
                                                                 

Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh (http://hcc2.edu.vn) 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: Số 190, Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM 

Điện thoại: 028. 3896 0087 – 0903 643 409 

Website: http://hcc2.edu.vn 

 

  

 

Khóa học 

BÊ TÔNG 

Thời gian học: 1 tháng - 2 tháng - 3 tháng. 

Học ngày: 2 ca (Sáng – Chiều)  Học lý thuyết kết hợp thực hành ngay tại xưởng, công 

trường. 
 NỘI DUNG HỌC: Kiến thức thực tế cập nhật ứng dụng ngay trên công việc đang làm. 

 An toàn lao động và vệ sinh lao động, biện pháp an toàn trong thi công bê tông. 

 Đọc các bản vẽ thiết kế kết cấu bê tông cốt thép xây dựng thi công sản phẩm, kết cấu bê 

tông thông thường, đặc biệt. Các biện pháp thi công, kỹ thuật sản xuất, hoàn thiện lắp đặt sản 

phẩm bê tông, bê tông dự ứng lực, bê tông đặc biệt… 

 Quy trình, kỹ thuật sử dụng, vận hành, bảo dưỡng các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị 

chuyên dùng trong nghề kết cấu bê tông cốt thép. 

 Quy trình, kỹ thuật gia công các cấu kiện bê tông cốt thép gắn liền với các công trình xây 

dựng như tấm đan, đà, lanh tô,  ô văng, cọc, sản phẩm bê tông cốt thép trong ngành xây 

dựng…vv. 

 Thiết kế cấp phối bê tông thông thường, quản lý thi công bê tông, hoàn thiện, bảo dưỡng 

trên công trình xây dựng. 

 Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của nghề bê 

tông cốt thép. 

 Thực hành ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc thực tế. 

 Tổ chức và quản lý thi công. 
 ĐỐI TƯỢNG HỌC: 

Những người muốn hành nghề bê tông cốt thép xây dựng thi công trang trí sản phẩm bê tông 

cốt thép, người lao động muốn xin việc làm có chuyên môn nghề. Các Công nhân đã và đang làm 

việc ở các đơn vị, Cty xây dựng muốn có chuyên môn sâu về nghế. 

 CƠ HỘI VIỆC LÀM (các vị trí trong tương lai): 

 Thực hiện các công việc của nghề trong lĩnh vực  thi công bê tông xây dựng kết cấu bê 

tông cốt thép, sản xuất cung cấp bê tông thương phẩm, lắp đặt các sản phẩm kết cấu bê tông cho 

công trình. 

 Tự mở và quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

 Tư vấn cho khách hàng khi muốn thiết kế cấp phối bê tông thương phẩm, bê tông thông 

thường, thi công các sản phẩm bê tông cốt thép. 

 Giám sát thi công bê tông. 

 HỌC PHÍ KHOÁ HỌC (Bao gồm giờ học, cấp chứng chỉ, tài liệu học tập, vật tư và thiết bị 

thực hành). 

Lớp 1 tháng: Học phí: 2.500.000 đ/1 học viên 

Lớp 2 tháng: Học phí: 3.500.000 đ/1 học viên 

Lớp 3 tháng: Học phí: 4.500.000 đ/1 học viên 

 Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm đào tạo TH-ƯDCNXD Lầu 1 dãy nhà A. 

 Điện thoại liên hệ: - Giám đốc. Vũ Sĩ Tuấn. 0907361709. 

                               - P.Giám đốc. Nguyễn Văn Quý. 0906834219. 
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