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GIỚI THIỆU CHUNG 

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG: 

Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định và Ban Chủ nhiệm xây dựng Tiêu chuẩn 
kỹ năng nghề Nghề Mộc Xây dựng và Trang trí nội thất đã thực hiện đúng Hợp đồng 
số 10PL3/HĐ-XDTCKNN ngày 02/7/2009 ký kết với Viện Nghiên cứu Khoa học 
Dạy nghề và Vụ Kỹ năng nghề- Tổng Cục Dạy nghề. Cụ thể như sau: 

        1- Nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc: 

-  Xây dựng phương án nghiên cứu, thu thập thông tin, rà soát, nghiên cứu hoàn 
chỉnh sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc đã được xây dựng năm 2008 (Phục 
vụ cho xây dựng chương trình khung trình độ TCN, CĐN Nghề Mộc Xây dựng và 
Trang trí nội thất). 

- Thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan đến xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng 
nghề Nghề Mộc Xây dựng và Trang trí nội thất và tiếp tục nghiên cứu, rà soát điều 
tra khảo sát về quy trình sản xuất, các vị trí làm việc, lực lượng lao động để bổ sung, 
hoàn chỉnh sơ đồ phân tích nghề, các phiếu phân tích công việc. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả phân tích nghề và phân tích công việc. 

2- Xây dựng danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng: 

- Báo cáo tổng thuật về mức độ phức tạp của các công việc để lựa chọn, sắp xếp 
theo các bậc trình độ kỹ năng từ bậc thấp đến bậc cao. 

- Xây dựng mẫu phiếu xin ý kiến các chuyên gia về danh mục các công việc 
theo các bậc trình độ, gửi đến 30 chuyên gia để xin ý kiến và tổng hợp các ý kiến của 
họ. 

       3- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: 

- Biên soạn 155 phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc. 

- Lập và gửi đến các chuyên gia xin ý kiến về bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện 
công việc. 

- Chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học hoàn thiện bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện. 

- Lấy ý kiến nhận xét, thẩm định cho từng phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc.  

II. ĐỊNH HƯỚNG: 

 Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất sau khi đã được 
thẩm định và ban hành là tài liệu sử dụng cho công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia cho người lao động, giúp cho quy trình kiểm tra đánh giá kết quả 
quá trình người học và kết quả đánh giá xếp bậc thợ các cơ sở sản xuất để xếp bậc 
lương, tuyển dụng, sắp xếp nhân lực… cho khoa học và hợp lý. 
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II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG: 

 

TT Họ và tên Nơi làm việc 

1 Ông Nguyễn Văn Tuân    Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định- BXD 

2 Ông Nguyễn Văn Tiến   Vụ Tổ chức Cán bộ- Bộ Xây dựng    

3 Ông Trần Quang Long  Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định- BXD 

4 Ông Ninh Bá Thú  Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định- BXD 

5 Ông Vũ Ngọc Hoa  Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định- BXD 

6 Ông Nguyễn Văn Tuấn  Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định- BXD 

7 Ông Nguyễn Phi Long  Trường Trung cấp KTNV Sông Hồng- BXD 

8 Ông Ninh Văn Chiêu  Công ty TNHH Đồng Tâm- Nam Định 

9 Ông Nguyễn Văn Đức  Làng nghề La Xuyên- Ý Yên- Nam Định 

 



 4

III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH: 

 

T
T 

Họ và tên Nơi làm việc 

1 Ông Uông Đình Chất Phó Vụ trưởng Vụ TCCB- Bộ Xây dựng   

2 Ông Nguyễn Đức Trí Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

3 Ông Bùi Văn Dũng CV Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng 

4 Ông Phạm Trọng Khu Hiệu trưởng Trường CĐ Xây dựng Nam Định 

5 Ông Trần Khắc Liêm Trưởng khoa- Trường Cao đẳng XD Công trình Đô thị 

6 Ông Đào Văn Hạnh Giám đốc Công ty Xây dựng Hồng Quang Nam Định 

7 Ông Lê Hồng Thái Công ty TNHH Đồng tâm - Ý Yên - Nam Định 
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MÔ TẢ NGHỀ 

TÊN NGHỀ: MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT 

MÃ SỐ NGHỀ: 50540603 

 Nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất là nghề làm những sản phẩm gắn liền với 
các công trình xây dựng như: Làm cửa, khuôn cửa, ván khuôn, cầu thang, tủ bếp, ốp lát dầm 
sàn... Các sản phẩm được làm từ các nguyên vật liệu gỗ tự nhiên, ván nhân tạo và các vật 
liệu khác, đảm bảo tính kỹ, mỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng của công trình. 

I. Các nhiệm vụ của nghề: 

 A. Thiết kế mẫu sản phẩm Mộc xây dựng và Trang trí nội thất; 

 B. Chuẩn bị nguyên vật liệu; 

 C. Pha phôi; 

 D. Gia công mặt phẳng - mặt cong; 

 E. Gia công mộng; 

 F. Hoàn thiện bề mặt sản phẩm; 

 G. Làm khuôn cửa, cánh cửa; 

 H. Làm ván khuôn; 

 I. Ốp lát dầm, sàn, trần tường 

 J. Làm tủ bếp; 

 K. Làm cầu thang gỗ; 

 L. Làm sườn mái dốc 

 M. Đóng đồ mộc dân dụng 

 N. Làm nhuôm kính 

- Nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất được làm trong xưởng, các công trình nhà 
ở, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp phổ biến khắp mọi vùng miền trong 
phạm vi toàn quốc... 

III. Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội 
thất: 

- Cơ sở gồm: Nhà xưởng, bãi tập kết nguyên vật liệu, kho để chứa đựng và bảo quản 
sản phẩm; 

- Các loại máy móc để phục vụ công việc gia công sản phẩm: Máy cưa, máy bào, 
máy khaon, máy đánh nhẵn, máy soi nền, máy vanh lượn...; 

- Các loại dụng cụ thủ công: Cưa, bào, đục, ... chuyên dùng trong nghề Mộc xây 
dựng và Trang trí nội thất; 

- Vật liệu gỗ tự nhiên và các vật liệu liên quan khác; 

- Các loại nguyên vật liệu phụ: Keo, sơn, véc ni, nhựa tổng hợp, giấy nhám, đinh...; 

- Các bộ ván khuôn kim loại. 
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DANH MỤC CÔNG VIỆC 

TÊN NGHỀ: MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT 

MÃ SỐ NGHỀ:  

TT Mô tả 
công 
việc 

 

Công việc 

Trình độ kỹ năng nghề 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5

 A Thiết kế mẫu sản phẩm Mộc 
Xây dựng và trang trí nội 
thất 

     

1 A01 Nghiên cứu quy trình thiết kế 
sản phẩm 

   X  

2 A02 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu vẽ   X   

3 A03 Vẽ hình dạng mẫu sản phẩm   X   

4 A04 Vẽ kết cấu mối ghép, chi tiết 
sản phẩm 

  X   

5 A05 Vẽ trang trí hình vuông - chữ 
nhật 

  X   

6 A06 Vẽ trang trí hình tròn - E líp   X   

7 A07 Vẽ trang trí hình khối   X   

 B Chuẩn bị nguyên vật liệu      

8 B01  Xác định nguồn cung cấp 
nguyên vật liệu 

   X  

9 B02 Thực hiện các thủ tục mua 
nguyên vật liệu 

  X   

10 B03 Chọn gỗ tự nhiên X     

11 B04 Chọn gỗ ván nhân tạo X     

12 B05 Hong phơi gỗ X     

13 B06 Tẩm thuốc bảo quản gỗ X     

14 B07 Sấy gỗ X     



 7

TT Mô tả 
công 
việc 

 

Công việc 

Trình độ kỹ năng nghề 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5

 C Pha phôi      

15 C01  Xác định số lượng, kích 
thước phôi 

 X    

16 C02 Sử dụng các loại dụng cụ đo 
vạch và mẫu vạch 

 X    

17 C03 Sử dụng cưa dọc X     

18 C04 Sử dụng cưa cắt ngang X     

19 C05 Sử dụng cưa lượn  X    

20 C06 Mở, mài, tháo, lắp máy cưa 
đĩa cầm tay 

 X    

21 C07 Cắt gỗ bằng máy cưa đĩa cầm 
tay 

X     

22 C08 Mở, mài, tháo, lắp máy cưa 
đĩa xẻ dọc 

 X    

23 C09 Sử dụng máy cưa đĩa xẻ dọc  X    

24 C10 Mở, mài, tháo, lắp máy cưa 
vòng lượn 

 X    

25 C11 Sử dụng máy cưa vòng lượn  X    

26 C12 Bảo dưỡng máy cưa đĩa cầm 
tay 

 X    

27 C13 Bảo dưỡng máy cưa đĩa đặt cố 
định 

 X    

28 C14 Bảo dưỡng máy cưa vòng 
lượn 

 X    

 D Gia công mặt phẳng - mặt 
cong 

     

29 D01 Mài lưỡi bào  X    
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TT Mô tả 
công 
việc 

 

Công việc 

Trình độ kỹ năng nghề 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5

30 D02 Sử dụng bào thẳm  X    

31 D03 Sử dụng bào lau  X    

32 D04 Sử dụng bào ngang bào mặt 
cong 

 X    

33 D05 Mài, tháo, lắp và bào gỗ bằng 
máy bào cầm tay 

 X    

34 D06 Mở, mài, tháo, lắp máy bào 
thẳm 

X     

35 D07 Bào gỗ bằng máy bào thẳm  X    

36 D08 Bào gỗ bằng máy bào cuốn 
bốn mặt 

 X    

37 D9 Lắp lưỡi và gia công gờ chỉ 
bằng máy soi gờ chỉ cầm tay 

 X    

38 D10 Bảo dưỡng máy bào cầm tay  X    

39 D11 Bảo dưỡng máy bào thẳm  X    

40 D12 Bảo dưỡng máy bào cuốn 4 
mặt 

 X    

41 D13 Bảo dưỡng máy soi gờ chỉ 
cầm tay 

 X    

 E Gia công mộng      

42 E01 Mài đục phẳng X     

43 E02 Gia công mộng âm dương 
bằng dụng cụ thủ công 

X     

44 E03 Gia công mộng thẳng bằng 
dụng cụ thủ công 

X     

45 E04 Gia công mộng kẹp bằng 
dụng cụ thủ công 

X     
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TT Mô tả 
công 
việc 

 

Công việc 

Trình độ kỹ năng nghề 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5

46 E05 Gia công mộng mòi một mặt 
bằng dụng cụ thủ công 

 X    

47 E06 Gia công mộng mòi hai mặt 
bằng dụng cụ thủ công 

 X    

48 E07 Gia công mộng én bằng dụng 
cụ thủ công 

 X    

49 E08 Gia công lá mộng thẳng trên 
máy cưa đĩa 

 X    

50 E09 Gia công lá mộng thẳng trên 
máy cưa vòng lượn 

 X    

51 E10 Lắp máy phay mộng đa năng 

 

 X    

52 E11 Gia công lá mộng thẳng trên 
máy phay mộng đa năng 

 X    

53 E12 Gia công lỗ mộng thẳng trên 
máy khoan lỗ mộng trục 
ngang 

 X    

54 E13 Gia công lỗ mộng thẳng trên 
máy đục lỗ mộng  trục  đứng  

 X    

55 E14 Bảo dưỡng máy phay mộng 
đa năng 

 X    

56 E15 Bảo dưỡng máy khoan lỗ 
mộng trục ngang 

 X    

57 E16 Bảo dưỡng máy đục lỗ mộng 
trục đứng 

 X    

 F Hoàn thiện bề mặt sản 
phẩm 

  

 

   

58 F01 Nạo bề mặt  X    

59 F02 Đánh giấy nhám  X    
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TT Mô tả 
công 
việc 

 

Công việc 

Trình độ kỹ năng nghề 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5

60 F03 Nhuộm gỗ   X   

61 F04 Pha véc ni   X   

62 F05 Đánh véc ni   X   

63 F06 Pha sơn   X   

64 F07 Quét sơn   X   

65 F08 Phun sơn bằng máy   X   

66 F09 Pha dầu bóng   X   

67 F10 Phun nhựa tổng hợp bằng máy 
(Phun PU) 

  X   

68 F11 Kiểm tra, đánh giá, phân loại 
sản phẩm 

   X  

 G Làm khuôn cửa, làm cửa      

69 G01 Làm khuôn cửa đơn, kép   X   

70 G02 Làm khuôn cửa vành mai    X  

71 G03 Làm con song, lập là  X    

72 G04 Làm cửa ván ghép X     

73 G05 Làm cửa Pa nô  X    

74 G06 Làm cửa kính   X   

75 G07 Làm cửa chớp   X   

76 G08 Làm cửa chớp vành mai    X  

77 G09 Lắp dựng cửa có khuôn 

 

  X   

78 G10 Lắp phụ kiện cửa 

 

  X   
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TT Mô tả 
công 
việc 

 

