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THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

CÔNG TRÌNH: …………………..……………………………. 

ĐỊA ĐIỂM XD: ……………………………………………….. 

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 

 
I. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH: 

Công trình: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Địa điểm xây dựng: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Chủ đầu tư: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

II. QUY MÔ VÀ KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH: 
a. Phần kiến trúc: 

   Công trình có diện tích xây dựng khoảng  … m2, tổng diện tích sàn xây dựng … m2. Công 

trình bao gồm 1 tầng hầm, 4 tầng nổi, nằm trong KĐT Vinhomes Riverside, hai mặt giáp với 

đường giao thông nội bộ, 1 mặt giáp căn hộ khác, mặt sau giáp sông. 

b. Phần kết cấu: 

Giải pháp phần móng và phần ngầm:  

- Sử dụng cọc bê tông ly tâm D300. 

- Kết cấu móng bao gồm các đài móng và các dầm móng được liên kết với nhau thành một 

khối vững chắc. 

- Kết cấu phần thân là kết cấu bê tông cốt thép toàn khối. 

III. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG: 
- Công trình thi công ở trong KĐT, trên mặt bằng tổ chức thi công chật hẹp, các mặt công trình 

đều sát với khu dân cư và đường giao thông nội bộ, đòi hỏi nhà thầu phải tổ chức toàn bộ quá 

trình thi công một cách hợp lý nhất. 

- Lập biện phát thi công đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cho các hạng mục thi công theo đúng 

yêu cầu của HSTKKT cũng như đảm bảo tiến độ thi công hợp lý nhất. 

- Đảm bảo về các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, có 

các phương án dự phòng thi công công trình tuyệt đối an toàn. 

- Lập biện pháp thi công phù hợp để không ảnh hưởng tới các công trình lân cận cũng như hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật hiện có bên ngoài chạy qua khu vực thi công. 

- Căn cứ các vấn đề nêu ở trên, với các đặc điểm công trình và điều kiện thi công thực tế, 

chúng tôi xẽ đưa ra các giải pháp thi công hợp lý nhất khi thi công gói thầu này một cách đầy 

đủ và chi tiết mang tính khả thi. 
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Việc thi công sẽ được thưc hiện bởi các kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, có kinh nghiệm 

đã tham gia thi công nhiều công trình có quy mô và tính chất tương tự đạt chất lượng cao. 

Với năng lực và kinh nghiệm của mình, Công ty chúng tôi vẫn cam kết thi công công trình theo 

đúng chất lượng và tiến độ do Chủ đầu tư yêu cầu. 

 

Qua nghiên cứu thiết kế và khảo sát hiện trường Nhà thầu chúng tôi chọn phương án thi công 

như sau: 

 

CHƯƠNG 2: CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

 
I. BIỆN PHÁP THI CÔNG TỔNG THỂ: 

Trong gói thầu này hạng mục thi công chính của nhà thầu là "Thi công công trình 

…………………………………..". Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ nhà thầu tiến hành lập biện 

pháp thi công (Chi tiết được thể hiện trên bản vẽ biện pháp thi công). 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG: 
   Chuẩn bị tập kết thiết bị thi công và vật tư cần thiết: Vật liệu, các thiết bị thi công như  đầm 

dùi, đầm bàn, máy cắt, máy uốn thép, máy hàn, máy khoan, thiết bị chiếu sáng ... làm nhà vệ 

sinh công trường. 

III. CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA VÀ ĐỊNH VỊ MẶT BẰNG: 

Lưới khống chế mặt bằng: Là các điểm G được Chủ đầu tư bàn giao và Tư vấn giám sát 

kiểm tra trong suốt quá trình thi công. Các điểm này được dùng làm điểm gốc để truyền toạ độ 

lên các tầng trên. Trước khi sử dụng các điểm gốc đều phải đo kiểm tra để xác định độ chính 

xác ổn định của mốc trong quá trình thi công. 

Lưới khống chế độ cao: Bố trí lưới độ cao vào các mốc toạ độ đồng thời phải đặt thêm các 

mốc chuyển nằm ngoài công trình ở nơi ổn định, không chịu ảnh hưởng của việc thi công công 

trình đồng thời dùng các mốc này để quan trắc lún công trình và nền đất trong quá trình thi 

công. 

Căn cứ trên mặt bằng vị trí công trình và cao độ nền móng công trình so với nền thiên nhiên, 

bằng các máy kinh vĩ, thuỷ bình và máy toàn đạc điện tử chúng tôi sẽ xác định được chính xác 

tim trục và cao độ của công trình. 

Các mốc tim trục và cao độ của công trình sẽ được đánh dấu và duy trì trong suốt quá trình thi 

công. 

Với biện pháp đo đạc, kiểm tra trong quá trình thi công, công trình sẽ đạt được độ chính xác 

như sau:   

Sai số cho phép khi bố trí công trình tuân thủ theo quy định 

Vị trí của trục chính và trục bao công trình bố trí từ các mốc của lưới ô vuông xây dựng và từ 

các mốc trắc địa chính. Các trục chính, trục bao phải đánh dấu bằng các mốc cố định. Số lượng 
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mốc tùy thuộc vào tình hình cụ thể mặt bằng công trường. 

Khi chuyển giao từng bộ phận công trình từ tổ chức xây lắp này sang tổ chức xây lắp khác, 

phải có biên bản bàn giao các trục độ cao và tọa độ các điểm.  

Bảng 4: Sai số trùng phương chuyển trục và độ cao lên các mặt bằng xây lắp 

(Theo tiêu chuẩn: TCVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình) 

Các sai số 
Chiều cao của mặt bằng thi công xây dựng 
(m) 

 <15 15 - 60 60 - 100 100  - 120 

Sai số trùng phương chuyển các điểm, các 
trục theo phương thẳng đứng (mm) 

2 2,5 3 4 

Sai số trùng phương xác định độ cao trên 
mặt bằng thi công xây dựng so với mặt bằng 
gốc (mm) 

3 4 5 5 

 

Để chuyển tọa độ từ mặt bằng cơ sở lên các mặt bằng ở trên cos ta sử dụng các phương pháp 

sau: 

- Sử dụng máy kinh vĩ. 

- Sử dụng máy chiếu đứng; phương pháp tọa độ bằng máy toàn đạc điện tử. 

Việc chuyển độ cao từ mặt bằng cơ sở lên các mặt bằng tri công trên ta tiến hành thực hiện tại 

3 điểm tạo thành 1 góc vuông hoặc một đường thẳng  để có thể kiểm tra kết quả chuyền tọa 

độ. Nếu sử dụng máy chiếu đứng  thì phải để các lỗ chờ có kích thước 15cm x15cm. tại mỗi vị 

trí cần thực hiện việc chiếu từ 3 đến 4 vị trí bàn độ ngang của máy cách nhau 1200 (hoặc 900) 

và lấy vị trí trung bình của các lần chiếu (trọng tâm của tam giác đều hoặc hình vuông) tạo 

thành vị trí cuối cùng được sử dụng. Nếu sử dụng máy kinh vĩ điện tử và kính ngắm vuông góc 

thì có thể sử dụng chúng như máy chiếu đứng để chuyển tọa độ từ mặt bằng cơ sở lên các mặt 

bằng trên. 

Kiểm tra độ thẳng đứng các kết cấu và công trình ở độ cao 5m tiến hành bằng dây dọi; ở độ 

cao dưới 50m bằng hai máy kinh vĩ tạo thành các mặt thẳng đứng hoặc đo khoảng cách ngang 

từ bề mặt kết cấu đến tia ngắm của máy kinh vĩ; ở độ cao trên 50m dùng dụng chiếu đứng. 

Độ thẳng đứng của các cột được kiểm tra tại đỉnh cột và vai cột. 

Sai số chủ yếu khi lắp đặt các cột bê tông cốt thép đúc sẵn của nhà công nghiệp là : 

- Độ lệch của đế cột so với trục hàng cột không được lớn hơn ± 5mm :  

- Đỉnh cột bị nghiêng so với đế cột : 

+ Không quá ± 10mm khi cột cao dưới 10m;  

+ Không quá 1/1.000 H khi cột cao trên 10m; 

( H là chiều cao cột) nhưng nhiều nhất không quá 35mm.  

Sai số đo để kiểm tra độ chính xác không được  quá 2/10 sai lệch cho phép đã nêu 
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trong các quy phạm thi công và nghiệm thu công trình hoặc trong bản thiết kế.  

IV. CÔNG TÁC THI CÔNG ĐÀO ĐẤT VÀ LẤP ĐẤT HỐ MÓNG: 

4.1. Công tác thi công đào đất hố móng:  

Chủ đầu tư đã tiến hành đào móng bằng máy với khối lượng khoảng 85%, nhà thầu tiến hành 

đào, sửa hố móng bằng thủ công với khối lượng khoảng 15%. Trước khi đào đất tiến hành 

vạch phạm vi đào đất trên mặt bằng (công tác giác móng). Công tác đào đất hố móng được 

thực hiện đào bằng thủ công trong công tác hoàn thiện, đào và chỉnh sửa đúng cao độ kích 

thước bản vẽ thiết kế. 

(Xem bản vẽ biện pháp thi công) 

- Sau khi đào móng xong kiểm tra lại cốt đáy móng, vị trí các tim trục móng, kích thước móng 

đúng với yêu cầu thiết kế . 

- Khi thi công móng gặp trời mưa tiến hành đào rãnh thu nước xung quanh móng và dùng máy 

bơm để bơm thoát nước đảm bảo mặt bằng thi công luôn khô ráo . 

- Đất đào đổ ra xung quanh (không ảnh hưởng đến thi công bê tông móng) để sau khi thi công 

xong móng dùng để lấp hố móng. 

4.2. Công tác thi công lấp đất hố móng:  

Việc lấp đất móng được tiến hành khi phần móng đã thi công xong đảm bảo cường độ theo yêu 

cầu thiết kế và được tư vấn giám sát nghiệm thu. Trong quá trình thi công cần chú ý một số 

điểm sau : 

Đất lấp hố móng là đất có độ ẩm không quá 20% và không lẫn các dị vật . Nếu gặp đất to thì 

đập nhỏ và bâm vụn, không trộn đất khô và đất ướt để lấp móng. Trước khi lấp móng phải 

kiểm tra đất ở đáy hố móng, trong trường hợp nhão, bùn hoặc có nước thì phải tiến hành vét 

hết . 

Phần đổ đất chân móng và cách móng 0,25m phải tiến hành bằng thủ công và đầm bằng đầm 

rung loại nhỏ. Đổ mỗi lớp dày không quá 20cm phải đầm một lần và được tưới nước bằng ô 

doa đủ độ ẩm trước khi đầm . 

V. CÔNG TÁC THI CÔNG CỐP PHA VÀ ĐÀ GIÁO: 

Ván khuôn dùng thi công là ván phủ phim, hệ giáo chống là giáo nêm, xà gồ thép hộp 50x50, 
50x100. 
5.1. Gia công:  

Công tác cốp pha, ván khuôn được thực hiện theo tiêu chuẩn, đảm bảo khả năng chịu lực, 

chuyển vị, độ ổn định, để thi công và dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc lắp đặt cốt 

thép và đổ bê tông, chúng tôi sẽ sử dụng "cốp pha tấm gỗ dán" là chủ yếu cho cột, dầm, sàn 

đảm bảo thi công nhanh, kích thước chính xác theo đúng bản vẽ thiết kế. Cốp pha sau khi lắp 

dựng xong phải kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông. Mỗi lần luân 

chuyển cốp pha bề mặt cốp pha được làm vệ sinh sạch sẽ và quét một lớp dầu chống dính 
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chống bê tông bám vào thành của ván khuôn không gây khó khăn cho công tác tháo dỡ và bề 

mặt của cấu kiện sau khi đổ. 