Công việc 

Trình độ kỹ năng nghề 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5

79 G11  Tính khối lượng vật liệu, 
nhân công 

  X   

 H Làm ván khuôn      

80 H01 Phân loại, cấu tạo, phạm vi sử 
dụng và bảo quản ván khuôn 

  X   

81 H02 Gia công sản xuất, lắp dựng 
và tháo dỡ ván khuôn móng 
cột độc lập 

X     

82 H03 Gia công sản xuất, lắp dựng 
và tháo dỡ ván khuôn móng 
băng 

X     

83 H04 Gia công sản xuất, lắp dựng 
và tháo dỡ ván khuôn cột tiết 
diện vuông - chữ nhật 

 X    

84 H05 Gia công sản xuất, lắp dựng 
và tháo dỡ ván khuôn cột tiết 
diện tròn 

  X   

85 H06 Gia công sản xuất, lắp dựng 
và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - 
ô văng 

 X    

86 H07 Gia công sản xuất, lắp dựng 
và tháo dỡ ván khuôn dầm 
liền sàn 

  X   

87 H08 Gia công sản xuất, lắp dựng 
và tháo dỡ ván khuôn dầm, 
sàn cầu thang 

  X   

88 H09 Gia công sản xuất, lắp dựng 
và tháo dỡ ván khuôn tường 

X     

89 H10 Gia công sản xuất, lắp dựng 
và tháo dỡ ván khuôn Sê nô 

 

  X   



 12

TT Mô tả 
công 
việc 

 

Công việc 

Trình độ kỹ năng nghề 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5

90 H11 Lắp dựng và tháo dỡ ván 
khuôn định hình móng cột độc 
lập 

X     

91 H12 Lắp dựng và tháo dỡ ván 
khuôn định hình móng băng 

X     

92 H13 Lắp dựng và tháo dỡ ván 
khuôn cột định hình tiết diện 
vuông - chữ nhật 

 X    

93 H14 Lắp dựng và tháo dỡ ván 
khuôn cột định hình tiết diện 
tròn 

  X   

94 H15 Lắp dựng và tháo dỡ ván 
khuôn định hình lanh tô - ô 
văng 

 X    

95 H16 Lắp dựng và tháo dỡ ván 
khuôn định hình dầm liền sàn 

  X   

96 H17 Lắp dựng và tháo dỡ ván 
khuôn định hình cầu thang hai 
nhịp 

  X   

97 H18 Lắp dựng và tháo dỡ ván 
khuôn định hình tường 

X     

98 H19 Lắp dựng và tháo dỡ ván 
khuôn định hình Sê nô 

  X   

99 H20 Tính khối lượng vật liệu, nhân 
công 

  X   

 I Ốp lát dầm, trần, sàn, tường      

100 I01 Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê 
vật liệu 

  X   

101 I02 Chọn vật liệu ốp, lát dầm, sàn, 
trần, tường 

 

  X   
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TT Mô tả 
công 
việc 

 

Công việc 

Trình độ kỹ năng nghề 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5

102 I03 Ốp chân tường   X   

103 I04 Ốp cột   X   

104 I05 Ốp dầm   X   

105 I06 Lát sàn gỗ   X   

106 I07 Làm trần nhà   X   

107 I08 Gia công, sản xuất và lắp 
ghép hoa văn đơn giản 

  X   

108 I09 Tính khối lượng vật liệu, nhân 
công 

  X   

 J Làm tủ bếp      

109 J01 Đọc bản vẽ   X   

110 J02 Chọn gỗ   X   

111 J03 Gia công khung tủ bếp   X   

112 J04 Gia công khung cánh tủ   X   

113 J05 Gia công ván bọc   X   

114 J06 Lắp ráp sản phẩm   X   

115 J07 Hoàn thiện bề mặt sản phẩm   X   

116 J08 Lắp đặt tủ   X   

117 J09 Lắp phụ kiện tủ   X   

118 J10 Tính khối lượng vật liệu, nhân 
công 

  X   

 K Làm cầu thang gỗ      

119 K01 Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê 
vật liệu 

  X   
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TT Mô tả 
công 
việc 

 

Công việc 

Trình độ kỹ năng nghề 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5

120 K02 Gia công tay vịn cầu thang   X   

121 K03 Gia công khuỷu tay vịn    X  

122 K04 Gia công thanh chống tay vịn   X   

123 K05 Gia công trụ tay vịn   X   

124 K06 Gia công bậc thang   X   

125 K07 Lắp bậc thang   X   

126 K08 Lắp thanh chống tay vịn   X   

127 K08 Lắp tay vịn   X   

128 K09 Lắp khuỷu tay vịn    X  

129 K10 Lắp trụ tay vịn   X   

130 K11 Tính khối lượng vật liệu, nhân 
công 

  X   

 L Làm sườn mái dốc      

131 L01 Đọc bản vẽ   X   

132 L02 Gia công vì kèo   X   

133 L03 Lắp dựng vì kèo   X   

134 L04 Gia công, lắp dựng xà gồ  X    

135 L05 Gia công, lắp dựng cầu phong  X    

136 L06 Gia công, lắp dựng li tô  X    

137 L07 Tính khối lượng vật liệu, nhân 
công 

  X   

 M Đóng đồ Mộc dân dụng      

138 M01 Đọc bản vẽ 

 

  X   
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TT Mô tả 
công 
việc 

 

Công việc 

Trình độ kỹ năng nghề 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5

139 M02 Gia công ghế tựa 3 nan cong   X   

140 M03 Gia công bàn làm việc 1 quầy 
bằng gỗ tự nhiên 

  X   

141 M04 Gia công bàn làm việc 1 quầy 
bằng gỗ MDF 

  X   

142 M05 Gia công bàn máy vi tính 
bằng gỗ MDF 

  X   

143 M06 Gia công giường khung hộp 
phẳng  

  X   

144 M07 Gia công tủ áo 2 buồng   X   

145 M08 Gia công ghế sa lông nan tay 
thẳng 

  X   

146 M09 Tính khối lượng vật liệu, nhân 
công 

  X   

 N Làm nhôm kính      

147 N01 Chọn, đo, cắt  vật liệu  X    

148 N02 Cắt kính  X    

149 N03 Sử dụng kìm bấm đinh tán  X    

150 N04 Sử dụng máy cắt nhôm  X    

151 N05 Làm cửa sổ đẩy bằng nhôm 
kính 

  X   

152 N06 Làm cửa đi bằng nhôm kính   X   

153 N07 Làm tủ quầy bằng nhôm kính   X   

154 N08 Làm tủ đựng bát đĩa bằng 
nhôm kính 

  X   

155 N09 Tính khối lượng vật liệu, nhân 
công 

  X   

Tổng cộng: 20 50 78 7 0 
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       TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH THIẾT KẾ SẢN PHẨM 

Mã số Công việc:                       A01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Tìm hiểu khái niệm trang trí nội thất về mẫu, hình dáng, kích thước, màu sắc... 

- Tìm hiểu thị hiếu, nguyên vật liệu, giá cả ... 

- Nghiên cứu trình tự các bước thiết kế trang trí nội thất. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Thúc đẩy được mọi hoạt động và nâng cao óc thẩm mỹ của con người; 

- Màu sắc phù hợp và mang tính văn hoá theo vùng miền; 

- Thời gian nghiên cứu phù hợp với định mức giao. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Phân tích, nghiên cứu, tổng hợp được các yếu tố liên quan đến sản phẩm thiết kế; 

- Phân biệt được các loại hình khối, hoạ tiết, màu sắc; 

- Lựa chọn và xây dựng được trình tự thiết kế cho một sản phẩm. 

2. Kiến thức:  

- Hiểu rõ phong tục, tập quán từng vùng miền; 

- Mô tả  được các khuynh hướng thời trang; 

- Trình bày được những hiểu biết về văn hoá dân tộc; 

- Giải thích được ý nghĩa về các loại màu sắc; 

- Nêu được qui ước và trình tự các bước vẽ mỹ thuật, kỹ thuật. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Sản phẩm hoặc đơn đặt hàng; 

- Bút, sổ ghi chép; 

- Các màu sắc cơ bản: Màu gốc, màu nóng, màu lạnh, màu trung tính; 

- Các loại nguyên vật liệu sử dụng để trang trí nội thất. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Thực hiện trình tự các bước nghiên cứu; - Kiểm tra, theo dõi đối chiếu với quy 
định; 

- Sự đầy đủ, rõ ràng của các đường nét,số 
liệu... 

- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn; 

- Sự phù hợp về khuynh hướng thời trang và 
nền văn hoá vùng miền; 

- Quan sát, đánh giá theo tiêu chuẩn; 

- Sự phù hợp thời gian nghiên cứu với định 
mức thời gian. 

- Theo dõi thời gian, đối chiếu với định 
mức. 
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 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VẬT LIỆU VẼ 

Mã số Công việc:                       A02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chọn các vật liệu để vẽ; 

- Chọn các loại bút vẽ; 

- Chuẩn bị giá vẽ; 

- Chọn mẫu vẽ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Giấy vẽ phải phẳng, không nhám, không được nhàu, rách, không sẫm màu; 

- Giá vẽ phù hợp với các khổ giấy; 

- Chọn mẫu vẽ có hình khối rõ ràng, không nhiều màu sắc sặc sỡ; 

- Thời gian chuẩn bị phù hợp với định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Phân biệt được các loại giấy vẽ, dụng cụ vẽ; 

- Lựa chọn được giấy vẽ, mẫu vẽ và các dụng cụ để vẽ phù hợp; 

2. Kiến thức:  

- Trình bày được các qui định về các khổ giấy, độ cứng hay mềm của các loại bút vẽ; 

- Mô tả được tính năng tác dụng của giá vẽ; 

- Giải thích được ý nghĩa và đặc trưng của các loại màu sắc; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:  

- Các loại khổ giấy vẽ: A4, A3, A2, A1, Ao. Hoặc các vật liệu khác để vẽ đầy đủ; 

- Bút vẽ đầy đủ; 

- Giá vẽ đầy đủ; 

- Mẫu vẽ đầy đủ.  

 

 

 



 19

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp của bút vẽ và các loại khổ 
giấy vẽ; 

- Quan sát, theo dõi đối chiếu với quy 
định; 

- Sự phù hợp của mẫu vẽ so với yêu cầu;  - Quan sát, kiểm tra mẫu vẽ, so sánh với 
tiêu chuẩn của từng loại; 

 - Kỹ năng sử dụng giá vẽ đúng quy trình;  - Theo dõi quá trình thực hiện thao tác, 
đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp thời gian nghiên cứu với 
định mức thời gian. 

- Theo dõi thời gian, đối chiếu với định 
mức. 
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  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   VẼ HÌNH DẠNG MẪU SẢN PHẨM 

Mã số Công việc:                       A03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Nghiên cứu sản phẩm mẫu hoặc ảnh chụp hoặc sản phẩm tương tự; 

- Phác họa tổng thể mẫu của sản phẩm; 

- Vẽ hình chiếu đứng của sản phẩm; 

- Vẽ hình chiếu bằng của sản phẩm; 

- Vẽ hình chiếu cạnh của sản phẩm; 

- Vẽ hình cắt ngang và dọc; 

- Vẽ hình chiếu trục đo của sản phẩm; 

- Chỉnh sửa bản vẽ và hoàn thiện bản vẽ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Nét vẽ, hình vẽ, chữ và số phù hợp với quy ước vẽ kỹ thuật; 

- Thể hiện đầy đủ các đường nét chi tiết của sản phẩm; 

- Bố cục bản vẽ cân đối hài hoà; 

- Thời gian vẽ phù hợp với định mức giao. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Phân biệt được các loại giấy vẽ, dụng cụ vẽ; 

- Lựa chọn được giấy vẽ, mẫu vẽ và các dụng cụ để vẽ phù hợp; 

- Vẽ được mẫu sản phẩm theo đúng trình tự, đảm bảo tỷ lệ, bố cục hợp lý. 

2. Kiến thức:  

- Trình bày được những hiểu biết về văn hoá dân tộc; 

- Mô tả được hình dạng và phạm vi sử dụng các loại sản phẩm; 

- Mô tả được kết cấu, tính năng tác dụng của các loại sản phẩm; 

- Trình bày được hình chiếu đứng, bằng, cạnh và hình chiếu trục đo của sản phẩm. 



 21

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Sản phẩm mẫu (ảnh hoặc sản phẩm tương tự); 

- Vật liệu, dụng cụ vẽ (giấy vẽ, bút chì, giá vẽ,...); 

- Phòng vẽ phù hợp (ánh sáng, diện tích,...); 

- Phiếu công nghệ. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về trình tự các bước vẽ; - Quan sát, theo dõi so với quy định; 

- Sự đầy đủ, rõ ràng các đường nét của các 
hình chiếu; 

- Kiểm tra, so sánh với vật mẫu; 

 

- Sự phù hợp về bố cục của các hình chiếu 
trên bản vẽ; 

- Quan sát, đánh giá theo tiêu chuẩn; 

- Sự phù hợp thời gian vẽ với định mức 
thời gian. 