Hệ thống giáo đỡ chủ yếu dùng hệ giáo thép tiêu chuẩn kết hợp với cây chống thép, hệ sàn đỡ 

+ văng kết hợp chống thép hệ thống cốp pha + đà giáo có thiết kế cụ thể cho từng cấu kiện 

như: cốp pha vách cột, cốp pha cầu thang bộ, cốp pha dầm sàn. 

5.2. Lắp dựng: 

   Tất cả cốp pha đà giáo khi lắp dựng đều có mốc trắc đạc xác định vị trí tim + cốt cho phần 

lắp đặt. 

   Trước khi lắp đặt cốp pha + giáo đỡ phần trên, tiến hành kiểm tra độ vững chắc của kết cấu 

phần dưới. 

   Trong và sau quá trình thi công, các cán bộ kỹ thuật kiểm tra các yếu tố: độ chính xác của 

ván khuôn so với thiết kế, độ bền vững của nền, đà giáo chống, bản thân ván khuôn, sàn thao 

tác, các vị trí neo giữ, độ kín khít của ván khuôn, độ ổn định của toàn bộ hệ thống, vị trí các lỗ 

chờ, các chi tiết đặt ngầm, khả năng đổ bê tông đảm bảo bề mặt bê tông không bị rỗ sau khi 

đổ và hệ thống ván khuôn cột chống không bị biến dạng. 

   Sau khi lắp dựng xong dùng máy bơm áp lực cao để bơm nước làm vệ sinh toàn bộ bề mặt 

cốp pha, cốt thép trước khi đổ bê tông. 

5.3. Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha và đà giáo. 

   Cốp pha và đà giáo khi lắp dựng xong được kiểm tra theo các yêu cầu ở bảng 1, các sai lệch 

không vượt quá các trị số ghi trong bảng 2. 

Bảng 1: Các yêu cầu kiểm tra cốp pha, đà giáo 

(Theo tiêu chuẩn: TCVN 4453 - 1995) 

Các yêu cầu kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết quả kiểm tra 
1 2 3 
Hình dạng kích thước Bẳng mắt, đo bằng thước 

có chiều dài thích hợp 
Phù hợp với kết cấu của thiết kế 

Kết cấu cốp pha Bằng mắt Đảm bảo theo quy định 
Độ phẳng giữa các tấm ghép nối Bằng mắt Mức độ gồ ghề giữa các tấm 

3mm 
Độ kín, khít giữa các tấm cốp 
pha, giữ cốp pha và mặt nền 

Bằng mắt Cốp pha được ghép kín, khít, 
đảm bảo không mất nước xi 
măng khi đổ và đầm bê tông 

Chi tiết chôn ngầm và đặt sẵn Bằng mắt Lớp chống dính phủ kín các mặt 
cốp pha tiếp xúc với bê tông 

Vệ sinh bên trong cốp pha Bằng mắt Không còn rác, bùn đất và các 
chất bẩn khác bên trong cốp pha

Độ nghiêng cao độ và kích thước 
cốp pha 

Bằng mắt, máy trắc đạc 
và các thiết bị phù hợp 

Không vượt quá các trị số ghi 
trong bảng 2 

Độ ẩm của cốp pha gỗ  Bằng mắt Cốp pha gỗ đã được tưới nước 
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trước khi đổ bê tông 
Đà giáo đã lắp dựng 
Kết cấu đà giáo Bằng mắt, đối chiếu với 

thiết kế đà giáo 
Đà giáo được lắp dựng đảm bảo 
kích thước, số lượng và vị trí 
theo thiết kế 

Cột chống đà giáo Bằng mắt, dùng tay lắc 
mạnh các cột chống, các 
nêm ở từng cột chống 

Cột chống được kê đệm và dặt 
lên trên nền cứng đảm bảo ổn 
định 

Độ cứng và ổn định Bằng mắt, đối chiếu với 
thiết kế đà giáo 

Cột chống được giằng chéo và 
giằng ngang đủ số lượng, kích 
thước và vị trí theo thiết kế 

   Việc nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha đa giáo được tiến hành tại hiện trường, kết hợp 

với việc đnahs giá xem xét kết quả kiểm tra theo quy định ở bảng 1 và các sai lệch không vượt 

quá các trị số ghi trong bảng 2. 

Bảng 2: Sai lệch cho phép đối với cốp pha, đà giáo 

(Theo tiêu chuẩn: TCVN 4453 - 1995) 

Tên sai lệch 
Mức cho phép, 
mm 

1. khoảng cách giữa các cột chống cốp pha, cấu kiện chụi uốn và khoảng 
cách các trụ đỡ giằng ổn định, neo và cột chống so với khoảng cách thiết 
kế 
a) Trên mỗi mét dài 
b) Trên toàn bộ khẩu độ 

 
 
± 25 
± 75 

2. Sai lệch mặt phẳng cốp pha và các đường giao nhau của chúng so với 
chiều thẳng đứng và độ nghiêng thiết kế 
a) Trên mỗi mét dài 
b) Trên toàn bộ chiều dài chiều cao của kết cấu 
- Móng 
- Tường và cột đỡ tấm sàn toàn khối có chiều cao dưới 5 m 
- Tường và cột đỡ tấm sàn toàn khối có chiều cao trên 5 m 
- Cột khung có liên kết bằng dầm 
- Dầm và vò 

 
 
5 
 
20 
10 
15 
10 
5 

3. Sai lệch trục cốp pha so với thiết kế 
a) Móng 
b) Tường và cột 
c) Dầm và vòm 
d) Móng dưới các kết cấu thép 

 
15 
8 
10 
Theo quy định của 
thiết kế 

4. Sai lệch trục cốp pha trượt, cốp pha leo và cốp pha di động so với trục 
công trình 

10 
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5.4. Tháo dỡ cốp pha:  

   Cốp pha và đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được 

trọng lực bản thân và các tải trọng động khác trong quá trình thi công sau. 

   Ván khuôn được tháo dỡ không có chấn động, không gây rung chuyển, không gây ứng suất 

đột ngột hoặc va chạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông. Thời gian tháo dỡ ván khuôn theo 

bảng 4 của TCVN 4453- 95 và đảm bảo: 

   + Sau khi tháo dỡ cốp pha Nhà thầu gửi giấy yêu cầu tư vấn kiểm tra tình trạng bề mặt bê tông, 

đề xuất biện pháp xử lý khuyết tật để Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát phê duyệt. 

   + Cốp pha thành dầm, tường, cột: 1 ngày. 

Bảng 3 : Cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốp pha đà giáo chụi lực (%28 R28) khi chưa 

chất tải 

(Theo tiêu chuẩn : TCVN 4453 - 1995) 

Loại kết cấu 
Cường độ bê tông 
tối thiểu cần đạt để 
tháo cốp pha, %R28 

Thời gian bê tông đạt cường 
độ để tháo cốp pha ở các mùa 
và vùng khí  

Bản, dầm, vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m 
Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2m đến 
8m 
Bản, dầm, vòm có khẩu độ lớn hơn 8m 

50 
70 
 
90 

7 
10 
 
23 

 Chú thích : 

- Các trị số ghi trong bảng chưa xét đến ảnh hưởng của phụ gia. 

- Đối với các kết cấu có khẩu độ nhỏ hơn 2m, cường độ tối thiểu của bê tông đạt để tháo cốp 

pha là 50% nhưng không được nhỏ hơn 80dan/cm2 

 Chúng tôi tính toán dự trù đủ lượng cốp pha, cây chống sao cho kịp tiến độ, vừa đủ thời gian 

tháo dỡ cốp pha. 

VI. CÔNG TÁC THI CÔNG CỐT THÉP: 

6.1. Yêu cầu cốt thép: 

   Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, theo đúng yêu cầu 

thiết kế. 

6.2. Bảo quản cốt thép: 

   Vật liệu thép được bảo quản tránh mưa nắng và được để cách mặt đất. Thép chất thành 

đống cao  1,2m; rộng   2m; xếp thành lô theo ký hiệu đường kính sao cho dễ nhận biết bằng 

mắt thường, dễ sử dụng. 

   Toàn bộ cốt thép được kê lên cao bằng các xà gồ gỗ. 

   Cốt thép được gia công tại công trường, đảm bảo mức độ cơ giới phù hợp khối lượng thép 

cần gia công. Trước khi gia công và trước khi đổ bê tông cốt thép phải được làm sạch, không 
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dính bùn đất, dầu mỡ, không có vảy sắt và lớp gỉ, không bị bẹp và giảm tiết diện quá giới hạn 

cho phép là 2%. 

6.3. Cắt và uốn cốt thép:  

   Theo phương pháp cơ học, phù hợp với hình dáng và quy cách theo thiết kế. Sản phẩm cốt 

thép đã cắt và uốn được kiểm tra theo từng lô và với sai số với thép đã gia công không vượt 

quá chỉ số giới hạn cho phép trong quy định. 

   Việc gia công được tiến hành theo bản vẽ thiết kế tại hiện trường. 

   Thép trước khi đặt vào vị trí kết cấu được làm sạch, cạo gỉ, không dính dầu mỡ, không được 

quét nước xi măng lên cốt thép để phòng gỉ ... 

   Cốt thép được nắn thẳng bằng tời, được uốn nguội 

Bảng 4: Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công 

(Theo tiêu chuẩn: TCVN 4453 - 1995) 

Tên sai lệch Mức cho phép 
1. Sai số về kích thước chung của các khung hàn phẳng và các lưới hàn cũng 
như thep độ dài của các thanh gia công riêng lẻ. 
a) Khi đường kính thanh cốt thép không qua 16mm. 
- Theo độ dài của sản phẩm. 
- Theo chiều rộng (hoặc chiều cao) của sản phẩm. 
- Kích thước của sản phẩm theo chiều rộng hoặc theo chiều cao không lớn 
hơn 1m. 
b) Khi đường kính thanh cốt thép 18mm -40mm. 
- Theo độ dài của sản phẩm. 
- Theo chiều rộng (hoặc chiều cao) của sản phẩm. 
- Kích thước của sản phẩm theo chiều rộng hoặc theo chiều cao không lớn 
hơn 1m. 
c) Khi đường kính thanh cốt thép từ 40mm trở lên. 
- Theo độ dài của sản phẩm. 
- Theo độ cao của sản phẩm. 
2. Sai số về khoảng cách giữa các thanh ngang (thanh nối) của các khung 
hàn, sai số về kích thước của ô lưới hàn và về khoảng cách giữa các bộ phận 
của khung không giằng. 
3. Sai số về khoảng cách giữa các thanh chụi lực riêng biệt của  khung 
phẳng hoặc khung không gian với đường kính của thanh là: 
- Nhỏ hơn 40mm. 
- Bằng và lớn hơn 40mm. 
4. Sai số theo mặt phẳng của các lưới hàn hoặc khung hàn phẳng khi đường 
kính của các thanh. 
- Nhỏ hơn 12mm. 
- Từ 12mm đến 24mm.  
- Từ 20mm đến 50mm. 
- Lớn hơn 50mm. 
5. Sai  lệch về vị trí uốn của thanh. 

 
 
 
± 10mm 
± 5mm 
± 3mm 
 
± 10mm 
± 10mm 
± 5mm 
 
± 50mm 
± 20mm 
± 10mm 
 
 
 
 
± 0,5d 
± 1d 
 
 
10mm 
15mm 
20mm 
25mm 
2d 
15mm 
5% 
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6. Sai lệch tim các khung cốt thép (đo đạt theo tim xà). 
7. Sai lệch về độ võng các khung cốt thép chụi lực so với thiết kế. 
 

6.4. Lắp dựng và nối cốt thép: 

   Trước khi đặt cốt thép vào vị trí, kỹ sư kiểm tra lại độ chính xác của ván khuôn để cho phù 

hợp với thiết kế, phát hiện kịp thời các hư hỏng và sai lệch nếu có. Giữa cốt thép và ván khuôn 

đặt các miếng đệm định vị bằng vữa xi măng có chiều dày bằng lớp bảo vệ giữa ván khuôn và 

cốt thép theo đúng như thiết kế, không kê đệm bằng gỗ, đá, gạch . 

   Nối thép bằng mối nối buộc: Cốt thép chịu lực hai chiều được nối buộc với nhau. Trị số mối 

nối buộc nằm trong cùng một mặt cắt ngang theo quy định. 

   Nếu sử dụng nối hàn: Số mối nối hoặc hàn đính không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo 

thứ tự giao nhau giữa cốt thép, và góc đai thép được hàn buộc kỹ. Khi cốt thép có đường kính 

lớn hơn 22mm phải dùng phương pháp hàn hồ quang. 

   Kỹ sư hướng dẫn công nhân lắp đặt cốt thép có thứ tự hợp lý theo sơ đồ đã định sẵn để các 

bộ phận lắp trước không ảnh hưởng tới bộ phận lắp sau. 

   Hình dạng của cốt thép đã dựng lắp theo thiết kế, được giữ vững trong suốt thời gian đổ bê 

tông, không biến dạng, xê dịch .  

   Cố định thép: Cốt thép được đặt trong ván khuôn đúng vị trí thiết kế. Tại các vị trí giao 

nhau, buộc bằng giây thép mềm 0,8  1mm, đuôi buộc xoắn vào trong, đai, cột, thanh nối liên 

kết với thép dọc bằng dây buộc. 

- Nối thép: Được thi công đúng chỉ dẫn thiết kế, kể cả vị trí nối và chiều dài nối. 

   Cốt thép đặt trong ván khuôn đúng vị trí thiết kế và chủng loại. Kiểm tra cốt thép về cường 

độ thép, chiều dài mối hàn và được kỹ sư hiện trường ghi chép cẩn thận và được nghiệm thu 

trước khi đổ bê tông.  

 

Bảng 5: Chiều dài nối buộc cốt thép 

(Theo tiêu chuẩn: TCVN 4453 - 1995) 

Loại cốt thép 

Chiều dài nối buộc 
Vùng chịu kéo Vùng chịu nén 
Dầm hoặc 
tường 

Kết cấu 
khác 

Đầu cốt thép 
có móc 

Đầu cốt thép 
không có móc 

Cốt thép trơn cán nóng 
Cốt thép có gờ cán nóng 
Cốt thép kéo nguội 

40d 
40d 
45d 

30d 
30d 
35d 

20d 
- 
20d 

30d 
20d 
30d 

 

Bảng 6: Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng 

(Theo tiêu chuẩn: TCVN 4453 - 1995) 

Tên sai lệch Mức cho 
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phép 
1 2 
1. Sai số vè khoảng cách giữa các thanh chụi lực đặt riêng biệt: 
a) Đối với kết cấu khối lớn. 
b) Đối với cột, dầm và vũm. 
c) Đối với bản,  tường và móng dưới các kết cấu khung. 
2. Sai số vố khoảng cỏch giữa cỏc hàng cốt thộp khi bố trớ nhiều hành theo chiều 
cao: 
a) Các kết cấu có chiều dài lớn hơn 1 m và móng đặt dưới các kết cấu và thiết bị 
kỹ thuật. 
b) Dầm khung và bản có chiều dày lớn hơn 100mm. 
c) Bản có chiều dày đến 100 mm và chiều dày lớp bảo vệ 10 mm. 
3. Sai số vố khoảng cỏch giữa các cốt thép đai của dầm, cột, khung và dàn cốt 
thép. 
4. Sai lệch cục bộ về chiều dày lớp bảo vệ. 
a) Các kết cấu khối lớn (chiều dày lớn hơn 1m). 
b) Móng nằm dưới các kết cấu và thiết bị kỹ thuật. 
c) Cột, dầm và vũm. 
d) Tường và bản chiều dày lớn hơn 100 mm. 
e) Tường và bản chiều dày đến 100 mm với chiều dày lớp bảo vệ là 10 mm. 
5. Sai lệch về khoảng cách giữa các thanh phõn bố trong một hàng. 
a) Đối với bản tường và móng dưới kết cấu khung. 
b) Đối với những kết cấu khối lớn. 
6. Sai lệch về vị trớ cốt thép đai so với chiều đứng hoặc chiều ngang ( không kể 
các trường hợp khi các cốt thép đai đặt nghiêng với thiết kế quy định). 
7. Sai lệch về vị trí tim của các thanh đặt ở các đầu khung hàn nối tại hiện trường 
với các khung khác khi đường kính của thanh: 
a) Nhỏ hơn 40mm. 
b) Lớn hơn hoặc bằng 40 mm. 
8. Sai lệch về vị trớ cỏc mối hàn của cỏc thanh theo chiều dài của cấu kiện. 
a) Các khung và các kết cấu tường móng. 
b) Cỏc kết cấu khối lớn. 
9. Sai lệch của vị trớ cỏc bộ phận cốt thộp trong kết cấu khối lớn (khung, khối, 
dàn) so với thiết kế. 
a) Trong mặt bằng. 
b) Theo chiều cao. 

 
±30 
±10 
±20 
 
±20 
±5 
±3 
±10 
 
±20 
±10 
±5 
±5 
±3 
 
±25 
±40 
±10 
 
 
 
±5 
±10 
 
±25 
±50 
 
 
±50 
±30 

 

6.5. Nghiệm thu cốt thép:  

   Hồ sơ nghiệm thu bao gồm: Bản vẽ thiết kế (ghi đủ mọi thay đổi về cốt thép trong quá trình 

thi công), chất lượng gia công thép, biên bản nghiệm thu kỹ thuật.  

Bảng 7: Kiểm tra công tác cốt thép 

(Thep tiêu chuẩn: TCVN 4453 -1995) 

Yêu cầu kiểm Phương pháp kiểm tra Kết quả kiểm tra Tần số kiểm tra 
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tra 
1 2 3 4 
Mặt ngoài cốt 
thép 

Bằng mắt 
Bề mặt sạch không bị giãn tiết 
diện cục bộ 

Trước khi nhận 
hàng 

Cắt và uốn Bằng mắt Đảm bảo quy trình kỹ thuật Khi gia công 

Cốt thép đã 
uốn 

Đo bằng thước có độ 
dài thích hợp 

Sai lệch không vượt quá các trị 
số ghi trong bảng 4 

Mối nối, 100 thanh 
lấy 5 thanh để 
kiểm tra 

Hàn cốt thép 

Thiết bị hàn Đảm bảo các thông số kỹ thuật 
Trước khi hàn và 
theo định kỳ 3 
tháng 1 lần 

Bậc thợ: hàn mẫu thử 
Đạt tiêu chuẩn bậc thợ hàn 
theo quy định 

Trước khi thực hiện 
công tác hàn 

Bằng mắt đo bằng 
thước 

Mối hàn đảm bảo yêu cầu theo 
quy định của bảng 6 

Sau khi hàn và 
nghiệm thu 

Thép chờ và 
chi tiết đặt sẵn 

Xác định vị trí, kích 
thước và số lượng 
bằng các biện pháp 
thích hợp 

Đảm bảo các yêu cầu theo quy 
định của thiết kế 

Trước khi đổ bê 
tông 

Nối buộc cốt 
thép 

Bằng mắt, đo bằng 
thước 

Chiều dài mối nối chồng đảm 
bảo theo yêu cầu của bảng 5  

Trong và sau khi 
lắp dựng 

Lắp dựng cốt 
thép 

Bằng mắt, đo bằng 
thước có chiều dài 
thích hợp 

 - Lắp dựng đúng theo quy 
trình kỹ thuật. 
- Chủng loại, vị trí. Số lượng và 
kích thước đúng theo thiết kế. 
- Sai lệch không vượt quá các 
chỉ số ghi trong bảng 6 

Khi lắp dựng và khi 
nghiệm thu 

Con kê 
Bằng mắt, đo bằng 
thước 

Đảm bảo yêu cầu 
Khi lắp dựng cốt 
thép 

Chiều dày lớp 
bê tông bảo vệ 
cốt thép 

Bằng mắt, đo bằng 
thước 

Đảm bảo trị số sai lệch hoặc 
theo quy định thiết kế 

Trước khi gia công 
cốt thép 

Thay đổi cốt 
thép 

Kiểm tra bằng tính 
toán 

Cốt thép thay đổi phù hợp với 
quy định của thiết kế 

Trước khi gia công 
cốt thép 

 

VII. CÔNG TÁC THI CÔNG BÊ TÔNG: 

7.1. Vật liệu bê tông:  

   Bê tông dùng thi công công trình là bê tông thương phẩm. 

   Phụ gia: trong một số trường hợp phụ gia được sử dụng cho hỗn hợp vữa bê tông, để đảm 

bảo quy  trình, biện pháp thi công và chất lượng công trình thì loại phụ gia đó phải đảm bảo 

chất lựợng, có xuất xứ của nhà sản xuất và được CĐT, TVGS chấp thuận.  

7.2.  Đổ bê tông: 

   Khi đổ bêtông chúng tôi phải đảm bảo các yêu cầu: 
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   - Giám sát chặt chẽ hiện trạng cốp pha đà giáo và cốt thép trong quá trình thi công để xử lý 

kịp thời nếu có sự cố xảy ra; ở đây ngoài nhân lực tham gia trực tiếp quá trình đổ bê tông, 

chúng tôi luôn bố trí thêm nhân lực và các vật tư, thiết bị dự phòng để trực, theo dõi những 

diễn biến của hệ thống cốp pha đề phòng những sự cố có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ trình bày 

một số biện pháp khác phụ khi đổ bê tông các cấu kiện cột, dầm, sàn cụ thể ở phần dưới đây. 

   - Mức độ đổ đầy hỗn hợp bê tông vào cốp pha phải phù hợp với số liệu tính toán độ bền, độ 

cứng và độ ổn định khi chịu áp lực ngang của cốp pha do hỗn hợp bê tông mới đổ gây ra; 

   Ở những vị trí mà cấu tạo cốt thép và cốp pha không cho phép đầm máy hay đầm thủ công;  

   Khi trời mưa phải che chắn, không để nước mưa rơi vào bê tông. Trong trường hợp ngừng đổ 

bê tông quá thời gian quy định ở bảng dưới đây, phải đợi đến khi bê tông đạt 25 daN/cm2 mới 

được đổ bê tông, trước khi đổ lại bê tông phải xử lý làm nhám mặt. Khi xử lí cần thực hiện như 

sau: 

   - Cường độ của lớp bê tông bên dưới chưa đạt đến 25 daN/cm2 thì không được làm công tác 

chuẩn bị ở trên mặt để đổ lớp bê tông khác; 

   - Mặt bê tông đã đông kết và sau 4 giờ - 10 giờ thì dùng vòi phun nước, bàn chải sắt làm  

nhám mặt bê tông; 

   - Đổ bê tông vào ban đêm và khi có sương mù chúng tôi sẽ bố trí thêm đèn chiếu sáng 

(dùng loại bóng Halozen có pha chiếu dọi tập trung) đảm bảo đủ ánh sáng ở nơi trộn và đổ bê 

tông. 