- Theo dõi thời gian, đối chiếu với định 
mức giao. 
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  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   VẼ KẾT CẤU MỐI GHÉP, CHI TIẾT SẢN PHẨM 

Mã số Công việc:                       A04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Xác định loại mối ghép, vị trí và số lượng các loại mối ghép, chi tiết cần vẽ; 

- Vẽ hình chiếu bằng của mối ghép; 

- Vẽ hình chiếu đứng của các mối ghép; 

- Vẽ hình chiếu cạnh của mối ghép; 

- Vẽ hình chiếu trục đo; 

- Hoàn thiện bản vẽ kết cấu mối ghép. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Xác định đúng loại mối ghép cần vẽ; 

- Đúng vị trí, số lượng mối ghép; 

- Nét vẽ, tỷ lệ hình vẽ phù hợp; 

- Thể hiện được hết các đường nét; 

- Hình dáng kích thước mối ghép hợp lý; 

- Thời gian vẽ phù hợp với định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Phân biệt được các loại giấy vẽ, dụng cụ vẽ; 

- Lựa chọn được giấy vẽ, mẫu vẽ và các dụng cụ để vẽ phù hợp; 

- Vẽ được kết cấu mối ghép và chi tiết sản phẩm theo đúng trình tự, đảm bảo tỷ lệ và bố 
cục hợp lý. 

2. Kiến thức:  

- Phân biệt được vẽ kỹ thuật với vẽ mỹ thuật; 

- Nêu được tính chất cơ học của gỗ; 

- So sánh, lựa chọn được những mối ghép phù hợp; 

- Mô tả được kết cấu của sản phẩm, cấu tạo chi tiết và tính năng tác dụng của từng chi tiết; 
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- Nêu được sự giống và khác nhau của các hình chiếu đứng, bằng, cạnh, hình chiếu trục 
đo của sản phẩm; 

- Trình bày được trình tự các bước vẽ; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Sản phẩm mẫu (ảnh hoặc sản phẩm tương tự); 

- Vật liệu, dụng cụ vẽ (giấy vẽ, bút chì, giá vẽ,...); 

- Phòng vẽ phù hợp (ánh sáng, diện tích,...); 

- Đơn đặt hàng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước; 

 

- Kiểm tra bản vẽ và so sánh với quy 
định; 

- Sự thoả mãn yêu cầu mỹ thuật của bản 
vẽ; 

- Quan sát, so sánh với quy ước; 

- Sự đầy đủ về số lượng và chủng loại chi 
tiết; 

- Kiểm tra và so sánh; 

- Sự rõ ràng và đầy đủ các đường nét, chữ 
và số; 

- Kiểm tra và so sánh với quy định vẽ kỹ 
thuật; 

- Sự phù hợp về kích thước mối ghép, chi 
tiết; 

- Kiểm tra bản vẽ và so sánh với quy 
định; 

- Sự phù hợp thời gian vẽ với định mức 
thời gian. 

- Theo dõi thời gian, đối chiếu với định 
mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   VẼ TRANG TRÍ  HÌNH VUÔNG - CHỮ NHẬT 

Mã số Công việc:                       A05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Quan sát nhận xét mẫu; 

- Xác định bố cục; 

- Chọn hoạ tiết; 

- Tô đậm, nhạt bằng chì; 

- Thực hiện các bước vẽ  và hoàn chỉnh  

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Nét vẽ, hình vẽ phù hợp với quy ước vẽ mỹ thuật; 

- Thể hiện đầy đủ các chi tiết  của sản phẩm; 

- Hình vẽ cân đối hài hoà; 

- Thời gian vẽ phù hợp với định mức giao. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YÉU: 

1. Kỹ năng:  

- Phân biệt được các loại giấy vẽ, dụng cụ vẽ; 

- Lựa chọn được giấy vẽ, mẫu vẽ và các dụng cụ để vẽ phù hợp; 

- Sử dụng giá vẽ thành thạo; 

- Vẽ và trang trí được hình vuông- chữ nhật bằng hoa văn vốn cổ, bố cục hài hoà, hoạ tiết 
mềm mại và sắc sảo. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được các qui ước về vẽ mỹ thuật; 

- Mô tả được các loại hoa văn vốn cổ dân tộc; 

- Nêu được các phương pháp tính toán và trình tự bố cục trang trí hình vuông - chữ nhật; 

- Giải thích được phương pháp phóng to, thu nhỏ; 

- Trình bày được trình tự các bước trang trí hình vuông - chữ nhật. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bút vẽ, giấy vẽ, dụng cụ vẽ; 

- Vật mẫu; 

- Phòng vẽ phù hợp (ánh sáng, diện tích,...); 

- Phiếu công nghệ. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về bố cục, hình dáng, kích 
thước; 

- Kiểm tra bản vẽ và so sánh với quy 
định; 

- Sự thoả mãn yêu cầu mỹ thuật; - Quan sát, so sánh với quy ước; 

- Sự chính xác về các đường nét hoa văn; - Kiểm tra, so sánh với vật mẫu; 

- Mức độ mềm mại và sắc sảo của các 
đường nét; 

- Quan sát, đánh giá và đối chiếu với vật 
mẫu; 

- Sự phù hợp thời gian vẽ với định mức 
thời gian. 

- Theo dõi thời gian, đối chiếu với định 
mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   VẼ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN - ELIP 

Mã số Công việc:                       A06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Quan sát nhận xét mẫu; 

- Xác định bố cục; 

- Chọn hoạ tiết; 

- Tô đậm nhạt bằng chì; 

- Thực hiện các bước vẽ  và hoàn chỉnh  

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Nét vẽ, hình vẽ phù hợp với quy ước vẽ mỹ thuật; 

- Thể hiện đầy đủ các chi tiết  của sản phẩm; 

- Hình vẽ cân đối hài hoà; 

- Thời gian vẽ phù hợp với định mức giao. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Phân biệt được các loại giấy vẽ, dụng cụ vẽ; 

- Lựa chọn được giấy vẽ, mẫu vẽ và các dụng cụ để vẽ phù hợp; 

- Sử dụng giá vẽ thành thạo; 

- Vẽ và trang trí được hình tròn - elíp bằng hoa văn vốn cổ, bố cục hài hoà, hoạ tiết mềm 
mại và sắc sảo. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được các qui ước về vẽ mỹ thuật; 

- Mô tả được các loại hoa văn vốn cổ dân tộc; 

- Nêu được các phương pháp tính toán và trình tự bố cục trang trí tròn - elíp; 

- Giải thích được phương pháp phóng to, thu nhỏ 

- Trình bày được trình tự các bước trang trí hình tròn - elíp. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bút vẽ, giấy vẽ, dụng cụ vẽ; 

- Vật mẫu; 

- Phòng vẽ phù hợp (ánh sáng, diện tích,...); 

- Phiếu công nghệ. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về bố cục, hình dáng, kích 
thước; 

- Kiểm tra bản vẽ và so sánh với quy 
định; 

- Sự thoả mãn yêu cầu mỹ thuật; - Quan sát, so sánh với quy ước; 

- Sự chính xác về các đường nét hoa văn; - Kiểm tra, so sánh với vật mẫu; 

- Mức độ mềm mại và sắc sảo của các 
đường nét; 

- Quan sát, đánh giá và đối chiếu với vật 
mẫu; 

- Sự phù hợp thời gian vẽ với định mức 
thời gian. 

- Theo dõi thời gian, đối chiếu với định 
mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:     VẼ TRANG TRÍ HÌNH KHỐI 

Mã số Công việc:                      A07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Quan sát nhận xét mẫu; 

- Xác định bố cục; 

- Chọn hoạ tiết; 

- Tô đậm nhạt bằng chì; 

- Thực hiện các bước vẽ  và hoàn chỉnh  

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Nét vẽ, hình vẽ phù hợp với quy ước vẽ mỹ thuật; 

- Thể hiện đầy đủ các chi tiết  của sản phẩm; 

- Hình vẽ cân đối hài hoà; 

- Thời gian vẽ phù hợp với định mức giao. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YÊÚ: 

1. Kỹ năng:  

- Phân biệt được các loại giấy vẽ, dụng cụ vẽ; 

- Lựa chọn được giấy vẽ, mẫu vẽ và các dụng cụ để vẽ phù hợp; 

- Sử dụng giá vẽ thành thạo; 

- Vẽ và trang trí được hình khối bằng hoa văn vốn cổ, bố cục hài hoà, hoạ tiết mềm mại và 
sắc sảo.  

2. Kiến thức:  

- Nêu được các qui ước về vẽ mỹ thuật; 

- Mô tả được các loại hoa văn vốn cổ dân tộc; 

- Nêu được các phương pháp tính toán và trình tự bố cục trang trí tròn - elíp; 

- Giải thích được phương pháp phóng to, thu nhỏ 

- Trình bày được trình tự các bước trang trí hình khối. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bút vẽ, giấy vẽ, dụng cụ vẽ; 

- Vật mẫu; 

- Phòng vẽ phù hợp (ánh sáng, diện tích,...); 

- Phiếu công nghệ. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về bố cục, hình dáng, kích 
thước; 

- Kiểm tra bản vẽ và so sánh với quy 
định; 

- Sự thoả mãn yêu cầu mỹ thuật; - Quan sát, so sánh với quy ước; 

- Sự chính xác về các đường nét hoa văn; - Kiểm tra, so sánh với vật mẫu; 

- Mức độ mềm mại và sắc sảo của các 
đường nét; 

- Quan sát, đánh giá và đối chiếu với vật 
mẫu; 

- Sự phù hợp thời gian vẽ với định mức 
thời gian. 

- Theo dõi thời gian, đối chiếu với định 
mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   XÁC ĐỊNH NGUỒN CUNG CẤP  

NGUYÊN VẬT LIỆU 

Mã số Công việc:                    B01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Điều tra, xác định các cơ sở cung cấp chủng loại,số lượng ,nguyên vật liệu; 

- So sánh giá bán các loại nguyên vật liệu ở từng cơ sở bán; 

- Điều tra chất lượng, quy cách và chủng loại nguyên vật liệu ở từng cơ sở cung cấp; 

- Đưa ra quyết định chọn cơ sở cung cấp từng nguyên vật liệu theo yêu cầu. 

 II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước công việc; 

- Xác định đúng tên, chủng loại, đúng số lượng, chất lượng hình dáng, kích thước vật liệu 
từng cơ sở bán; 

- Dự tính được giá thành từng loại, giá vận chuyển, các loại thuế và chi phí khác; 

- Lập được bảng số lượng, chất lượng, quy cách và giá thành. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Điều tra được nguồn cung cấp nguyên vật liệu; 

- Quan sát, so sánh, phân biệt, đánh giá, lựa chọn được nguồn cung cấp vật liệu; 

- Có khả năng ghi chép, sử dụng máy máy ảnh chuyên dụng (máy tính, vv…); 

- Sử dụng thành thạo phương tiện đi lại (xe máy); 

- Có khả năng tính toán, tổng hợp. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được kiến thức về phong tục tập quán, giao tiếp … 

- Mô tả được đặc điểm, cấu tạo, tính chất và phạm vi sử dụng của vật liệu gỗ; 

- So sánh giá bán các loại vật liệu gỗ tại các cơ sở và thị trường; 

- Nêu được cách thức, thủ tục mua bán, vận chuyển và thanh toán; 

- Phân tích lựa chọn đưa ra kết luận để quyết định cơ sở cung cấp. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Các loại phương tiện phục vụ đi lại, ghi chép, tính toán; 

- Các cơ sở phải thuận tiện dường giao thông đi lại, số cơ sở ít nhất ≥ 3 cơ sở; 

- Cơ sở phải có nhiều chủng loại nguyên vật liệu theo yêu cầu; 

- Có đầy đủ tài liệu, giấy tờ, hoá đơn hợp pháp về lĩnh vực mua bán, vận chuyển. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình các bước; - Theo dõi, kiểm tra, phân tích quá trình 
của người thực hiện đối chiếu với quy 
trình chuẩn; 

- Sự chính xác kết quả điều tra về các số 
liệu, các cơ sở bán, số lượng, chất lượng, 
quy cách và giá bán từng loại; 

- Kiểm tra kết quả bảng tổng hợp, đối 
chiếu với những quy định và đối chiếu, 
kiểm tra thực tế tại các cơ sở bán; 

- Sự phù hợp thời gian đi xác định so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian đi xác định thực tế. 
So sánh với thời gian thực hiện; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. 