   - Chiều dầy mỗi lớp đồ bê tông phải căn cứ vào năng lực của nhà cấp cấp bê tông, cự li vận 

chuyển, khả năng đầm, tính chất của kết cấu và điều kiện thời tiết để quyết định, nhưng không 

vượt quá các trị số ghi trong bảng sau: 

Bảng 10: Chiều dầy lớp đổ bêtông 

(Theo tiêu chuẩn: TCVN 4453 - 1995) 

Phương pháp đầm 
Chiều dầy cho phép mỗi lớp đổ 
bêtông, cm 

 Đầm dùi  
1,25 chiều dài phần công tác của đầm 
(khoảng 20cm - 40cm)  

Đầm mặt: (đầm bàn)  
- Kết cấu không có cốt thép và kết cấu có cốt thép 
đơn   
 - Kết cấu có cốt thép kép  

 
20 
 
12 

 Đầm thủ công  20 
 

7.3.1. Đổ bê tông cột, tường: 

   Cột có chiều cao nhỏ hơn 5m và tường có chiều cao nhỏ hơn 3m thì nên đổ liên tục. 
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   Cột có kích thước cạnh nhỏ hơn 40cm, tường có chiều dầy nhỏ hơn 15cm và các cột có tiết 

diện bất kỳ nhưng có đai cốt thép chồng chéo thì nên đổ bê tông liên tục trong từng giai đoạn 

có chiều cao 1,5m. 

   Cột cao hơn 5m và tường cao hơn 3m nên chia làm nhiều đợt đổ bê tông, nhưng phải bảo 

dầm vị trí và cấu tạo mạch ngừng thi công hợp lí. 

Các sự cố có thể xảy ra khi thi công bê tông cột, tường:  

   + Cốp pha cột bị phình và bị nghiêng, trong trường hợp này chúng tôi sẽ cho dừng đổ bê 

tông ngay và tiến hành dùng các vật tư dự phòng tiến hành bổ sung thêm gông, cột chống và 

dây tăng đơ kéo, căn chỉnh trở lại, dùng gỗ hay bao tải xi măng chèn kín khít các khe hở rồi 

tiến hành đổ bê tông tiếp (lưu ý là thời gian dừng phải nhỏ hơn bốn giờ đồng hồ trước khi phần 

bê tông đã đổ ninh kết).   

   + Mặt bê tông bị rỗ: Chúng tôi sẽ tiến hành đục, tẩy bỏ những phần bị rỗ, vệ sinh bề mặt, 

rồi sau đó tiến hành trát lại bằng vữa xi măng mác cao. 

7.3.2. Đổ bêtông dầm, bản sàn: 

   Đổ bê tông dầm và sàn phải được tiến hành đồng thời. Khi dầm, sàn và các kết cấu tương tự 

có kích thước lớn (chiều cao lớn hơn 80cm) có thể đổ riêng từng phần nhưng phải bố trí mạch 

ngừng thi công thích hợp: Dầm có kích thước lớn và liền khối với bản thì mạch ngừng thi công 

bố trí cách mặt dưới của bản từ 2cm - 3cm.  

7.4. Đầm bê tông: 

   Sử dụng đầm dùi đối với kết cấu cột, dầm, sàn. Đầm bê tông theo đúng quy định của TCVN 

4453-95. Thời gian đầm và vị trí đầm phải được tính toán hợp lý, công tác đầm kết thúc trước 

khi xi măng bắt đầu ninh kết. 

7.5. Bảo dưỡng bê tông: 

   Bê tông sau khi đổ 10-12 h, được bảo dưỡng theo TCVN 4453-95 . Lưu ý cho bê tông không 

bị va chạm, chấn động trong thời kỳ đông cứng. Bê tông được tưới nước thường xuyên để giữ 

độ ẩm. Thời gian bảo dưỡng theo bảng 17 TCVN 4453-95. Việc theo dõi bảo dưỡng bê tông 

được các kỹ sư thi công ghi lại trong nhật ký thi công có chữ ký của Tư vấn giám sát để tránh 

nhầm lẫn. 

7.6. Kiểm tra và nghiệm thu: 

 

Bảng 11: Các yêu cầu kỹ thuật chất lượng thi công 

(Theo tiêu chuẩn TCVN 4453 - 1995) 

Đối tượng 
kiểm tra 

Phương pháp kiểm tra Mục đích Tần số kiểm tra 

1 2 3 4 
1. Hỗn hợp bê tông trộn trên công trường 
Độ sụt Kiểm tra độ sụt So sánh với độ sụt Xe chở bê tông đầu 
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quy định. tiên và theo TCVN 
4453 - 1995 

Độ đồng nhất của 
bê tông. 

So sánh các mẫu thử 
lấy từ các xe khác nhau 

Để đánh giá sự đồng 
đều của hỗn hợp bê 
tông. 

Khi có nghi  ngờ. 

Độ chống thấm 
nước. 
Cường độ nén 
Cường độ kéo khi 
uốn 

CĐT thực hiện công việc kiểm tra, thí nghiệm này 

2. Quá trình trộn, tạo hình và bảo dưỡng 

Đổ bê tông Bằng mắt 
Đảm bảo quy định kỹ 
thuật 

Mỗi lần đổ bê tông 

Đầm bê tông 
Bằng mắt 

Đảm bảo quy định kỹ 
thuật Mỗi lần đầm bê 

tông 
Thời gian đầm 

Đảm bảo thơi gian quy 
định. 

Bảo dưỡng bê 
tông 

Bằng mắt Phù hợp với quy định Mỗi kết cấu 

Tháo dỡ cốp 
pha, đà giáo 

Thời gian và cường độ bê 
tông khi tháo cốp pha, đà 
giáo 

Phù hợp theo quy định Mỗi kết cấu 

Các khuyết tật Bằng mắt 
Được sửa chữa đảm 
bảo theo yêu cầu kỹ 
thuật 

Mỗi kết câu 

3. Bê tông đã đông cứng 
Bề mặt kết 
cấu 

Bằng phẳng Không có khuyết tật Mỗi kết cấu 

Kích thước 
Bằng phương pháp tiện đo 
kích thước 

Trị số sai lệch theo quy 
định 

Khi có nghi ngờ 

VIII. CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY TƯỜNG: 
8.1. Công tác chuẩn bị: 

   - Thiết kế mặt bằng thi công cho từng tầng: Bố trí mặt bằng cho máy móc thiết bị; bố trí khu 

vực tập kết vật liệu ( xi măng, cát, gạch…), bố trí nguồn điện, nguồn nước phục vụ cho thi 

công.  

   - Làm vệ sinh toàn bộ mặt sàn khu vực thi công. 

   - Tổ trắc đạc hoàn công lại toàn bộ phần bê tông đã thi công khu vực đó, đánh tim, cốt... 

đầy đủ các trục. 

   - Từ tim cốt hoàn công đó, căn cứ vào bản vẽ thiết kế tổ chức trắc đạc bật mực chuẩn cho 

tất cả các trục tường sẽ xây, bật chi tiết từng bức xây. 

   - Bật các đường gửi cho mỗi trục tường, mỗi phòng cần tối thiểu 2 đường gửi (để tiện kiểm 

tra trong quá trình thi công). 
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   - Bàn giao toàn bộ tim, cốt các trục, đường gửi... cho các tổ đội thi công. 

   - Khoan lỗ cắm râu thép liên kết giữa tường - cột bêtông. 

   - Chuẩn bị giáo, vật liệu (gạch, xi măng, cát...), máy móc.. 

8.2. Công tác xây:  

   Trước khi vào xây đại trà, cần xây 1 bức tường mẫu thể hiện: 

   + Kích thước khối xây, độ ngang bằng, độ phẳng, đứng. 

   + Tại những vị trí liên kết giữa tường với cột, vách ta dùng râu thép để liên kết, được khoan 

và cắm vào cột, vách để liên kết với khối xây. 

   + Trong khối xây gạch, chiều dày trung bình của mạch vữa ngang là 12mm. Chiều dày từng 

mạch vữa ngang không nhỏ hơn 8mm và không lớn hơn 15mm. Chiều dày trung bình của 

mạch vữa đứng là 10mm, chiều dày từng mạch vữa đứng không nhỏ hơn 8mm và không lớn 

hơn 15mm. Các mạch vữa đứng phải so le nhau ít nhất 50mm.  

   + Vệ sinh mạch vữa, bảo dưỡng khối xây. 

   - Trước khi tiến hành công tác xây trát cần vệ sinh toàn bộ khu vực xây, dùng nước rửa sạch 

bề mặt bê tông đã thi công. 

   - Căng dây mức, dây lèo (căng cả 2 bên để 2 mặt tường phẳng- với tường 220). 

   - Ở những vị trí góc tường, cạnh cửa, cạnh trụ cần xác định kích thước, thả dây lèo để đảm 

bảo độ thẳng đứng. 

   Sử dụng giáo thép để phục vụ công tác xây, mỗi đợt giáo cao 1,2m có sàn thao tác định 

hình. 

   - Mỗi đợt xây cao tối đa 1,5m. 

   - Khối xây là tường 220, 110 do vậy khi xây phải căng dây lấy mốc hai mặt tường, xây theo 

quy phạm 5 hàng dọc 1 hàng ngang, mạch vữa đều đảm bảo cho khối xây đặc chắc không 

trùng mạch.  

   - Trong khối xây, các hàng gạch đặt ngang phải là những viên gạch đặc nguyên, không phụ 

thuộc vào kiểu xây. Các hàng gạch ngang xây tại các vị trí: 

   + Xây trong hàng đầu tiên (dưới cùng) và hàng sau nhất (trên cùng) của kết cấu khối xây. 
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lót chân giáo

h
<

=
1
,7

m

T−êng x©y ®ît 2

T−êng x©y ®ît 1
G¹ch x©y

M¸ng ®ùng v÷a

M¸ng ®ùng v÷a

G¹ch x©y

Lan can an toμn

Gi¸o hoμn thiÖn

Sμn c«ng t¸c

T−êng x©y ®ît 1

 
   + Xây trong các hàng xây nhô ra của kết cấu khối xây (mái đua, gờ, tai). Ngoài ra còn phải 

đặt gạch ngang, nguyên dưới các đầu các dầm, xà gồ, tấm sàn. 

   Phần tường tiếp xúc với cột phải nhét vữa vào đầy, các râu thép cột vào tường phải dùng 

vữa xi măng chèn khi xây. Khi thi công gặp mưa bão cần tăng cường biện pháp gia cố. 

 
   - Trong quá trình xây gạch, xi măng, cát được vận chuyển lên tập trung các sàn, sau đó 

được đưa đến các vị trí xây tường. 

   - Vữa được trộn bằng máy tại các sàn tầng. 

   - Giáo xây tường cao phải được liên kết các vị trí cố định. 
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   - Hàng gạch trên cùng (tiếp giáp với dầm sàn) xây nghiêng, chiều cao tối thiểu của hàng 

gạch này là: 50mm với tường đôi, và là 150mm đối với tường đơn. 