 

- Theo dõi quá trình chọn gỗ đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:    THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC MUA  

                                               NGUYÊN VẬT LIỆU 

Mã số Công việc:                       B02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đặt ra các yêu cầu về quy cách, kích thước phẩm chất các nguyên vật liệu cần mua; 

- Thoả thuận giá mua các loại chủng loại,số lượng nguyên vật liệu; 

- Ký hợp đồng mua và bán; 

- Thực hiện hợp đồng mua và bán. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước công việc mua bán; 

- Xác định đúng tên, chủng loại, đúng số lượng, chất lượng hình dáng, kích thước vật 
liệu mua và bán; 

- Thống nhất chuẩn xác về giá cả từng loại vật liệu, thuế, và các chi phí khác vv…; 

- Thoả thuận, nhất trí ký kết hợp đồng nhanh nhất, đạt hiệu quả nhất; 

- Hợp đồng đảm bảo chi tiết đầy đủ, chính xác, ngắn gọn, rõ ràng, đúng pháp luật; 

- Cẩn thận, chính xác, rõ ràng, đầy đủ, năng động, nhã nhặn, quyết đoán…; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Giao tiếp, thoả thuận được thủ tục mua nguyên vật liệu; 

- Quan sát, so sánh, phân biệt, đánh giá, lựa chọn, định giá được vật liệu; 

- Có khả năng ghi chép, sử dụng máy móc chuyên dụng (máy tính, máy ảnh …)   

- Sử dụng phương tiện đi lại (xe máy); 

- Có khả năng tính toán, tổng hợp và ký kết hợp đồng. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được kiến thức về phong tục tập quán, giao tiếp và kiến thức pháp luật; 

- Mô tả được đặc điểm, cấu tạo, các tính chất và phạm vi sử dụng của vật liệu; 

- Trình bày được định mức giá cả. So sánh giá bán các loại vật liệu tại các cơ sở và thị 
trường; 
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- Trình bày được những yêu cầu và phương pháp thực hiện các thủ tục mua bán, vận 
chuyển và thanh toán. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Các loại phương tiện phục vụ đi lại; 

- Ghi chép, tính toán; 

- Các cơ sở phải thuận tiện đường giao thông đi lại, số cơ sở ít nhất ≥ 3 cơ sở; 

- Cơ sở phải có đủ số lượng, chất lượng, chủng loại nguyên vật liệu theo yêu cầu; 

 - Có đầy đủ tài liệu, giấy tờ, hoá đơn hợp pháp về lĩnh vực mua bán, vận chuyển. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình các bước; - Theo dõi, kiểm tra, quá trình của người 
thực hiện đối chiếu các bước với quy trình 
chuẩn; 

- Sự thoả mãn các điều kiện mà hai bên đã 
yêu cầu; 

- Kiểm tra, tổng hợp kết quả, đối chiếu với 
những quy định, yêu cầu  hợp đồng đã ký; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện với thời 
gian quy định. 

- Theo dõi thời gian thực hiện thực tế. So 
sánh với thời gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:            CHỌN GỖ TỰ NHIÊN 

Mã số Công việc:                       B03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chọn đúng loại gỗ; 

- Đánh giá chất lượng gỗ; 

- Xác định kích thước gỗ; 

- Chọn số lượng gỗ; 

- Bốc xếp gỗ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình các bước chọn gỗ; 

- Chọn đúng tên, chủng loại, đúng số lượng, chất lượng theo yêu cầu; 

- Đảm bảo hình dáng, kích thước phù hợp với chi tiết gia công; 

- Xếp gỗ đảm bảo thoáng khí để gỗ không bị hấp hơi, cong vênh; 

- Đảm bảo thời gian chọn theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát, phân biệt được chất lượng và các khuyết tậ của gỗ tự nhiên; 

- Có khả năng tính toán, tổng hợp, so sánh, lựa chọn gỗ; 

- Bốc xếp gỗ vào vị trí bảo đảm an toàn. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ; 

- Nêu được những yêu cầu chất lượng của gỗ; 

- Mô tả được hình dáng, kích thước chi tiết cần gia công; 

- Trình bày được trình tự các bước chọn gỗ. 

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Vật liệu gỗ đầy đủ để phục vụ chọn gỗ; 

- Bảng thống kê chủng loại, số lượng nguyên vật liệu; 
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- Không gian diện tích, kho bãi rộng, thoáng có đường đi đảm bảo cho chọn xếp thuận 
tiện; 

- Các loại phương tiện dụng cụ, bảo hộ lao động; 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng trình tự các bước chọn 
gỗ; 

- Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với tiêu chuẩn; 

- Sự phù hợp về chủng loại, chất lượng, số 
lượng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết đã chọn, so sánh với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp thời gian chọn so với thời 
gian định mức; 

- Theo dõi thời gian chọn gỗ thực tế. So 
sánh với thời gian thực hiện; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. 

 

- Theo dõi quá trình chọn gỗ đối chiếu với 
quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:       CHỌN GỖ VÁN NHÂN TẠO 

Mã số Công việc:                       B04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Xác định kích thước gỗ, chủng loại gỗ; 

- Đánh giá chất lượng gỗ; 

- Chọn số lượng gỗ; 

- Bốc xếp gỗ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước chọn gỗ; 

- Chọn đúng tên, chủng loại, đúng số lượng, chất lượng yêu cầu; 

- Đảm bảo hình dáng, kích thước (chiều dài, rộng, dầy), cạnh ván phải thẳng; 

- Mặt ván phải phẳng đều, mịn, nhẵn, không bị bong rộp; 

- Xếp các tấm gỗ đảm bảo thoáng khí để gỗ không bị hấp hơi, cong vênh; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát, phân biệt được chất lượng và các khuyết tật gỗ ván nhân tạo; 

- Tính toán, tổng hợp, so sánh, đánh giá; 

- Bốc xếp gỗ vào vị trí bảo đảm an toàn. 

2. Kiến thức: 

- Trình bày được kích thước, các chi tiết cần gia công về sử dụng ván nhân tạo; 

- Nêu được những yêu cầu chất lượng, đặc điểm, cấu tạo, tính năng tác dụng của từng 
loại ván nhân tạo; 

- Nêu được những yêu cầu và phương pháp lựa chọn ván nhân tạo. 

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bảng thống kê chủng loại, số lượng, kích thước ván nhân tạo; 

- Các cơ sở cung cấp ván nhân taọ phong phú về chủng loại, số lượng, chất lượng, kích 
thước; 
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- Không gian diện tích, kho bãi rộng, thoáng có đường đi lại đảm bảo cho chọn xếp thuận 
tiện; 

- Đầy đủ các loại phương tiện dụng cụ, bảo hộ lao động; 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng trình tự các bước 
chọn gỗ; 

- Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với tiêu chuẩn; 

- Sự phù hợp về chủng loại, chất lượng, 
số lượng, kích thước, mầu sắc… thiết kế; 

- Quan sát, đo, kiểm tra từng sản phẩm đã 
chọn, so sánh với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời gian chọn so với thời 
gian định mức; 

- Theo dõi thời gian chọn  thực tế. So 
sánh với thời gian thực hiện; 

- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động. 

 

- Theo dõi quá trình chọn ván đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                 HONG PHƠI GỖ 

Mã số Công việc:                       B05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chọn gỗ hong phơi; 

- Vam kẹp gỗ trước khi hong phơi; 

- Chọn vị trí hong phơi; 

- Làm giá đỡ để hong phơi; 

- Hong phơi gỗ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước hong phơi gỗ; 

- Chọn loại gỗ để hong phơi có độ ẩm vượt quá mức quy định (17%); 

- Gỗ tấm hoặc ván phải được vam kẹp 2 đầu các tấm ván trước khi hong phơi; 

- Vị trí hong phơi phải đảm bảo diện tích rộng, thoáng gió, có mái che không bị mưa ướt; 

- Kỹ thuật xếp các tấm gỗ lần lượt theo phương nằm ngang, đảm bảo thoáng khí để gỗ 
không bị hấp hơi, cong vênh …; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát, nhận biết được chất lượng gỗ sau khi hong phơi; 

- Sử dụng được các loại phương tiện, dụng cụ hong phơi; 

- Chọn gỗ, bốc xếp gỗ và hong phơi gỗ thành thạo. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được các tính chất cơ lý của gỗ, phạm vi sử dụng của các loại gỗ; 

- Phân biệt được ưu nhược điểm của gỗ hong phơi và gỗ không phơi; 

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật và trình tự các bước hong phơi gỗ. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Địa điểm, vị trí không gian diện tích, kho bãi rộng, thoáng gió, sạch sẽ có đường đi lại 
đảm bảo cho chọn xếp thuận tiện; 

- Điều kiện thời tiết phù hợp; 
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- Phương tiện, dụng cụ, bảo hộ lao động hong phơi đầy đủ chắc chắn ổn định; 

- Đầy đủ các loại gỗ cần hong phơi; 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng trình tự, đúng thao 

động tác khi hong phơi; 

- Quan sát, theo dõi, quá trình thao tác 
của người thực hiện đối chiếu với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về độ ẩm; - Dùng dụng cụ đo độ ẩm, kiểm tra từng 
tấm, ghi chép, lấy số liệu đối chiếu với 
tiêu chuẩn quy định; 

- Độ cong vênh, nứt tách; 

 

- Kiểm tra, dùng dụng cụ đo thực tế. So 
sánh với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động. 

 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:        TẨM THUỐC BẢO QUẢN GỖ 

Mã số Công việc:                        B06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chọn gỗ để tẩm hoá chất; 

- Chọn hoá chất đẻ ngâm tẩm gỗ; 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ đẻ tẩm hoá chất; 

- Tẩm hoá chất. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình các bước ngâm tẩm hoá chất cho gỗ; 

- Chọn chủng loại gỗ để tẩm hoá chất (Loại dễ bị mối mọt phá hoại hoặc gỗ nhiều rác) 

- Sử dụng đúng loại thuốc, ít độc hại cho người, gia súc, ít bay hơi; 

- Gỗ sau khi ngâm, tẩm hoá chất không bị mối mọt; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và gia súc; 

- Cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Kiểm tra, quan sát và nhận biết được chất lượng gỗ sau khi ngâm thuốc bảo quản; 

- Sử dụng các loại phương tiện dụng cụ ngâm tẩm thành thạo; 

- Chọn hoá chất để ngâm tẩm bảo quản gỗ đảm bảo yêu cầu. 

2. Kiến thức: 

- Mô tả được các tính chất cơ lý, đặc điểm, cấu tạo, phân loại, phạm vi sử dụng của các 
loại gỗ; 

- Nêu được đặc điểm, tác hại của các loại mối mọt phá hoại gỗ; 

- Nêu được các tính chất, phạm vi sử dụng các loại hoá chất; 

- Trình bày được phương pháp sử dụng các loại dụng cụ, hoá chất; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật, quy trình các bước ngâm tẩm hoá chất. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Địa điểm, vị trí không gian diện tích, kho bãi rộng, thoáng gió, sạch sẽ; 
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- Phương tiện, dụng cụ để ngâm, quét, đựng hoá chất; 

- Chủng loại gỗ để ngâm tẩm hoá chất; 

- Hoá chất đảm bảo đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Đầy đủ bảo hộ an toàn lao động (Quần áo, găng tay, khẩu trang, mũ, ủng…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình, đúng thao 
động tác khi ngâm tẩm hoá chất; 

- Quan sát, theo dõi, quá trình thao tác 
của người thực hiện đối chiếu với quy 
trình chuẩn; 

- Sự thực hiện các yêu cầu kỹ thuật: 

     + Chọn đúng chủng loại gỗ bị bám rác 
hoặc có độ ẩm quá quy định; 

     + Sử dụng đúng loại thuốc cho từng 
loại mối, mọt; 

     + Ngâm cho các loại gỗ có độ ẩm lớn 
hoặc gỗ hộp, quét đều lên các bề mặt của 
tấm gỗ; 

- Quan sát , kiểm tra từng sản phẩm, để 
nhận xét, đánh giá, so sánh với tiêu chuẩn 
đã quy định; 

 

- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động; - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định an toàn lao động; 

- Vệ sinh công nghiệp. - Kiểm tra độ sạch sẽ, gọn gàng, ngăn 
nắp. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                       SẤY GỖ 

Mã số Công việc:                       B07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chọn gỗ để sấy; 

- Xếp gỗ vào lò sấy; 

- Sấy gỗ; 

- Đưa gỗ ra khỏi lò sấy. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình các bước sấy gỗ; 

- Xác định, chọn được các loại gỗ có độ ẩm vượt quá mức quy định (13º ÷ 17º); 

- Lựa chọn, sắp xếp gỗ sấy cùng một lần, phải cùng loại  hoặc cùng nhóm cùng kích 
thước; 

- Khoảng cách xếp các tấm gỗ phù hợp; 

- Nhiệt độ sấy, thời gian sấy phù hợp với từng loại gỗ; 

- Gỗ sấy xong phải đảm bảo có độ ẩm thích hợp, không nứt tách, cong vênh; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị; 

- Cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Kiểm tra, quan sát, nhận biết và phân biệt được chất lượng gỗ sau khi sấy; 

- Sử dụng các loại phương tiện sấy gỗ thành thạo; 

- Chọn gỗ, xếp gỗ và lấy gỗ đúng trình tự; 

- Vận hành lò sấy thành thạo, đúng qui trình. 