   - Hàng gạch quay ngang, khu vệ sinh, lô gia, hàng gạch khóa đều dùng gạch đặc để xây. 

G¹CH

BRICK

    V÷A

MORTAR

G¹CH

BRICK

biÖn pḩ p thi c«ng x©y t−êng

cÊu t¹o m¹ch v÷a x©y

              joitbed

 

dÇm sμn

beam
brick line on top

hμng trªn cïng x©y nghiªngdÇm sμn

beam brick line on top

hμng trªn cïng x©y nghiªng

 
8.3. Bảo dưỡng khối xây: 

   - Khi xây xong nếu gặp thời tiết xấu (mưa , bão..) cần có biện pháp che chắn, không dể khối 

xây tiếp xúc với thời tiết đó. 

   - Khi gặp thời tiết khô hanh, nắng nóng trong những ngày đầu phải phun tưới nước vào khối 

xây tránh hiện tượng mạch vữa bị khô quá nhanh không đủ thời gian để vữa ninh kết. 
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8.4. Nghiệm thu khối xây:  

   - Khi nghiệm thu phải kiểm tra những việc sau: 

   + Bảo đảm các nguyên tắc xây ở các mặt đứng, mặt ngang, các góc của khối xây (mạch 

không trùng, chiều dày, độ đặc của mạch, độ thẳng đứng và nằm ngang, độ phẳng và thẳng 

góc ...) 

   + Chiều dày và độ đặc của các mạch vữa liên kết, vị trí các hàng gạch giằng 

   + Việc đặt đúng và đủ các bộ phận giằng neo 

  + Việc thi công chính xác các khe lún, khe co giãn, việc thi công đúng các đường ống thông 

hơi, ống dẫn khói,vị trí các lỗ chừa sẵn để đặt đường ống, đường dây sau này 

   + Khi xây để gạch mở chờ cứ 3 hàng gạch xây thì có 1 hàng mở chờ 

   + Chất lượng mặt tường được ốp bằng đá ốp hoặc các loại gạch ốp khác 

   + Kích thước quy cách của khối xây 

   + Đặt và gia công cốt thép 

   + Các tài liệu xác định mác vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm được sử dụng. 

IX. CÔNG TÁC THI CÔNG TRÁT, LÁNG: 
   - Lớp trát tốt có tác dụng đảm bảo mỹ quan, bảo vệ công trình, chống các tác hại của độ 

ẩm, hơi nước, chất ăn mòn, giảm độ dẫn nhiệt, chống ồn và làm tăng ánh sáng cho các phòng. 

Bề mặt trát được làm sạch và nháp đảm bảo cho lớp vữa bám chắc, mặt trát cứng, ổn định. 

   - Trước khi trát bề mặt phải được làm sạch, cọ rửa hết bụi bẩn, rêu bám, các vết dầu mỡ và 

tưới ẩm: những vết lỗi lõm và gồ ghề, vữa dính trên mặt kết cấu phải được đẽo tẩy cho phẳng. 

   - Nếu bề mặt không đủ độ nhám cho lớp vữa bám dính thì trước khi trát phải gia công tạo 

nhám bằng cách phun cát hay gia công VXM, vẩy lên mặt kết cấu, hoặc khía ô trám. Phải trát 

thử một vài chỗ để xác định độ dính kết cần thiết. 

   - Chỉ trát khi tường đã khô, không trát bên ngoài nhà khi rời mưa. 

   - Vữa trát được trộn kỹ bằng máy theo đúng cấp phối cho các loại vữa trát để đảm bảo bề 

mặt vữa trát không bị rạn, chảy. Cát dùng cho vữa trát được sàng qua lưới 3 x 3mm cho vữa 

lót và 1,5 x 1,5 mm cho vữa mặt. 

   - Vệ sinh bề mặt kết cấu sạch sẽ trước khi trát, cọ rửa bụi bẩn, rêu, dầu, mỡ, tưới nước cho 

ẩm, đẽo tẩy căn chỉnh lại tường cho phẳng. Trong trường hợp kết cấu có những vết lõm lớn thì 

phải xử lý bằng cách đắp một lớp vữa xi măng mác cao khía ô quả trám cho phẳng rồi sau đó 

mới trát lớp mặt. 

   - Mặt trát phải phẳng, các góc cạnh sắc nét, bề mặt nhẵn, bóng. 

   - Khống chế chiều dày lớp trát, chiều dày lớp trát không quá 1,5cm phải trát làm 2 lớp. 

   - Tại những điểm tiếp xúc giữa hai lớp trát không cùng một thời gian cần phải được tưới một 

lớp nước ximăng nguyên chất để tăng thêm độ kết dính. 

   - Trát ngoài từ trên cao xuống thấp. 
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   - Đối với tường vách bê tông, trước khi trát cần phải được xử lý bề mặt bằng cách dùng vữa 

xi măng cát vàng vẩy một lớp mỏng để tạo độ nhám bề mặt. 

   - Vị trí tiếp giáp giữ tường xây và cột vách bê tông dùng lưới thép để  xử lý mối nối.  

   - Dùng dọi, căng dây, đóng mốc và dụng cụ đo để làm mốc trước khi trát, giữa mốc nọ và 

mốc kia ngăn cách nhau không quá 1,5m (không quá chiều dài của thước dùng để trát). 

   - Căng dây, treo dọi để kiểm tra và nghiệm thu mốc trát. 

   * Độ lệch cho phép theo TCVN 9377-1:2012 của bề mặt trát hoàn thiện như sau: 

   - Độ không bằng phẳng kiểm tra bằng thước dài 2m: trát đơn giản thì số chỗ lồi lõm không 

quá 3 mm, độ sâu vết lồi lõm <5 mm. 

   - Độ không bằng phẳng kiểm tra bằng thước dài 2m: trát kỹ thì số chỗ lồi lõm không quá 

2mm, độ sâu vết lồi lõm <3mm. 

   - Độ không bằng phẳng kiểm tra bằng thước dài 2m: trát chất lượng cao thì số chỗ lồi lõm 

không quá 2 mm, độ sâu vết lồi lõm <2 mm. 

   - Độ sai lệch theo phương thẳng đứng của mặt tường và trần nhà: trát đơn giản thì <15mm 

suốt chiều dài hay chiều rộng phòng. 

   - Độ sai lệch theo phương thẳng đứng của mặt tường và trần nhà: Trát kĩ thì <2 mm trần 

1m dài chiều cao và chiều rộng và 10mm trên toàn chiều cao và chiều rộng phòng. 

   - Độ sai lệch theo phương thẳng đứng của mặt tường và trần nhà: trát chất lượng cao thì <1 

mm chiều cao hay chiều dài và < 5 mm trên suốt chiều cao hay chiều dài phòng. 

   - Đường nghiêng của đường gờ mép tường cột: trát đơn giản thì <10 mm trên suốt chiều cao 

kết cấu. 

   - Đường nghiêng của đường gờ mép tường cột: trát kỹ thì < 2mm trên 1m chiều cao và 

5mm trên toàn bộ chiều cao kết cấu. 

   - Đường nghiêng của đường gờ mép tường cột: trát chất lượng cao thì < 1mm trên 1m chiều 

cao và 3mm trên toàn bộ chiều cao kết cấu. 

   - Sau khi trát, lớp trát phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

   - Lớp vữa trát phải được dính chăc vào kết cấu, không có chỗ bộp. 

   - Bề mặt trát không được rạn chân chim, không có vết vữa chảy, vết hằn của dụng cụ trát, 

vết lồi lõm cục bộ cũng như các khuyết tật khác, các góc, cạnh, gờ phải phẳng, sắc nét, các 

đường vuông góc được kiểm tra bằng thước vuông. Các cạnh cửa sổ, cửa đi phải song song, 

mặt trên bệ cửa sổ phải có độ dốc ra ngoài. Lớp vữa trát phải chèn sau vào lớp nẹp cửa ít nhất 

là 10mm. 

   - Láng bằng vữa ximăng mác theo quy định trong bản vẽ thiết kế. Đảm bảo độ bám dính tốt 

giữa lớp vữa láng và nền nếu mặt nền khô phải tưới nước và băm nhám bề mặt.Nếu là lớp lót 

thì phải khía ra từng ô có cạnh từ 10 đến 15cm. Chất lượng mặt láng phải đảm bảo phẳng và 

độ dốc theo thiết kế. 
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Bảng 12 - Đối tượng, phương pháp và dụng cụ kiểm tra công tác lát, láng 

(Trích TCVN  9377-1:2012) 

Thứ tự kiểm 
tra 

Đối tượng kiểm tra Phương pháp và dụng cụ kiểm tra 

1 Bề mặt lớp nền 
Đo trực tiếp bằng thước, ni vô, máy trắc 
đạc 

2 Vật liệu lát, láng CĐT cấp 
3 Vật liệu gắn kết CĐT cấp 

4 Cao độ mặt lát và láng 
Đo trực tiếp bằng thước, ni vô, máy trắc 
đạc 

5 Độ phẳng mặt lát và láng 
Đo trực tiếp bằng thước tầm, ni vô, máy 
trắc đạc 

6 Độ dốc mặt lát và láng 
Đo bằng nivô, đổ nước thử hay cho lăn 
viên bi thép đường kính 10mm 

7 
Độ đặc chắc và độ bám dính giữa 
vật liệu lát, vật liệu láng với lớp 
nền 

Dùng thanh gỗ gõ nhẹ lên bề mặt, tiếng 
gõ phải chắc đều ở mọi điểm 
Với mặt lát gỗ hoặc tấm lát mềm đi thử 
lên trên 

8 
Độ đồng đều về màu sắc, hoa 
văn, các chi tiết đường viền trang 
trí và độ bóng của mặt láng 

Quan sát bằng mắt 

9 
Các yêu cầu đặc biệt khác của 
thiết kế 

Theo chỉ định của thiết kế 

X. CÔNG TÁC THI CÔNG LÁT NỀN: 

10.1. Yêu cầu kỹ thuật chung: 

   - Đúng cao độ, độ dốc và hình dáng kích thước của mạch lát. Mạch vữa phải thẳng, đều được 

chèn đầy bằng vữa xi măng cát hay hồ xi măng lỏng. Vữa lót đặc chắc có độ dính kết tốt, viên 

gạch lát không bị bong, bộp, lát gạch hoa phải đúng hình hoa văn và màu sắc theo thiết kế. 

10.2. Công tác chuẩn bị: 

   + Dọn vệ sinh mặt nền 

   + Kiểm tra cốt mặt nền hiện trạng, tính toán cốt mặt nền sau khi lát. 

   + Nền hành lang, khu vệ sinh phải xác định độ dốc theo quy định. 

   + Kiểm tra chất lượng gạch lát, loại bỏ những viên cong vênh, rạn nứt, sứt mẻ các góc cạnh, 

có độ sai lệch vê: kích thước quá +0,5%; Độ vuông góc vượt quá +0,5%; Độ cong vênh vượt 

quá + 0,5%.  

   + Kiểm tra lại kích thước của từng ô lát, tính toán, chia hàng gạch từ ngoài vào trong sao 

cho hàng gạch xép (phải cắt) ở phía trong cùng. 
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10.3. Nguyên tắc chung: 

   + Công tác lát chỉ được bắt đầu khi đã hoàn thành công việc ở phần kết cấu bên trên và 

xung quanh, bao gồm: Công tác trát trần hay lắp ghép trần treo, công tác trát, ốp tường. Mặt 

lát phải phẳng và được làm sạch. 