2. Kiến thức: 

- Mô tả được các tính chất cơ lý, đặc điểm, cấu tạo, phân loại, phạm vi sử dụng của các 
loại gỗ; 

- Trình bày được cách xếp gỗ, đưa gỗ ra khỏi lò sấy; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng, nguyên lý hoạt động của lò sấy; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật, quy trình các bước vận hành lò sấy gỗ. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Các loại gỗ cần sấy được xếp vào vị trí thuận lợi, gỗ sấy phải là gỗ thành khí. Độ ẩm 
vượt quá mức quy định (13º ÷ 17º), đã ngâm tẩm hoá chất xong; 

- Nhiên liệu cung cấp cho lò sấy đầy đủ. Lò sấy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 

- Đầy đủ bảo hộ an toàn lao động (Quần áo, găng tay, khẩu trang, mũ, ủng...); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình các bước 
sấy gỗ; 

- Quan sát, theo dõi, quá trình thao tác của 
người thực hiện đối chiếu với quy trình 
chuẩn; 

- Sự thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật của 
sấy gỗ; 

- Quan sát , theo dõi và sử dụng dụng cụ 
đo kiểm, để nhận xét, đánh giá, so sánh 
với tiêu chuẩn đã quy định; 

- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động; - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định an toàn lao động; 

- Vệ sinh công nghiệp. - Kiểm tra độ sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG, KÍCH THƯỚC PHÔI 

Mã số Công việc:                      C01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế sản phẩm; 

- Chuẩn bị dụng cụ, bảng biểu để đo, kiểm tra...; 

- Xác định kích thước của các chi tiết trong sản phẩm; 

- Xác định kích thước phôi của các chi tiết trong từng sản phẩm; 

- Xác định số lượng các phôi chi tiết của một lô sản phẩm cần sản xuất trong 1 đợt. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng  trình tự các bước; 

- Đúng số lượng, chất lượng, từng loại phôi, chi tiết và sản phẩm; 

- Độ phù hợp kích thước về độ dư gia công của mẫu phôi ứng với từng chi tiết sản phẩm 

cần gia công; 

- Thời gian thực hiện phù hợp định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Đọc thành thạo bản vẽ cấu tạo sản phẩm; 

- Thống kê được số lượng kích thước phôi theo bản vẽ; 

- Tính toán số học thành thạo. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ; 

- Mô tả được cấu tạo sản phẩm; 

- Trình bày được trình tự các bước xác định số lượng, kích thước phôi; 

- Mô tả được các loại dụng cụ có liên quan. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Đầy đủ các loại dụng cụ, bảng biểu... đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Bản vẽ thiết kế hoặc mẫu sản phẩm. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp hình dáng các phôi và kích 
thước phôi; 

- Đo và kiểm tra một số phôi bất kỳ 
đủ để kết luận được; 

- Đúng số lượng, chủng loại phôi; - Kiểm tra, đếm số lượng cho khớp 
với số liệu tổng hợp; 

- Sự thực hiện đúng qui trình các bước. - Theo dõi quá trình thao tác của 
người thực hiện đối chiếu với qui 
trình chuẩn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: SỬ DỤNG CÁC LOẠI DỤNG CỤ ĐO VẠCH  

                                              VÀ LÀM MẪU VẠCH 

Mã số Công việc:                   C02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Lựa chọn dụng cụ đo và vạch mực; 

- Vạch mực lên phôi; 

- Chọn vật liệu làm mẫu vạch; 

- Vẽ hình chiếu chi tiết sản phẩm lên mẫu vạch; 

- Cắt tạo mẫu vạch. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Đường mực vạch chính xác, đầy đủ, rõ ràng theo mẫu tiêu chuẩn;    

-  Mẫu vẽ phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo độ 
bền, dễ dàng sử dụng; 

     - Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Đọc thành thạo bản vẽ cấu tạo sản phẩm; 

- Sử dụng dụng cụ đo vạch và vạch được mực thành thạo; 

- Chọn được vật liệu làm mẫu vạch hợp lý và cắt tạo được mẫu vạch chính xác. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả được cấu tạo của các loại thước đo và mẫu vạch; 

- Nêu được tính năng, tác dụng và phương pháp sử dụng các loại dụng cụ; 

- Nêu được các yêu cầu của vật liệu làm mẫu vạch; 

- Trình bày được phương pháp sử dụng các loại dụng đo, vạch và tạo mẫu vạch; 

- Nêu được cấu tạo, chi tiết phôi; 

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và các bước thực hiện vạch mực phôi; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
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- Các loại dụng cụ đo vạch như: Thước đo, thước vuông, thước chếch, cữ, bút chì... 

- Xưởng để thực hiện vạch mực phôi đảm bảo đủ không gian và ánh sáng; 

      - Các loại mô hình mẫu, bản vẽ mẫu vạch; 

      - Vật liệu để làm mẫu (Bìa, gỗ dán...); 

      - Dụng cụ vẽ và cắt (Bút chì, thước, kéo, cưa, bàn thao tác...); 

- Các dụng cụ để vạch mực (Bút, bút chì, thước, mẫu, bàn...); 

      - Phôi gỗ dùng để vạch mực đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
của mẫu vạch so với yêu cầu; 

 - Quan sát, kiểm tra, so sánh với tiêu 
chuẩn của từng loại; 

 - Độ chính xác của các đường mực vạch 
trên phôi; 

 - Đo, áp mẫu quan sát đảm bảo đầy đủ 
mực, chính xác, rõ ràng so với mẫu 
tiêu chuẩn; 

- Sự phù hợp về vật liệu làm mẫu vạch so 
với yêu cầu; 

 - Quan sát, kiểm tra về vật liệu và mẫu 
vẽ cắt, so sánh với tiêu chuẩn của từng 
loại; 

 - Kỹ năng đo, vạch, vẽ, cắt tạo mẫu đúng 
quy trình công nghệ; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện thao 
tác, đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện .   - Theo dõi thời gian thực hiện, đối 
chiếu với thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:           SỬ DỤNG CƯA DỌC 

Mã số Công việc:                    C03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị cưa, vật liệu, các dụng cụ phục vụ mở cưa, dũa cưa, bàn kẹp, các dụng cụ 
dùng để tháo lắp...; 

- Mở cưa (Dùng dao mở đưa vào hầu răng cưa bẻ lả theo yêu cầu của  từng loại gỗ). 
Ngắm kiểm tra, chỉnh sửa các răng cưa cho đều, đúng kỹ thuật. 

- Vặn chỉnh cưa, đặt gá lưỡi cưa vào bàn kẹp, trà các răng cưa cao thấp để bằng nhau; 

- Đặt dũa cưa vào vị trí hầu răng cưa  để rửa; 

- Kiểm tra và chỉnh sửa; 

- Đặt và cố định tấm gỗ cần rọc lên cầu bào; 

- Rọc gỗ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, thao tác thuần thục; 

- Mở cưa theo nguyên tắc 1 răng sang trái, răng kế tiếp giữ nguyên, một răng tiếp lả sang 
phải. Cứ theo quy luật này mở đến hết (Tuỳ từng loại gỗ); 

- Các răng cưa phải nghiêng đều 2 phía. Độ lả của từng răng bằng 1,5 lần chiều dày lá 
cưa; 

- Mũi và răng cưa phải nhọn, sắc phù hợp với gỗ cần rọc; 

- Đầu các răng cưa phải cao đều nhau (Không có răng to, nhỏ); 

     - Mạch rọc đảm bảo đúng mực, mạch cưa không bị gằn; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp; 

- Thời gian thực hiện phù hợp định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Mở, rửa, tháo lắp căn chỉnh được cưa dọc thành thạo, đạt yêu cầu kỹ thuật; 

- Quan sát, phân tích được những sai phạm trong quá trình rọc gỗ; 

- Rọc được gỗ thành thạo bằng cưa dọc. 
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2. Kiến thức:  

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng của dao mở cưa, dũa 3 cạnh, lưỡi cưa, răng cưa, 
tính năng tác dụng của các dụng cụ dùng để tháo lắp; 

- Nêu được cấu tạo, tính chất cơ lý của gỗ; 

- Mô tả được cấu tạo, tính năng tác dụng của cưa dọc; 

- Trình bày được trình tự các bước mở, rửa cưa tháo lắp cưa và rọc gỗ bằng cưa dọc. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng đảm bảo đủ không gian, diện tích, thoáng mát; 

- Cưa dọc, nguyên liệu gỗ được chuẩn bị đầy đủ xếp vào vị trí thuận lợi; 

- Dụng cụ mở cưa có chiều dày phù hợp với kích thước của răng cưa; 

- Đầy đủ các loại phương tiện, dụng cụ cần thiết (Cầu bào, tấm kê, gá kẹp, cưa...); 

- Bàn kẹp lá cưa chắc chắn, có chiều rộng, sâu phù hợp kích thước lưỡi cưa; 

- Đầu các răng cưa phải cao đều nhau (Không có răng to, răng nhỏ, cao thấp). 

 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Thực hiện mở cưa, rửa cưa theo đúng 
trình tự các bước; 

- Theo dõi thao tác của người thực hiện 
đối chiếu với qui trình chuẩn; 

- Sự phù hợp về độ nghiêng của răng cưa 
với loại gỗ cần rọc; 

- Rọc thử gỗ sau khi mở cưa để chỉnh 
sửa (Nếu cần); 

- Sự phù hợp các răng cưa sau khi rửa 
xong so với yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra và rọc thử, cưa vào gỗ để 
nhận xét và đánh giá ; 

- Phương pháp mở cưa, rửa cưa phù hợp; - Quan sát người làm đối chiếu với tiêu 
chuẩn quy định; 

- Chất lượng của mạch rọc, phôi gỗ đảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra quan sát mạch rọc có đúng 
mực không, có bị gằn, đo kích thước 
phôi đối chiếu tiêu chuẩn yêu cầu; 
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 - Thực hiện thao tác rọc gỗ đúng trình tự 
các bước; 

 - Quan sát, theo dõi quá trình thực 
hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện;

- Sự phù hợp giữa thời gian thực hiện với 
định mức thời gian; 

- Theo dõi thời gian thực hiện với thời 
gian định mức trong phiếu công nghệ; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người bị 
thiết bị. 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với qui định về an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:      SỬ DỤNG CƯA CẮT NGANG 

Mã số Công việc:                     C04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị cưa, vật liệu, các dụng cụ phục vụ mở cưa, dũa cưa, bàn kẹp, các dụng cụ 
dùng để tháo lắp...; 

- Mở cưa (Dùng dao mở đưa vào hầu răng cưa bẻ lả theo yêu cầu của  từng loại gỗ). 
Ngắm kiểm tra, chỉnh sửa các răng cưa mạch cho đều, đúng kỹ thuật; 

- Vặn chỉnh cưa, đặt gá lưỡi cưa vào bàn kẹp, trà cho các răng cưa cao bằng nhau; 

- Đặt dũa cưa vào vị trí hầu răng cưa  để rửa; 

- Kiểm tra và chỉnh sửa; 

- Đặt, kê gỗ và cố định cây gỗ hoặc tấm gỗ cần cắt; 

- Cắt gỗ bằng cưa cắt ngang. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao tác; 

- Các răng cưa phải nghiêng đều 2 phía. Độ lả của từng răng bằng 1,5 lần chiều dày lá 
cưa. Mở cưa theo nguyên tắc 1 răng sang trái, một răng sang phải. Cứ theo quy luật này mở 
đến hết (Tuỳ từng loại gỗ); 

- Mũi và răng cưa phải nhọn, sắc phù hợp với gỗ cần cắt; 

- Đầu các răng cưa phải cao đều nhau (Không có răng to, nhỏ); 

- Mạch cắt đảm bảo đúng mực không bị gằn; 

- Phôi gỗ cắt xong đúng hình dáng, kích thước yêu cầu; 

- Thời gian thực hiện phù hợp định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Mở, rửa, tháo lắp căn chỉnh được cưa cắt ngang thành thạo, đạt yêu cầu kỹ thuật; 

- Cắt được gỗ thành thạo bằng cưa cắt ngang. 