   + Vật liệu lát được CĐT cấp, phải đúng theo thiết kế. 

   + Mặt lát phải phẳng không gồ ghề, lồi lõm cục bộ. Kiểm tra bằng thước có chiều dài 2m, 

khe hở giữa mặt lát và thước không quá 3mm. Độ dốc và phương dốc của mặt lát phải đúng 

theo thiết kế. Kiểm tra độ dốc được thực hiện bằng nivô, đổ nước thử hoặc cho lăn viên bi thép 

đường kính 10mm, nếu có chỗ lõm tạo vũng đọng nước phải bóc lên lát lại. 

   + Giữa viên gạch lát và sàn phải lót đầy vữa.  

   + Chiều dày của lớp vữa xi măng lót không được quá 15 mm. Mạch giữa các viên gạch không 

quá 1,5mm. 

   + Khi chưa chèn mạch, không được đi lại hoặc va chạm mạnh lên mạch lát làm bong gạch.  

   + Nền gạch lát phải để sau 24-28 tiếng mới được đi vào bắt mạch. Hồ bắt mạch pha loãng 

vừa phải bằng ximăng trắng nguyên chất với nước sạch.Trước khi tiến hành bắt mạch phải 

kiểm tra độ bằng phẳng, chắc của nền, gõ từng viên gạch xem có bị cộp hoặc bị cập kênh hay 

không, nếu viên nào bị phải tiến hành lát lại ngay. Lau mạch được thi công theo phương pháp 

dật lùi từ trong ra ngoài, làm đến đâu, lau sạch đến đó. 

   + Phần tiếp giáp giữa các mạch lát, cũng như giữa các mạch lát và chân tường phải chèn đầy 

VXM. 

   + Màu sắc và hoa văn đảm bảo đúng yêu cầu của thiết kế. 

   + Khi lát đá Granít là thứ đá qúy các viên lẻ phải cắt gia công tại chỗ. Việc cắt và mài các 

cạnh phải bảo đảm đường cắt gọn và mạch ghép bằng, đều. 

   + Trước khi láng phải cọ sạch bề mặt kết cấu. 

   + Để đảm bảo độ dính tốt giữa lớp vữa láng và nền mặt nền khô phải tưới nước và băm 

nhám bề mặt. Phần máng nước phải láng để đảm bảo không thấm nước. 

   + Lát nền phải đảm bảo thông mạch giữa các phòng với hành lang hoặc sảnh.  

   +Mạch lát phải đảm bảo rộng nhỏ hơn hoặc bằng 2,5mm. 

   + Mặt lát phải phẳng, không gồ gề cục bộ, kiểm tra độ phẳng của nền bằng thước thẳng có 

chiều dài 2m, khe hở giữa bề mặt lát và cạnh thước không quá 2mm. 

   + Lát nền tới đâu làm sạch tới đó, nếu để lâu vữa sẽ khô rất khó làm sạch. 

   + Ở những vị trí có yêu cầu về chống thấm, trước khi lát phải kiểm tra chất lượng của lớp 

chống thấm và các chi tiết khác như mạch chèn các khe tiếp giáp giữa các cấu kiện điện nước. 

Bảng 1 - Dung sai cho phép 

Loại vật liệu lát 
Khe hở với thước 
3m 

Dung sai cao độ Dung sai độ dốc 

Gạch xây đất sét nung 5mm 2cm 0,5% 
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Gạch lát đất sét nung 4mm 2cm 0,5% 
Đá tự nhiên không mài mặt 3mm 2cm 0,5% 
Gạch lát xi măng, granito, 
ceramic, granite, đá nhân 
tạo 

3mm 1cm 0,3% 

Các loại tấm lát định hình 3mm 1cm 0,3% 
 

Bảng 13 - Chênh lệch độ cao giữa hai mép vật liệu lát 
 

Loại vật liệu lát Chênh lệch độ cao 
Gạch xây đất sét nung 3mm 
Gạch lát đất sét nung 3mm 
Đá tự nhiên không mài mặt 3mm 
Gạch lát xi măng, granito, ceramic, granite, đá nhân tạo 0,5mm 

 

XI. BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC ỐP: 

11.1. Yêu cầu kỹ thuật chung: 

   - Đúng cao độ, đường mạch ốp phải ngang bằng, thẳng đứng, các góc phải vuông, mạch nhỏ 

đều (không lớn hơn 2mm) được chèn đầy bằng hồ xi măng trắng. Vữa lót đặc chắc có độ dính 

kết tốt. Viên gạch ốp không bị bong, bộp. 

   - Yêu cầu cho phép về độ sai lệch của gạch ốp cũng giống như độ sai lệch của gạch lát đã 

nêu ở phần trên. 

11.2. Công tác chuẩn bị: 

   + Kiểm tra kích thước, độ vuông góc của góc tường. 

   + Kiểm tra mặt phẳng của bức tường sẽ ốp. 

   + Kiểm tra chất lượng và quy cách của viên gạch ốp. 

   + Chuẩn bị dụng cụ: Dao cắt gạch (máy), ni vô, thước tầm dài 2m, đá mài nhẵn, giẻ lau. 

11.3. Nguyên tắc chung: 

   - Trước khi tiến hành ốp phải kiểm tra độ phẳng của mặt ốp có độ lồi lõm >15mm phải trát 

bằng phẳng. 

   - Gạch ốp phải sạch, đẹp và được ngâm nước ít nhất 1 giờ trước khi ốp, dùng vữa mác 75 để 

ốp. Khi đặt gạch để ốp ta phải căng dây theo 2 phía ngang và thẳng đứng, dùng ni vô kiểm tra 

2 phương, bắt mốc bằng cách ốp các hàng gạch chuẩn, sau đó mới tiến hành ốp đại trà. 

   - Vữa dùng cho công tác ốp không sử dụng xi măng mác thấp hơn 30M/mm2. Để đảm bảo 

chất lượng vữa ốp về cường độ và thời gian thao tác, vữa xi măng phải có tỷ lệ N/XM thấp và 

sử dụng thêm phụ giá hoá dẻo. 

   - Độ dẻo của VXM cát phải đạt từ 5-6cm. 
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   - Đối vữa XM dùng để lát đá thiên nhiên cần có độ sụt từ 5-6cm. Vữa dùng để chèn mạch và 

khoảng trống giữa kết cấu và tấm ốp trần cần có độ sụt từ 8-10cm. 

   - Trong suốt thời gian ốp vữa cần được bảo quản độ kết dính. 

   - VXM đã nhào trộn xong cần sử dụng ngay trong vòng 1 giờ. Những mạch đứng của mặt ốp 

nên chít no vữa ngay trong quá trình xây dựng. 

   - Độ phẳng của mặt ốp hoàn thiện không được sai lệch vượt quá trị số quy định  

   - Khi ốp xong từng phần hay toàn bộ bề mặt kết cấu phải làm sạch các vết ố bẩn, vữa trên 

bề mặt ốp.  

   - Trước khi ốp mặt trong công trình, phải hoàn thành công tác lớp mái và công việc chống 

thấm cho các kết cấu bao che phía trên diện tích ốp, công tác lắp các khuôn cửa sổ, cửa ra vào 

cũng như các công việc khác ở chỗ khuất, sau khi ốp mặt tường. 

   - Sau khi thi công ốp, kiểm tra mặt ốp đạt các yêu cầu sau: 

   + Các mạch vữa ngang dọc phải sắc nét, thẳng, đều đặn, đầy vữa và không rộng hơn 3mm. 

   + Công tác ốp được thi công từ dưới lên trên, điểm bắt đầu từ mép cửa. Có thể ốp theo hai 

cách : theo phương nằm ngang hoặc theo phương thẳng đứng. 

   + Khi ốp các góc tường, cột, gạch phải được mài vát 45 và độ võng góc không được sai lệch 

quá 0,5%. 

   + Sau khi ốp 24-28 giờ mới bắt đầu lau mạch bằng xi măng trắng pha hơi đặc với nước. Lau 

mạch gạch ốp được tiến hành từ dưới lên trên.Trước khi lau mạch gạch ốp phải kiểm tra lại độ 

nguyên vẹn của gạch ốp (không rạn nứt, sứt mẻ ) cũng như độ phẳng của mặt ốp và độ rỗng 

của lớp vữa ốp, nếu lớp vữa ốp không dày, khi gõ có tiếng cộp thì phải ốp lại ngay. 

+ Tổng thể mặt ốp phải đảm bảo đúng hình dáng và kích thước hình học. 

 

XII. CÔNG TÁC THI CÔNG SƠN: 

   - Công tác sơn là sự phủ lên mặt kết cấu, chi tiết xây dựng lớp màng để che kết cấu hoặc chi 

tiết. Lớp màng này bảo vệ kết cấu bên trong chống lại các tác động tiêu cực của môi trường 

đồng thời có màu sắc tạo vẻ mỹ quan cũng như là tín hiệu để phân biệt vật được che phủ. 

12.1. Yêu cầu chung:  

   - Lớp sơn bám chắc vào mặt kết cấu, mặt chi tiết được bảo vệ. Bề mặt phải tạo được vẻ mỹ 

quan. 

   - Màu sắc theo đúng chỉ dẫn của thiết kế hoặc yêu cầu của CĐT. 

   - Không bị bong, phồng rộp, gợn hay biến đổi hình dạng trong quá trình sử dụng công trình. 

12.2. Quá trình sơn:  

   - Mặt nền trát trước khi sơn cần được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, phẳng, không bị gồ ghề hay 

vữa bám. Những chỗ lõm do khuyết tật phải bù đắp và xoa cho phẳng với mặt phẳng chung. 

Nếu mặt nền là mặt trát thì cần khô ráo, nếu là mặt gỗ cần đánh giấy nhám cho nhẵn, bả ma 
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tít lấp những khe, lỗ mọt rồi lại xoa giấy nhám; nếu mặt nền là mặt đã bả  thì phải đánh giấy 

nhám cho nhẵn. 

   - Màu sắc của sơn do thiết kế chọn hoặc yêu cầu của CĐT. Cần sơn thử lên mẫu thử để 

quyết định màu cuối cùng. 

   - Việc quét sơn phải tuân theo số lớp sơn được quy định. Với sơn 03 lớp thì lớp đầu là lớp để 

lót, hai lớp sau ngoài nhiệm vụ bảo vệ còn tạo màu cho công trình. Thời gian gián cách giữa 

lúc sơn các lớp phải đủ cho lớp dưới khô mới thi công đè lớp trên. Vết chổi sơn lớp trước được 

vạch thẳng, vết chổi sau phải đè lên một phần của vết chổi trước cho kín mặt sơn. Đến lớp 

sau, vết chổi lại quét vuông góc với lớp đã sơn để các lớp sơn phủ kín khắp mặt tường hay mặt 

gỗ, mặt kim loại cần phủ. 

12.3. Nghiệm thu công tác sơn:  

Bề mặt lớp sơn phải đồng màu, không có vết ố, loang, vết chổi. 

Bề mặt phải phẳng, nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn. 

Bề mặt lớp sơn không được có bọt bong bóng khí. Không được có hạt bột sơn vón cục. 

Không được có vết nứt rạn trên bề mặt sơn. 

XIII: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRƯỚC KHI BÀN GIAO: 

   Trước khi bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, Nhà thầu sẽ hoàn thiện lại toàn bộ công 

trình tất cả các hạng mục xây dựng trên công trình. 