2. Kiến thức:  
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- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng của dao mở cưa, dũa 3 cạnh, lưỡi cưa, răng cưa, 
tính năng tác dụng của các dụng cụ dùng để tháo lắp; 

- Nêu được cấu tạo, tính chất cơ lý của gỗ; 

- Mô tả được cấu tạo, tính năng tác dụng của cưa cắt ngang; 

- Quan sát, phân tích được những sai phạm trong quá trình cắt gỗ; 

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật, các bước mở cưa, rửa cưa, tháo, lắp căn chỉnh cưa và 
cắt gỗ bằng cưa cắt ngang. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng đảm bảo đủ không gian, diện tích, thoáng mát; 

- Cưa cắt ngang, nguyên liệu gỗ được chuẩn bị đầy đủ xếp vào vị trí thuận lợi; 

- Dụng cụ mở cưa có chiều dày phù hợp với kích thước của răng cưa; 

- Đầy đủ các loại phương tiện, dụng cụ cần thiết (Cầu bào, tấm kê, gá kẹp, cưa...); 

- Bàn kẹp lá cưa chắc chắn, có chiều rộng, sâu phù hợp kích thước lưỡi cưa; 

- Đầu các răng cưa phải cao đều nhau (Không có răng to, răng nhỏ, cao thấp). 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về độ nghiêng của răng cưa, 
độ sắc của răng cưa với loại gỗ cần cắt;  

- Cắt thử gỗ sau khi mở cưa để chỉnh 
sửa (Nếu cần); 

- Thao tác mở cưa, rửa cưa theo đúng quy 
trình tự các bước; 

- Theo dõi thao tác của người thực hiện 
đối chiếu với qui trình chuẩn; 

- Phương pháp mở cưa, rửa cưa phù hợp; - Quan sát người làm đối chiếu với tiêu 
chuẩn quy định trong quy trình công 
nghệ (Hoặc phiếu công việc); 

- Kỹ năng tháo và lắp theo đúng quy trình 
công nghệ; 

- Theo dõi quá trình thao tác của người 
thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

 - Chất lượng của mạch cắt ngang phôi gỗ 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 

 

- Kiểm tra, quan sát, đo phôi gỗ xem có 
đúng hình dáng, kích thước yêu cầu, 
mạch cắt phải phẳng không gằn; 

 - Thực hiện thao tác cắt ngang đúng trình 
tự các bước; 

 - Quan sát, theo dõi quá trình thực 
hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp giữa thời gian thực hiện với 
định mức thời gian; 

- Theo dõi thời gian thực hiện với thời 
gian định mức trong phiếu công nghệ; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và 
thiết bị. 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với qui định về an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:            SỬ DỤNG CƯA LƯỢN 

Mã số Công việc:                      C05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị cưa, vật liệu, các dụng cụ phục vụ mở cưa, dũa cưa, bàn kẹp, các dụng cụ 
dùng để tháo lắp...; 

- Mở cưa (Dùng dao mở đưa vào hầu răng cưa bẻ lả theo yêu cầu của  từng loại gỗ). 
Ngắm kiểm tra, chỉnh sửa các răng cưa mạch cho đều, đúng kỹ thuật; 

- Vặn chỉnh cưa, đặt gá lưỡi cưa vào bàn kẹp, trà cho các răng cưa bằng nhau; 

- Đặt dũa cưa vào vị trí hầu răng cưa  để rửa; 

- Kiểm tra và chỉnh sửa; 

- Đặt, kê gỗ và cố định lên cầu bào; 

- Lượn gỗ bằng cưa lượn. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao tác; 

- Các răng cưa phải nghiêng đều 2 phía. Độ lả của từng răng bằng 1,5 đến 2 lần chiều 
dày lá cưa. Mở cưa theo nguyên tắc 1 răng sang trái, răng kế tiếp giữ nguyên, răng kế tiếp 
sang phải. Cứ theo quy luật này mở đến hết (Tuỳ từng loại gỗ); 

- Mũi và răng cưa phải nhọn, sắc phù hợp với gỗ cần lượn; 

- Đầu các răng cưa phải cao đều nhau (Không có răng to, nhỏ); 

- Mạch rọc đảm bảo đúng mực, mạch cưa không bị gằn; 

- Thời gian thực hiện phù hợp định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Mở, rửa, tháo lắp căn chỉnh được cưa lượn thành thạo, đạt yêu cầu kỹ thuật; 

- Lượn được gỗ thành thạo bằng cưa lượn. 
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2. Kiến thức:  

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng của dao mở cưa, dũa 3 cạnh, lưỡi cưa, răng cưa, 
tính năng tác dụng của các dụng cụ dùng để tháo lắp; 

- Nêu được cấu tạo, tính chất cơ lý của gỗ; 

- Mô tả được cấu tạo, tính năng tác dụng của cưa lượn; 

- Quan sát, phân tích được những sai phạm trong quá trình lượn gỗ; 

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật, các bước mở cưa, rửa cưa, tháo lắp cưa và lượn gỗ 
bằng cưa lượn. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng đảm bảo đủ không gian, diện tích, thoáng mát; 

- Cưa lượn, nguyên liệu gỗ được chuẩn bị đầy đủ xếp vào vị trí thuận lợi; 

- Khung cưa và các chi tiết của cưa phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, phải chắc 
chắn và đồng bộ; 

- Dụng cụ mở cưa có chiều dày phù hợp với kích thước của răng cưa; 

- Đầy đủ các loại phương tiện, dụng cụ cần thiết (Cầu bào, tấm kê, gá kẹp, cưa...); 

- Bàn kẹp lá cưa chắc chắn, có chiều rộng, sâu phù hợp kích thước lưỡi cưa; 

- Đầu các răng cưa phải cao đều nhau (Không có răng to, răng nhỏ, cao thấp). 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về độ nghiêng của răng cưa 
với loại gỗ cần cắt; 

- Lượn thử gỗ sau khi mở cưa để chỉnh 
sửa (Nếu cần); 

- Sự phù hợp các răng cưa sau khi rửa 
xong so với yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra và lượn thử, lượn vào gỗ để 
nhận xét và đánh giá; 

- Thao tác mở cưa, rửa cưa theo đúng quy 
trình công nghệ. 

- Theo dõi thao tác của người thực hiện 
đối chiếu với qui trình chuẩn; 

- Chất lượng của mạch cưa đảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật; 

- Quan sát, kiểm tra, đo kích thước của 
phôi đối chiếu với bảng tiêu chuẩn; 

- Sự phù hợp giữa thời gian thực hiện với 
định mức thời gian; 

- Theo dõi thời gian thực hiện với thời 
gian định mức trong phiếu công nghệ; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và 
thiết bị. 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối 
chiếu với qui định về an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: MỞ, MÀI, THÁO, LẮP MÁY CƯA ĐĨA CẦM TAY 

Mã số Công việc:                            C06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị lưỡi cưa, dụng cụ mở cưa và máy mài; 

- Cắt nguồn điện tiếp xúc vào máy cưa (Dừng hẳn); 

- Mở, mài các răng cưa đĩa; 

- Kiểm tra và chỉnh sửa; 

- Lắp lưỡi cưa đĩa vào trục máy cưa; 

- Vận hành cho máy chạy thử. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước mở, mài, lắp lưỡi cưa; 

- Độ đồng đều, độ lả của các răng mở sang 2 bên từ 0,8 - 2,4mm; 

- Chiều cao bẻ lả của răng bằng 1/3 chiều cao của hầu răng cưa từ mũi răng; 

- Răng cưa đều, nhọn, sắc, đúng góc độ α = 20o÷30o; = 40o÷50o, =10o ÷30o; 

- Lắp đúng chiều lưỡi, đảm bảo chắc chắn, chính xác, không đảo lưỡi khi vận hành máy; 

- Thực hiện đúng thời gian định mức; 

- Bảo dưỡng máy móc và các dụng cụ đúng quy định; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Sử dụng dụng cụ mở, mài, tháo lắp thành thạo; 

- Mở, mài, tháo lắp được máy cưa đĩa cầm tay đạt yêu cầu kỹ thuật.  

2. Kiến thức:  

- Nêu được đặc điểm tính chất các loại gỗ; 

- Mô tả được đặc điểm, cấu tạo, tính năng tác dụng của lưỡi cưa đĩa; 

- Nêu được cấu tạo và tính năng tác dụng các loại dụng cụ mở, lắp lưỡi cưa đĩa; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy cưa đĩa, máy mài lưỡi cưa đĩa; 
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- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật và trình tự các bước mở, mài, lắp lưỡi cưa đĩa. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

      - Đầy đủ dụng như: Dao mở cưa, dụng cụ tháo lắp và các dụng cụ liên quan; 

      - Lưỡi cưa. Máy mài lưỡi cưa đĩa chuyên dụng; 

- Đá mài phù hợp; 

      - Đầy đủ bảo hộ lao động (Găng tay, kính bảo hộ, yếm da bò...). 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Độ đồng đều về độ lả răng cưa khi mở 
xong; 

- Kiểm tra độ lả của từng răng cưa so với 
bảng tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Sự phù hợp về độ lả răng cưa mở xong  
với từng loại gỗ cần rọc; 

- Cưa  thử vào gỗ sau khi mở và điều 
chỉnh sửa (Nếu cần thiết); 

- Sự phù hợp trình tự các bước mở, mài 
lưỡi cưa; 

- Theo dõi quá trình mở, mài lưỡi cưa 
đối chiếu với bảng tiêu chuẩn quy trình 
công nghệ; 

- Độ đồng đều về độ sắc của các răng cưa 
sau khi mài so với yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn hoặc  
cưa  thử vào gỗ để nhận xét; 

- Độ chắc chắn, đúng vị trí các chi tiết khi 
lắp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra cụ thể ốp, ê cu, lưỡi cưa, đảm 
bảo đúng vị trí và chắc chắn; 

- Thao tác lắp lưỡi cưa đúng trình tự; - Quan sát quá trình thực hiện  đối chiếu 
với  tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian thực hiện, so sánh 
với thời gian định mức; 

- An toàn lao động. - Quan sát, theo dõi quá trình thực hiện 
đối chiếu với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  CẮT GỖ BẰNG MÁY CƯA ĐĨA CẦM TAY 

Mã số Công việc:                            C07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị máy và vật liệu; 

- Đo, vạch mực, xác định vị trí cần cắt; 

- Đặt gỗ lên bàn cắt; 

- Cắt gỗ bằng máy cưa đĩa cầm tay. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác; 

- Vạch mực đúng vị trí, kích thước đầy đủ, chính xác, rõ ràng; 

- Mạch cưa đúng mực; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng; 

- Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Kiểm tra và điều chỉnh được các bộ phận của máy; 

- Vận hành máy đúng qui trình kỹ thuật; 

- Cắt được gỗ bằng máy thành thạo. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả  được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của máy cưa đĩa cầm 
tay; 

- Nêu được các tính chất của vật liệu gỗ; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật mạch cắt bằng máy cưa đĩa cầm tay; 

- Trình bày được trình tự các bước thực hiện cắt gỗ bằng máy cưa đĩa cầm tay. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

      - Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát; 

      - Máy cưa đĩa luôn ở tình trạng hoạt động tốt, có đầy đủ các thiết bị an toàn; 
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      - Vật liệu gỗ cần xẻ xếp đầy đủ ở vị trí thuận lợi; 

      - Đầy đủ phòng hộ lao động; 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chính xác của đường cắt theo mực 
vạch đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Quan sát, đo kiểm tra phôi, kích thước 
trước khi cắt và sau khi cắt, đối chíêu 
với bảng tiêu chuẩn; 

- Sự thực hiện các thao tác trong quá trình 
cắt; 

- Theo dõi quá trình thực hiện các bước 
đối chiếu với bảng tiêu chuẩn; 

 - Sự phù hợp thời gian; - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
với thời gian định mức; 

- An toàn lao động; - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định về an toàn lao động; 

- Vệ sinh công nghiệp. - Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: MỞ, MÀI, THÁO, LẮP MÁY CƯA ĐĨA XẺ DỌC 

Mã số Công việc:                         C08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị lưỡi cưa, dụng cụ mở cưa và máy mài; 

- Cắt nguồn điện tiếp xúc vào máy cưa (dừng hẳn); 

- Mở các răng cưa đĩa; 

- Mài lưỡi cưa; 

- Kiểm tra và chỉnh sửa; 

- Lắp lưỡi cưa đĩa vào trục máy cưa, lắp ê cu vặn cho chặt; 

- Nâng hạ  trục dao và căn chỉnh; 

- Vận hành cho máy chạy thử. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao tác mở, mài, lắp lưỡi cưa; 

- Độ lả của các răng mở sang 2 bên đều nhau từ 0,8÷2,4mm; 

- Chiều cao bẻ lả của răng bằng 1/3 chiều cao của hầu răng cưa từ mũi răng; 

- Răng cưa đều, nhọn, sắc, đúng góc độ α = 20o ÷ 30o; = 40o ÷ 50o, =10o÷30o; 

- Lắp đúng chiều lưỡi, đảm bảo chắc chắn, chính xác, không đảo lưỡi, đảm bảo phẳng; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Bảo dưỡng máy móc và các dụng cụ đúng quy định; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị máy móc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Sử dụng dụng cụ mở, mài, tháo lắp thành thạo; 

- Mở, mài, tháo lắp được máy cưa đúng trình tự.  