   Việc thực hiện công tác sửa chữa, hoàn thiện các hạng mục công trình trong dự án theo quy 

định kỹ thuật và theo chỉ dẫn của Tư vấn giám sát bao gồm: 

   Thu dọn sạch sẽ vật liệu thừa, rác thải trong khi thi công ra khỏi phạm vi công trường và đổ 

đúng nơi quy định. 

   Các công trình phụ tạm, máy móc và trang thiết bị được lắp đặt trước sẽ được tháo bỏ và di 

chuyển khỏi hiện trường . 

   Toàn bộ kết cấu, mặt bằng xây dựng sẽ được kiểm tra trước khi tiến hành công tác quét dọn 

cuối cùng. 

   Toàn bộ bề mặt công trình và các khu vực kề cận trực tiếp với hiện trường sẽ được quét nạo 

sạch và dọn đi hết. 

   Hoàn thiện toàn bộ văn bản kiểm tra hàng ngày và thường kỳ, các hồ sơ bản vẽ để chuẩn bị 

cho công tác hoàn công và bàn giao công trình. 

  Sửa chữa các khuyết tật trong khi thi công. 

   Tiến hành bàn giao công trình sau khi công tác thu dọn cuối cùng đã hoàn thành và được tư 

vấn giám sát và chủ đầu tư chấp thuận. 

 

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 
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I. NGUYÊN TẮC: 

Chúng tôi đề ra biện pháp thi công với nguyên tắc sau: 

Đảm bảo an toàn về người và thiết bị thi công. 

Đảm bảo chất lượng công trình. 

Đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

Đảm bảo tiến độ thi công. 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG: 
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BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY  

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT 

 
 

 
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH 

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG 
 CÔNG TY  

 
-Phòng HC-NS       
-Phòng Tài chính Kế toán   
-Phòng KHKT   

TỔ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG 
- Cán bộ kỹ thuật: 01 người 
- Cán bộ trắc đạc: 02 người 
- Cán bộ ATLĐ: 01 người 
 

TỔ KỸ THUẬT VĂN PHÒNG  
- Cán bộ phụ trách hồ sơ: 01 người 
- Cán bộ phụ trách thanh toán: 01 người 
 

 

CÁC TỔ ĐỘI SẢN XUẤT  
-Tổ công nhân cốp pha: 15 người  
-Tổ công nhân sắt: 15 người 
-Tổ công nhân hàn: 02 người 
-Tổ công nhân nề: 30 người  
-Tổ công nhân sơn: 10 người 
-Tổ công nhân thạch cao: 10 người 
-Tổ công nhân điện nước: 02 người (kiểm tra, 
vận hành thiết bị thi công) 
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Bộ máy quản lý giám sát:  

   (Chúng tôi sẽ cung cấp danh sách đầy đủ các cán chủ chốt của công trường với đầy đủ thông 

tin để TVGS và CĐT tiện liên hệ công việc).   

   Ngoài các phòng ban có chức năng của công ty ra, tại hiện trường chúng tôi bố trí một bộ 

máy quản lý tất cả các mặt của công trình bao gồm: 

   + 01 Chỉ huy trưởng: Đội trưởng, quản lí chung. 

   + Bộ phận hiện trường: 01 kỹ sư phụ trách các mảng công việc ở hiện trường: công tác cốt 

thép, bê tông, cốp pha…; 01 kỹ sư trắc đạc ; 01 cán bộ phụ trách ATLĐ, VSMT 

   + Có các bộ phận sản xuất trực tiếp: tổ cốp pha, tổ cốt thép, tổ nề…  

   Lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng giai đoạn. 

   Cùng với tư vấn giám sát và chủ đầu tư xử lý các thay đổi hoặc sai sót của thiết kế. 

   Triển khai công tác bóc, tách khối lượng cốt thép, cốp pha, bê tông cho từng cấu kiện. 

   III. TỔ CHỨC THI CÔNG PHẦN KHUNG SÀN: 

1. Tổ chức thi công cột: 

   Với số lượng cột đổ bằng bê tông tại chỗ (có thay đổi theo chiều cao nhà). Chúng tôi bố trí 

sử dụng cốp pha tổ hợp bằng ván phủ phim để thi công. Việc đổ bê tông cột là rất quan trọng, 

nó ảnh hưởng nhiều tới tiến độ thi công phần cốp pha dầm sàn tầng trên nên khi chỉ đạo thi 

công phải tập trung khẩn trương và công tác thi công đồng loạt. Thi công cột xong đến đâu thì 

tiến hành lắp dựng cốp pha và cốt thép dầm sàn tới đó. Quy trình thi công cốp pha cột theo 

đúng TCVN 4453 - 95. 

2. Thi công dầm, sàn: 

   Sử dụng hệ thống giáo chống là giáo nêm, ống thép chống tròn, cốp pha dầm sàn là cốp pha 

gỗ (ván phủ phim). Việc sử dụng cốp pha ván phủ phim sẽ làm tăng tiến độ thi công, kết cấu 

sau khi đổ bê tông xong sẽ bằng phẳng. 

   Công tác gia công cốt thép được tiến hành tại công trường, kiểm tra quy cách trước khi lắp 

vào vị trí, thép được kê bằng con kê bê tông để đảm bảo lớp bảo vệ.  

   Để thi công bê tông để đạt chất lượng cao khi đầm bê tông sử dụng đầm dùi 02 cái (02 cái 

dự phòng) và đầm bàn 01 cái (01 cái dự phòng). Để đề phòng thời tiết thay đổi dự trù trước 

bạt lá dứa để có thể che phủ bê tông sau khi đổ bê tông xong. Sau đó phải dưỡng hộ bê tông 

theo đúng quy định. 

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC MẶT BẰNG THI CÔNG 

 

Trong những giai đoạn thi công bố trí mặt bằng thi công đảm bảo thi công đúng biện 

pháp kỹ thuật đề ra và tiến độ thi công của công trình. 
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I. NGUYÊN TẮC CHUNG: 

Đảm bảo yêu cầu của chủ công trình, đặc biệt về vấn đề môi trường, an toàn, chất 

lượng và tiến độ. 

Tổng mặt bằng: Bố trí tổng mặt bằng theo các giai đoạn thi công khác nhau: 

- Tổng mặt bằng thi công phần thô 

- Tổng mặt bằng thi công phần hoàn thiện. 

- Mỗi vật liệu chuyển đến phải được xếp gọn gàng, đúng nơi quy định. Số lượng chuyển 

về đủ để đáp ứng cho thi công được liên tục nhưng cũng không quá nhiều tránh gây trở ngại 

cho các công tác khác. 

II. HÀNG RÀO BẢO VỆ: 

   Là hàng rào đã được xây dựng của khu đất   

III. KHO BÃI CÔNG TRƯỜNG: 

   Nền bãi tôn cao xây chắc chắn để đảm bảo vật tư rời được sạch sẽ. Bãi để thép và cốp pha 

được xử lý bằng lớp xà gồ gỗ để đảm bảo khô ráo và giữ vật liệu được sạch sẽ. 

   Hệ thống kho bãi trên côn trương được bố trí và tính toán  thuận tiện và đáp ứng được yêu 

cầu lưu trữ và cung ứng vật tư phục vụ thi công. 

IV. HỆ THỐNG ĐIỆN: 

   Nguồn điện cung cấp: Được chủ đầu tư bố trí tới chân công trình 

   Hệ thống điện và bảng điện thi công được bố trí với đầy đủ các thiết bị bảo vệ như aptômat, 

cầu giao, hộp bảo vệ, rơ le .. và có bảng báo nguy hiểm và bảng nội quy sử dụng điện. 

   Chúng tôi bố trí 02 thợ điện để phục vụ thi công.  

V. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THI CÔNG: 

   Nguồn nước cung cấp: Được chủ đầu tư bố trí tới chân công trình 

   Nhà vệ sinh: Làm bể phốt chính và đấu nối nhà vệ sinh tạm vào đó. 

VI. BỐ TRÍ MÁY THI CÔNG: 

   Theo đúng biện pháp thi công trong từng giai đoạn thi công, chúng tôi bố trí máy cho thích 

hợp. 

   Giai đoạn thi công chính chúng tôi bố trí các máy sau: 

   + Vận chuyển vật liệu: sử dụng máy tời hoặc vận thăng chở hàng để phục vụ vận chuyển lên 

cao.  

   + Các máy trộn vữa + máy trộn bê tông bố trí gần các bãi vật liệu. 

VII. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH: 

   Để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn trong thi công, chúng tôi bố trí các hệ thống 

thoát nước trên công trình,  hệ thống thoát nước mặt: Hệ thống thu vào hố ga, hố lắng trước 

khi bơm vào hệ thống thoát nước chung của khu đô thị. 
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CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG 
 

Chúng tôi sẽ cam kết với chủ đầu tư hoàn thành gói thầu công trình đúng tiến độ. Do 

gói thầu công trình có yêu cầu về tiến độ là khắt khe. 

Qua các biện pháp tổ chức thi công đã nêu trên, việc đưa các tổ, đội vào công trường 

đảm bảo mặt bằng thi công, quy trình kỹ thuật... chúng tôi đã tính toán cụ thể và đưa ra tiến 

độ thi công chi tiết và tiến độ thi công tổng thể cho gói thầu. 

Tiến độ thi công chúng tôi đề ra là: … ngày 

Để đảm bảo tiến độ đã vạch ra ngay sau khi nhận lệnh khởi công của Chủ đầu tư Công 

ty chúng tôi sẽ khẩn trương tiến hành triển khai công tác tổ chức thi công tại hiện trường. 

Khi thi công cốt thép ngoài việc sử dụng máy uốn, cắt thép tất cả các cấu kiện thép đều 

được các cán bộ kỹ thuật bóc đề tay thép cụ thể. Trong thi công hoàn thiện các tổ đội công 

nhân đều được kiểm tra, khám sức khoẻ, học nội quy phổ biến về an toàn lao động và lựa chọn 

tay nghề, ký vào giấy cam kết đảm bảo an toàn, học an toàn và đưa vào tham gia thi công tại 

công trường. Về mặt cán bộ Công ty sẽ bố trí các cán bộ có năng lực công tác tốt để tham gia 

thi công. Trong quá trình thi công tất cả các công tác đều phải lập tiến độ thi công chi tiết của 

tuần, tháng phù hợp với tổng tiến độ chung đã được Chủ đầu tư chấp thuận. 

 

CHƯƠNG 6: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH 

 
I. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: 

1. Căn cứ quản lý chất lượng:  

   Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12-5-2015 của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo 

trì công trình xây dựng. 

   Và các tiêu chuẩn liên quan khác. 

   Công ty có bộ phận kiểm tra kỹ thuật và chất lượng công trình để thực hiện các công tác 

quản lý của các phần xây lắp cùng với Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đoàn Tư vấn giám sát việc 

lập hồ sơ nghiệm thu kiểm tra chất lượng của từng công việc, từng công đoạn hạng mục theo 

tiến độ thi công. 

 

2. Quy trình quản lý chất lượng 

   Chất lượng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại và sự sống còn của một 

doanh nghiệp, chính vì vậy Công ty chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Chất lượng 

xây dựng được hình thành trong mọi giai đoạn:  

   + Trước khi thi công (lập kế hoạch tiến độ, thiết kế biện pháp, gia công chế tạo vật liệu..)  

   + Giai đoạn xây dựng (quy trình thi công xây lắp) và sau khi xây dựng (bàn giao nghiệm thu 

và đưa vào sử dụng). 
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   Quản lý chất lượng là quá trình thiết lập, bảo quản và duy trì mức độ cần thiết trong gia 

công, lắp dựng, thi công và đưa vào sử dụng. Quá trình này chúng tôi thực hiện bằng cách 

kiểm tra, giám sát thi công theo đúng bản vẽ, thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, thông số 

và các tác động có ảnh hưởng tới chất lượng, tiến hành nghiệm thu đầu vào, từng phần, từng 

công đoạn cho từng công việc cụ thể. 

   Hệ thống quản lý tài liệu và các thông số thiết kế, các chỉ tiêu kỹ thuật được áp dụng và đưa 

vào công trình, kiểm tra định kỳ công tác kỹ thuật xây lắp, thanh tra kỹ thuật, an toàn lao 

động. Quá trình kiểm tra, giám sát có sự tham gia của bản thân người công nhân lao động, kỹ 

thuật hiện trường, chủ nhiệm công trình, cán bộ giám sát chất lượng của Công ty nhằm ngăn 

ngừa và loại trừ hư hỏng, phế phẩm và sự cố đối với công trình trong mọi chi tiết, mọi công 

đoạn. 

    

II. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN ĐỘ: 

 

1. Tăng cường đội ngũ cán bộ: 

   Để bảo đảm chất lượng công trình chúng tôi sẽ cử đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành 

nghề đã từng tham gia thi công các công trình đạt chất lượng cao. Trong quá trình thi công cử 

cán bộ kiểm tra giám sát thường xuyên của Công ty tại hiện trường. Với từng phần việc cần có 

kỹ sư chuyên ngành, thường xuyên theo dõi giám sát, các mẫu vật liệu được tiến hành kiểm 

tra tại các phòng thí nghiệm khi bảo đảm chất lượng mới đưa vào công trình, tăng cường công 

tác bảo vệ tránh thất thoát trong quá trình thi công. Mọi công việc đều được tiến hành nghiệm 

thu với chủ đầu tư sau đó mới thi công phần tiếp theo. Sau mỗi phần việc đều có bản vẽ hoàn 

công để kiểm tra độ chính xác những phần việc đã thi công. 

 2.Tăng cường nhân công, thiết bị, máy phục vụ thi công: 

   Tiến độ thi công công trình được thông qua Chủ đầu tư, Công ty chúng tôi sẽ lập tiến độ chi 

tiết từng giai đoạn, từng phần trình Chủ đầu tư và TVGS để kiểm tra việc thực hiện tiến độ thi 

công cũng như chất lượng công trình thông qua các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng giữa 

các bên. 

   Tuỳ theo yêu cầu công việc, chúng tôi sẽ điều động thêm hoặc rút bớt nhân công, thiết bị 

máy móc để phục vụ cho công tác thi công sao cho kịp với tiến độ, đảm bảo yêu cầu mà Chủ 

đầu tư đề ra. Do đó mỗi giai đoạn thi công chúng tôi bố trí số lượng nhân công, máy móc khác 

nhau tuỳ theo yêu cầu công việc, làm sao cho hiệu quả và tiết kiệm nhất.  

 

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH 

 MÔI TRƯỜNG  

 
I. An toàn về người: 
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   Chúng tôi có quy định phân cấp trách nhiệm rõ ràng về công tác an toàn lao động và vệ sinh 

lao động từ chỉ huy đến công nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Trên công trường 

chúng tôi bố trí một cán bộ chuyên trách (tổ trưởng) phụ trách an toàn lao động, chuyên giám 

sát việc thực hiện an toàn trên công trường và tổ viên là các tổ trưởng công nhân và cán bộ kỹ 

thuật hiện trường. 

   Tất cả các công nhân phải được phổ biến và học nội quy, pháp luật về an toàn lao động 

trong xây dựng, ba tháng một lần và được trang bị đầy đủ các phương tiện an toàn lao động. 

Có nội quy, biển báo để cảnh báo và nhắc nhở toàn bộ cán bộ và công nhân thường xuyên và 

nghiêm túc chấp hành nội quy về an toàn lao động. 

II. An toàn trong thi công: 

   Trong giờ làm việc nghiêm cấm không được uống rượu, bia, không được đi dép lê, chân đất 

và phải mặc quần áo gọn gàng. Sau mỗi đợt mưa, gió phải kiểm tra các thiết bị thi công trước 

khi làm việc. 

   Trên công trường có bố trí hệ đèn chiếu sáng xung quanh công trường và trên các tuyến 

đường đi lại. 

   Xung quanh khu vực thi công có hàng rào ngăn và bố trí bảo vệ không cho người không có 

nhiệm vụ ra vào công trường. 

   Tất cả công việc thi công trên cao của phần khung và hoàn thiện, đều phải có hàng rào lan 

can an toàn chắc chắn. Thi công trên tầng cao, tầng dưới phải có lưới chắn bằng thép hoặc 

bằng vải để chắn đỡ vật liệu rơi. 

   Giàn giáo phải kê chân, giằng cố định vào công trình, thường xuyên kiểm tra độ ổn định của 

giáo. 

III. Sử dụng điện trong thi công: 

   Công nhân vận hành các thiết bị điện phải có tay nghề vững chắc, có trình độ bậc 3 an toàn 

về điện trở lên. 

   Sử dụng điện trên công trường phải có sơ đồ mạng điện, có cầu dao tổng và cầu dao phân 

đoạn để có thể ngắt điện toàn bộ hay từng khu vực công trình khi cần thiết. 

   Hệ thống điện động lực và điện chiếu sáng được chi thành 2 hệ thống riêng. 

IV. Biện pháp an ninh bảo vệ: 

   Toàn bộ tài sản của công trình được bảo quản và bảo vệ chu đáo. Công tác an ninh bảo vệ 

được đặc biệt chú ý, vì rằng mất mát vật tư, tài sản sẽ gây thiệt hại cho xã hội, ảnh hưởng tới 

tâm lý người lao động cũng như uy tín của nhà thầu. Chính vì vậy trên công trường duy trì kỷ 

luật lao động, nội quy và chế độ trách nhiệm của từng người từ chỉ huy công trường tới từng 

cán bộ công nhân viên. Có chế độ bàn giao rõ ràng, chính xác tránh gây mất mát và thiệt hại 

vật tư, thiết bị và tài sản nói chung. 

V. Vệ sinh môi trường trên công trình: 
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   Đây là một yêu cầu hết sức quan trọng vì công trình nằm trong đô thị. 

   Trên công trường có khu vệ sinh. 

   Vật liệu chở đến công trường được xếp gọn gàng, riêng biệt từng loại vật liệu, không để lẫn 

lộn các loại vật liệu khác nhau. Cát, đá, gạch không được để đống quá cao. Sắt thép và xi 

măng được xếp gọn gàng.  

   Sau mỗi ca làm việc phải thu dọn vệ sinh sạch sẽ, dụng cụ thi công được rửa sạch và cất vào 

kho. Vật liệu phế thải phải được thu dọn sạch sau đó dùng xe chở đến nơi quy định. 

   Hệ thống che chắn của công trình: Dùng lưới chắn bụi toàn bộ xung quanh công trường theo 

chiều cao thi công. Xung quanh công trình đều có lưới chắn ngang để đỡ các vật rơi khi thi 

công ở trên cao. Để tránh bụi và tiếng ồn không làm ảnh hưởng tới các khu lân cận những phế 

thải trong quá trình thi công từ tầng 2 trở lên khi đưa xuống tầng 1 đều được xúc vào bao tải 

và tập kết tại vị trí nhất định và đưa xuống tầng 1 bằng vận thăng vào một giờ nhất định mà 

không làm ảnh hưởng đến sự làm việc của công trình xung quanh.  

   Trên công trường thường xuyên thực hiện vệ sinh công nghiệp. Đường đi lối lại thông 

thoáng, nơi tập kết vật liệu bảo quản ngăn nắp gọn gàng. Tất cả nước thải đều được đưa vào 

hệ thông thoát nước chung của khu vực qua đường ống nhựa D110 và ống cao su mềm.   

   Quy hoạch chỗ để xe máy, chỗ vệ sinh công cộng sạch sẽ, đầy đủ. Tuyệt đối không phóng uế 

bừa bãi tại công trường. Rác thải thường xuyên được dọn dẹp, không để chất đống gây cản trở 

lối đi lại.  

 

CHƯƠNG 8: BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ NGẬP ÚNG 

I. Chế độ bảo quản: 

   Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng chống cháy 

nổ. Các hệ thống điện từ công trường từ cầu giao tổng bên A cấp đến các khu vực dùng điện 

thường xuyên được kiểm tra, nếu có nghi vấn đường dây không an toàn yêu cầu sửa ngay. 

II. Giao thông nguồn nước: 
   Đảm bảo đường đi lối lại trong công trường thông thoáng, bố trí cổng ra vào công trường sao 

cho xe chữa cháy dễ dàng tiếp cận công trường, kho, xưởng... Thường xuyên dự trữ 2 bình bọt 

cần thiết để ứng cứu nhanh trường hợp cháy nhỏ. 

III. Nguyên tắc cứu chữa: 
   Thực hiện nghiêm ngặt chế độ báo động cho lực lượng chữa cháy, gọi điện cho công an PCCC 

hoặc dùng phương tiện xe máy báo cho đội PCCC nơi gần nhất. Huy động lực lượng công nhân 

viên trên công trường cứu chữa sơ tán vật tư, xe máy, cắt điện, dùng bình chữa cháy dự trữ để 

làm giảm đám cháy khi chờ lực lượng PCCC đến. 
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IV. Phương pháp phòng chống cháy nổ cơ bản: 
   Với phương châm phòng hơn chống, cán bộ, công nhân thường xuyên được phổ biến nội quy, 

tuyên truyền giáo dục, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở tinh thần nâng cao cảnh giác, tích cực ngăn 

ngừa và thực hiện tốt pháp lệnh PCCC. 

   Cụ thể là: 

   + Cấm không được móc, sử dụng điện tuỳ tiện. Hết giờ chúng tôi có cán bộ và công nhân 

điện đi kiểm tra và nếu thấy chỗ nào không cần thiết thì ngắt điện. 

   + Không dùng giấy bạc hay dây đồng để làm cầu chì. 

   + Không dùng dây điện câu trực tiếp vào ổ cắm. 

   + Không để các chất dễ cháy gần dây điện và bảng điện. 

   + Sắp xếp vật tư riêng từng loại gọn gàng. 

   + Không để các chướng ngại vật trên đường đi lối lại.  

   + Xe ra vào công trình chú ý không để gần các vật tư dễ cháy, khi đỗ nghỉ chú ý tắt máy và 

quay đầu xe ra ngoài. 

   + Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ nhìn và mọi người không được sử dụng 

vào các công việc khác. 

V. Chống ngập úng khi thi công: 

   Trong khi thi công công trình nếu công trình bị ngập úng do thời tiết khi mưa, toàn bộ nước 

sẽ được bơm vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

   Kho tàng được đặt nơi cao ráo, ngăn nắp gọn gàng. Đề phòng nước dâng cao do úng ngập 

đột xuất hay bão lụt, chúng tôi có biện pháp di chuyển vật tư đến nơi an toàn hơn. 

   Khi gặp gió bão lớn hơn cấp 6 thì sẽ ngừng thi công. 

 

 Hà nội, ngày … /… /2018 

CÔNG TY TNHH DUPA VIỆT NAM 

 

Giám đốc  

PHẠM DUY 

 

                                                             

 