2. Kiến thức:  

- Nêu được đặc điểm tính chất các loại gỗ; 

- Mô tả được đặc điểm, cấu tạo, tính năng tác dụng của lưỡi cưa đĩa xẻ dọc; 
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- Nêu được cấu tạo và tính năng tác dụng các loại dụng cụ mở, lắp lưỡi cưa đĩa; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy cưa đĩa xẻ dọc, máy mài lưỡi cưa; 

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật và trình tự các bước mở, mài, lắp lưỡi cưa đĩa xẻ dọc. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

      - Đầy đủ dụng như: Dao mở cưa, dụng cụ tháo lắp và các dụng cụ liên quan; 

      - Máy cưa đĩa xẻ dọc; 

      - Máy mài lưỡi cưa đĩa chuyên dụng; 

      - Đá mài phù hợp; 

      - Phòng hộ lao động đầy đủ (găng tay, kính bảo hộ, yếm bò...). 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Độ đồng đều về độ lả  răng cưa khi mở 
xong; 

- Kiểm tra độ lả của từng răng cưa và 
mạch cưa so với bảng tiêu chuẩn kỹ 
thuật; 

- Sự phù hợp độ lả răng cưa sau khi mở 
với từng loại gỗ cần rọc; 

- Cưa  thử vào gỗ sau khi mở và điều 
chỉnh sửa (nếu cần thiết); 

- Sự phù hợp trình tự các bước mở, mài 
lưỡi cưa; 

- Theo dõi quá trình mở, mài lưỡi cưa 
đối chiếu với bảng tiêu chuẩn quy trình 
công nghệ; 

- Độ đồng đều, sắc của các răng cưa sau 
khi mài so với yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn hoặc  
cưa  thử vào gỗ để nhận xét; 

- Độ chắc chắn, đúng vị trí các chi tiết khi 
lắp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra cụ thể ốp, ê cu, lưỡi cưa, đảm 
bảo đúng vị trí và chắc chắn; 

- Thao tác lắp lưỡi cưa đúng quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát quá trình thực hiện  đối chiếu 
với  tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian thực hiện, so sánh 
với thời gian định mức; 

- An toàn lao động. - Quan sát, theo dõi quá trình thực hiện 
đối chiếu với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  SỬ DỤNG MÁY CƯA ĐĨA XẺ DỌC 

Mã số Công việc:                     C09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị máy và vật liệu; 

- Điều chỉnh thước tựa (Cữ); 

- Khởi động máy cưa đĩa; 

- Xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa xẻ dọc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác, đúng tư thế; 

- Mạch cưa đúng mực hoặc phôi đúng kích thước; 

- Đường cưa thẳng và song song với mặt tựa, mạch cưa không bị xiên; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng; 

- Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Kiểm tra và điều chỉnh được các bộ phận của máy; 

- Vận hành máy đúng qui trình kỹ thuật; 

- Xẻ được gỗ bằng máy thành thạo, đúng trình tự. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả  được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của máy cưa đĩa xẻ dọc; 

- Nêu được các tính chất của vật liệu gỗ; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật mạch xẻ bằng máy cưa đĩa xẻ dọc; 

- Trình bày được trình tự các bước thực hiện xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa xẻ dọc. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

      - Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát; 

      - Máy cưa đĩa luôn ở tình trạng hoạt động tốt; 

      - Nguyên liệu gỗ cần xẻ được xếp đầy đủ ở vị trí thuận lợi; 
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      - Cấu tạo chi tiết phôi cần dọc; 

      - Đầy đủ phòng hộ lao động (quần áo, mũ, yếm da, kính, găng tay...). 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chính xác của đường xẻ theo đúng 
yêu cầu kỹ thuật; 

 - Quan sát, đo kiểm tra phôi, kích thước 
sau khi xẻ, đối chíêu với bảng tiêu chuẩn; 

 - Thao tác vận hành máy cưa đĩa đúng 
quy trình, đúng thao động tác; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với bảng tiêu chuẩn quy trình; 

 - Sự phù hợp thời gian; - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
với thời gian định mức; 

- An toàn lao động;  - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định về an toàn lao động; 

 - Vệ sinh công nghiệp.  - Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: MỞ, MÀI, THÁO, LẮP MÁY CƯA VÒNG LƯỢN 

Mã số Công việc:                         C10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị phương tiện dụng cụ; 

- Ngắt nguồn điện vào máy; 

- Tháo thanh trượt mặt bàn máy, tháo nắp che bánh đà, chỉnh tay quay cho lưỡi cưa trùng 
và tháo lưỡi cưa; 

- Đặt lưỡi cưa vào vị trí bàn kẹp; 

- Mở lưỡi cưa, mài lưỡi cưa; 

- Kiểm tra độ đều, sắc của các răng cưa (Chỉnh sửa nếu cần); 

- Kiểm tra lưỡi cưa và bánh đà, đặt lưỡi cưa mắc vào hai bánh đà; 

- Điều chỉnh 2 bánh đà, lắp bàn máy, đậy nắp che 2 bánh đà; 

- Đóng điện cho máy chạy thử; 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác; 

- Độ lả sang hai bên của các răng cưa đều nhau (Độ lả bằng chiều dầy lá cưa 0,15 đến 
0,3mm); 

- Đặt dao mở đúng vị trí hầu răng cưa 2/3 tính từ góc để bẻ lả; 

- Đặt lưỡi cưa, đưa đẩy vào đều, đúng vị trí góc và áp sát góc cạnh; 

- Răng cưa đều, nhọn, sắc, đúng góc độ α= 15o÷20o; = 45o÷60o; =5o÷15o
; 

- Mũi các răng cưa nhọn, sắc đều phù hợp với gỗ cần rọc; 

     - Lưỡi cưa đúng vị trí, đảm bảo độ căng, đúng chiều lưỡi; 

     - Các bộ phận, chi tiết ốc, nắp che phải chắc chắn; 

- Vận hành thử máy và lưỡi cưa chạy êm đều, mạch cưa đạt yêu cầu kỹ  thuật; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức;  

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Sử dụng dụng cụ mở, mài, tháo lắp thành thạo; 
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- Mở, mài, tháo lắp được máy cưa đúng trình tự. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được cấu tạo, tác dụng và nguyên lý hoạt động của máy cưa vòng lượn; 

- Trình bày được cấu tạo, tính năng tác dụng của máy mài, đá mài cưa; 

- Mô tả được cấu tạo, tính năng tác dụng các loại dụng cụ tháo, mở, mài, lắp lưỡi cưa 
vòng lượn; 

- Nêu được đặc điểm, tính chất vật liệu gỗ; 

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật, trình tự các bước tháo, mở, mài, lắp lưỡi cưa vòng 
lượn. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

      - Đầy đủ các loại phương tiện, dụng cụ (dụng cụ tháo lắp, bàn gá kẹp răng cưa...); 

      - Máy cưa vòng lượn, máy mài chuyên dụng; 

      - Bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

 Sự thực hiện thành thạo các thao tác kỹ 
thuật  khi điều chỉnh các chi tiết;  

- Kiểm tra từng chi tiết như thanh trượt, 
nắp che, khoảng cách giữa 2 bánh đà; 

- Độ đồng đều về độ lả các răng cưa sau 
khi mở xong; 

- Ngắm kiểm tra độ đều, lả của từng 
răng cưa so với bảng tiêu chuẩn kỹ 
thuật; 

- Sự đồng đều, sắc của từng răng cưa sau 
khi mài; 

- Ngắm kiểm tra từng răng cưa và lượn 
thử vào gỗ để xác định; 

- Sự chắc chắn, đúng vị trí của lưỡi cưa và 
các bộ phận; 

- Kiểm tra cụ thể lưỡi cưa,bánh đà nắp 
che... đúng với tiêu chuẩn quy định trong 
bảng yêu cầu kỹ thuật; 

- Sự thực hiện đúng trình tự các bước; - Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định trong quy trình 
công nghệ; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực hiện so sánh 
với thời gian định mức; 

- An toàn lao động. - Quan sát quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  SỬ DỤNG MÁY CƯA VÒNG LƯỢN 

Mã số Công việc:                      C11 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị máy và vật liệu; 

- Khởi động cưa vòng lượn; 

- Cắt gỗ bằng cưa vòng lượn. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác; 

- Mạch cưa đúng mực hoặc phôi đúng hình dáng, kích thước; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng,  ngăn nắp; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Kiểm tra và điều chỉnh được các bộ phận của máy; 

- Vận hành máy đúng qui trình kỹ thuật; 

- Lượn được gỗ bằng máy thành thạo, đúng trình tự. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của máy cưa vòng lượn; 

- Nêu được các tính chất về vật liệu gỗ; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật lượn gỗ bằng cưa vòng lượn; 

- Trình bày được quy trình thực hiện lượn gỗ trên máy cưa vòng lượn.          

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát; 

- Máy cưa  luôn ở tình trạng hoạt động tốt, có đầy đủ các thiết bị an toàn; 

- Vật liệu gỗ cần xẻ xếp đầy đủ ở vị trí thuận lợi; 

- Cấu tạo chi tiết phôi; 

- Đầy đủ phòng hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chính xác mạch cưa lượn đi đúng 
mực hoặc phôi đúng kích thước; 

 - Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh 
số liệu với tiêu chuẩn quy định; 

 - Thao tác vận hành máy cưa vòng lượn 
đúng qui trình, đúng thao tác; 

 - Theo dõi quá trình thao tác so với quy 
trình chuẩn; 

 - Sự phù hợp thời gian; - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
thời gian định mức; 

- An toàn lao động;  - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định về an toàn lao động; 

 - Vệ sinh công nghiệp.  - Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem 
vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ. 
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    TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  BẢO DƯỠNG MÁY CƯA ĐĨA CẦM TAY 

Mã số Công việc:                          C12 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp và vật tư thiết bị; 

- Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục; 

- Kiểm tra chổi than, công tắc điện; 

- Kiểm tra và điều chỉnh một số các bộ phận khác; 

- Chạy thử. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình về bảo dưỡng máy; 

- Đảm bảo các thông số kỹ thuật sau khi bảo dưỡng; 

- Hoạt động của máy chạy êm, đều, đạt chất lượng tốt; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

Kiểm tra, tháo lắp, bôi trơn các ổ trục của máy thành thạo đạt các thông số kỹ thuật; 

2. Kiến thức:  

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của các bộ phận trên máy 
cưa đĩa; 

- Nêu được yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng máy cưa đĩa; 

- Trình bày được trình tự các bước thực hiện tháo lắp, bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Đẩy đủ các loại phương tiện, dụng cụ (cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít, bút điện...); 

- Phụ tùng thiết bị thay thế (ổ bi, mỡ, gioong, đệm, ốc...); 

- Phụ tùng thiết bị về điện (công tắc, chổi than, cầu chì....); 

- Máy cưa đĩa cầm tay; 

- Đầy đủ phòng hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

 - Sự phù hợp về trình tự tháo, lắp, bảo 
dưỡng và mức độ hoạt động của máy, đảm 
bảo chạy êm, đều, đạt chất lượng tốt; 

 - Quan sát, kiểm tra từng vị trí, chi tiết 
của máy, cho chạy thử để đánh giá 
chất lượng; 

 - Sự phù hợp thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực hiện, đối 
chiếu thời gian định mức; 

- An toàn lao động.  - Theo dõi quá trình thực hiện đối 
chiếu với quy định về an toàn lao 
động. 
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    TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  BẢO DƯỠNG MÁY CƯA ĐĨA ĐẶT CỐ ĐỊNH 

Mã số Công việc:                            C13 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp và thiết bị vật tư; 

- Kiểm tra, căn chỉnh dây Coroa; 

- Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục; 

- Lắp và điều chỉnh một số các bộ phận như bàn máy, dao tách mạch, thước tựa, thanh 
chống lùi. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình về bảo dưỡng máy; 

- Đảm bảo các thông số kỹ thuật sau khi bảo dưỡng; 

- Hoạt động của máy chạy êm, đều, đạt chất lượng tốt; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

Kiểm tra, tháo lắp bôi trơn các ổ trục của máy thành thạo đạt các thông số kỹ thuật; 

2. Kiến thức:  

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của các bộ phận trên máy 
cưa đĩa; 

- Nêu được yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng máy cưa đĩa; 

- Trình bày được trình tự các bước thực hiện tháo lắp, bảo dưỡng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Đẩy đủ các loại phương tiện, dụng cụ (cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít, bút điện...); 

- Phụ tùng thiết bị thay thế (ổ bi, mỡ, gioong, đệm, ốc...); 

- Máy cưa đĩa; 

- Đầy đủ phòng hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về trình tự tháo, lắp, bảo 
dưỡng và mức độ hoạt động của máy, đảm 
bảo chạy êm, đều, đạt chất lượng tốt; 

- Quan sát, kiểm tra từng vị trí, chi tiết 
của máy, cho chạy thử để đánh giá chất 
lượng; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
thời gian định mức; 

- An toàn lao động. - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định về an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  BẢO DƯỠNG MÁY CƯA VÒNG LƯỢN 

Mã số Công việc:                       C14 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp và thiết bị vật tư; 

- Kiểm tra, căn chỉnh dây Coroa; 

- Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục; 

- Chạy thử. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình về bảo dưỡng máy; 

- Đảm bảo các thông số kỹ thuật sau khi bảo dưỡng; 

- Hoạt động của máy chạy êm, đều, đạt chất lượng tốt; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động.. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

Kiểm tra, tháo lắp bôi trơn các ổ trục của máy thành thạo đạt các thông số kỹ thuật; 

2. Kiến thức:  

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của các bộ phận trên máy 
cưa vòng lượn; 

- Nêu được yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng máy cưa vòng lượn; 

- Trình bày được quy trình các bước thực hiện tháo ra, lắp vào và bảo dưỡng máy cưa 
vòng lượn.   

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Đẩy đủ các loại phương tiện, dụng cụ (cờ lê, mỏ lết, kìm, tô vít, bút điện...); 

- Phụ tùng thiết bị thay thế (ổ bi, mỡ, gioong, đệm, ốc...); 

- Phụ tùng thiết bị về điện; 

- Máy cưa vòng lượn; 

- Đầy đủ phòng hộ lao động. 



 75

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

 - Sự phù hợp về trình tự tháo, lắp, bảo 
dưỡng và mức độ hoạt động của máy, đảm 
bảo chạy êm, đều, đạt chất lượng tốt; 

 - Quan sát, kiểm tra từng vị trí, chi tiết 
của máy, cho chạy thử để đánh giá chất 
lượng; 

 - Sự phù hợp thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
thời gian định mức; 

- An toàn lao động.  - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định về an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                   MÀI LƯỠI BÀO 

Mã số Công việc:                         D01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Lựa chọn đá mài; 

- Mài lưỡi bào trên đá mài nhám (Mài thô); 

- Mài lưỡi bào trên đá mài màu (Mài màu); 

- Kiểm tra lại lưỡi bào sau khi mài. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chọn được đá mài nhám, đá mài màu đảm bảo quy cách chất lượng; 

- Mặt mài của lưỡi bào phẳng, bóng đều; 

- Cạnh cắt thẳng, sắc và vuông góc với trục lưỡi bào (Sờ thấy gợn tay); 

- Không làm thay đổi cơ tính của thép lưỡi bào sau khi mài. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

  - Có khả năng quan sát và phân biệt; 

- Mài được lưỡi bào thành thạo, đạt yêu cầu . 

2. Kiến thức: 

- Mô tả được cấu tạo, tính năng và phạm vi sử dụng của đà mài các loại; 

- Trình bày được trình tự các bước mài lưỡi bào. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Đá mài phẳng hai mặt: Mặt thô và trung, có kích thước 200 x 50 x 30 trọng lượng 0,55 
đến 0,6 kg. 

- Đá mài màu dược gọt đẽo từ đá non, có kích thước 150 x 50 x 30; 

- Lưỡi bào; 

- Nước, khăn lau; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về các thao động tác mài; - Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Độ sắc và bóng của lưỡi bào; - Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện. Kiểm tra và thử lưỡi bào; 

- Thực hiện mài lưỡi phẳng và vát đúng 
theo qui trình công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ; - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn; 

- Sự phù hợp giữa thời gian mài với định 
mức. 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:             SỬ DỤNG BÀO THẲM 

Mã số Công việc:                       D02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị dụng cụ bào: Vỏ bào thẳm, lưỡi, ốp, nêm; 

- Lắp lưỡi và ốp vào vị trí, cố định tạm thời bằng nêm; 

- Điều chỉnh sơ bộ lưỡi và ốp; 

- Quan sát, kiểm tra vị trí của lưỡi và ốp; 

- Điều chỉnh kỹ, cố định nêm; 

- Bào thử, điều chỉnh lại (Nếu cần) 

- Bào gỗ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Lắp được lưỡi bào thẳm đúng vị trí ổn định trong quá trình bào; 

- Lưỡi bào nhô đều so với mặt đáy vỏ bào từ 0,2 đến 0,5 mm; 

- Lưỡi ốp cách mặt cắt của lưỡi bào từ 0,5 đến 1mm và khít với lưng lưỡi bào; 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ phục vụ cho việc bào thẳm: Phôi bào, cầu bào, vam 
kẹp, bút chì, thước, búa con; 

- Tư thế bào thoải mái, bào đúng trình tự; 

- Mặt sản phẩm không bị xước, lật thớ, vặn nghiêng 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Kiểm tra các chi tiết trong bào thẳm; 

- Lắp và điều chỉnh lưỡi bào; 

- Kiểm tra dụng cụ và vật liệu trước khi bào; 

- Sử dụng được bào thẳm để bào gỗ; 

- Sử lý được các tình huống trong quá trình bào. 
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2. Kiến thức: 

- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng các bộ phận của bào thẳm; 

- Nêu được cấu tạo, tính năng và phạm vi sử dụng của bào thẳm và các dụng cụ phục vụ 
bào thẳm; 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ; 

- Trình bày được quy trình bào gỗ bằng bào thẳm. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Vỏ bào, lưỡi, ốp bào và nêm bào; 

- Búa điều chỉnh; 

- Cầu bào, phôi gỗ để thử;  

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác lắp và điều chỉnh lưỡi bào; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp của lưỡi bào; - Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện; 

- Phương pháp lắp lưỡi bào đúng theo qui 
trình công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- Mức độ nhẵn, phẳng, đúng hình dáng 
kích thước của sản phẩm; 

- Kiểm tra, quan sát đối chiếu với tiêu 
chuẩn; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ; - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn; 

- Sự phù hợp giữa thời gian lắp với định 
mức. 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:               SỬ DỤNG BÀO LAU 

Mã số Công việc:                       D03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ; 

- Kiểm tra dụng cụ, vật liệu trước khi bào; 

- Đặt phôi lên mặt phẳng ổn định; 

- Bào lau từng chi tiết; 

- Kiểm tra và bào lại (Nếu cần).   

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ phục vụ cho việc bào lau; 

- Phôi gỗ được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Phôi gỗ được kẹp ổn định, không vướng trong quá trình bào; 

- Tư thế bào thoải mái; 

- Mặt sản phẩm bào không xước, lật thớ, vặn nghiêng; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Kiểm tra được các chi tiết trong bào lau; 

- Lắp và điều chỉnh lưỡi bào; 

- Kiểm tra dụng cụ và vật liệu trước khi bào; 

- Sử dụng được bào lau để bào gỗ; 

- Sử lý được các tình huống trong quá trình bào. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo, tính năng, tác dụng các bộ phận của bào lau; 

   - Nêu được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của cầu bào, vam kẹp; 

- Trình bày được tính chất cơ lý của gỗ; 
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- Trình bày được quy trình bào lau. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Xưởng làm việc đảm bảo yêu cầu; 

- Dụng cụ: Cầu bào, vam kẹp, bào, búa điều chỉnh, thước vuông; 

- Phôi gỗ hoặc bán sản phẩm; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác bào lau; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác và nhẵn của chi tiết; - Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện; 

- Phương pháp bào gỗ đúng theo qui trình 
công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ; - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn; 

- Sự phù hợp giữa thời gian bào với định 
mức. 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức. 
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           TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  SỬ DỤNG BÀO NGANG BÀO MẶT CONG 

Mã số Công việc:                         D04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ;  

- Kiểm tra dụng cụ, vật liệu trước khi bào; 

- Đặt phôi lên cầu bào, cố định; 

- Bào; 

- Kiểm tra, bào lại (Nếu cần). 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ phục vụ cho việc bào mặt cong; 

- Phôi gỗ được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Phôi gỗ được kẹp ổn định, không vướng trong quá trình bào; 

- Tư thế bào thoải mái; 

- Mặt sản phẩm bào không xước, lật thớ, vặn nghiêng; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Kiểm tra được các chi tiết trong bào ngang; 

- Lắp và điều chỉnh lưỡi bào; 

- Kiểm tra dụng cụ và vật liệu trước khi bào; 

- Sử dụng được bào ngang để bào mặt cong; 

- Sử lý được các tình huống trong quá trình bào. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo, tính năng, tác dụng các bộ phận của bào ngang; 

- Nêu được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của cầu bào, vam kẹp; 

- Trình bày được tính chất cơ lý của gỗ; 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Xưởng làm việc đảm bảo yêu cầu; 

- Dụng cụ: Cầu bào, vam kẹp, bào, búa điều chỉnh, thước vuông; 

- Phôi gỗ hoặc bán sản phẩm; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác bào; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác và nhẵn của chi tiết; - Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện; 

- Phương pháp bào gỗ đúng theo qui trình 
công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ; - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn; 

- Sự phù hợp giữa thời gian bào với định 
mức. 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  MÀI, THÁO LẮP VÀ BÀO GỖ BẰNG  

                                                MÁY BÀO CẦM TAY 

Mã số Công việc:                         D05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Tháo lưỡi dao máy bào cầm tay; 

- Mài lưỡi dao máy bào cầm tay trên máy mài; 

- Lắp lưỡi vào trục dao; 

- Đặt, cố định phôi gỗ vào vị trí thuận lợi; 

- Bào gỗ bằng máy bào cầm tay. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Mặt mài của lưỡi dao phải phẳng, bóng; 

- Chiều rộng của các lưỡi dao đều nhau. Góc cắt đúng quy định (32o ÷ 35 o); 

- Thép lưỡi dao sau mài không thay đổi cơ tính; 

- Lưỡi dao lắp đúng chiều, nhô đều trên suốt chiều trục dao ổn định, chắc chắn; 

- Tư thế bào thoải mái; 

- Thao tác bào nhịp nhàng, mặt bào luôn áp sát vào mặt gỗ; 

- Mặt sản phẩm được bào nhẵn, không bị lật thớ; 

- Đảm bảo an toàn cho người và máy trong quá trình thao tác. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng máy mài hai đá để mài lưỡi bào; 

- Kiểm tra được các chi tiết trong bào máy cầm tay; 

- Lắp và điều chỉnh được lưỡi bào; 

- Kiểm tra máy và vật liệu trước khi bào; 

- Sử dụng được bào máy cầm tay để bào mặt phẳng; 

- Sử lý được các tình huống trong quá trình bào. 
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2. Kiến thức: 

- Mô tả được cấu tạo, tính năng tác dụng của máy mài hai đá; 

- Mô tả được cấu tạo của lưỡi dao máy bào; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của máy bào cầm tay; 

- Trình bày được tính chất cơ, lý của gỗ; 

- Trình bày được quy trình bào gỗ bằng máy bào cầm tay; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Xưởng làm việc phải đảm bảo yêu cầu; 

- Dụng cụ tháo lắp của máy bào; 

- Máy bào, máy mài chuyên dùng phải ở trạng thái hoạt động tốt; 

- Dụng cụ: Cầu bào, vam kẹp; 

- Bản vẽ thiết kế mẫu sản phẩm, bảng thống kê số lượng sản phẩm; 

- Phôi gỗ hoặc bán sản phẩm; 

- Dụng cụ kiểm tra; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86

 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác mài, lắp, căn chỉnh lưỡi dao bào;

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác bào gỗ; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Thực hiện tháo, mài, lắp  lưỡi dao máy 
bào đúng theo qui trình công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- Sự phù hợp giữa thời gian tháo, lắp, mài 
với định mức; 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- Độ chính xác của lưỡi bào sau khi lắp; - Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện. Kiểm tra và thử lưỡi bào; 

- Thao tác bào đúng theo trình tự các 
bước; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- Độ phẳng, nhẵn của bề mặt sản phẩm; - Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. 

 

- Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:     MỞ,  MÀI, THÁO, LẮP MÁY BÀO THẲM  

Mã số Công việc:                          D06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, lưỡi bào; 

- Tháo lưỡi dao máy bào; 

- Mài lưỡi dao máy bào trên máy mài; 

- Gá lắp lưỡi dao vào trục dao; 

- Căn chỉnh các lưỡi dao trên trục dao; 

- Kiểm tra và điều chỉnh máy bào; 

- Bào thử, căn chỉnh lại (Nếu cần).    

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Máy mài phải hoạt động tốt, có đầy đủ các thiết bị an toàn; 

- Có đầy đủ dụng cụ tháo lắp lưỡi dao máy bào; 

- Tháo lưỡi dao đúng trình tự kỹ thuật; 

- Mặt mài của lưỡi dao phải phẳng bóng đều; 

- Chiều rộng của lưỡi dao đều nhau. Cạnh cắt sắc, góc cắt đúng quy định (32o ÷ 35o); 

- Thép lưỡi dao sau khi mài không thay đổi cơ tính; 

- Lưỡi dao lắp đúng chiều, độ nhô đều trên suốt chiều trục dao; 

- Vặn bu lông cố định lưỡi dao theo đúng thứ tự quy định; 

- Mặt bàn sau và mũi dao cùng nằm trên một mặt phẳng. Mặt bàn trước thấp hơn mặt bàn 
sau từ 0,6 đến 0,8 mm; 

- Khi bào thử phoi bào dày đều, phôi bào êm không xóc nảy; 

- Đảm bảo an toàn cho người và máy trong quá trình thao tác. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Mài, tháo lắp lưỡi bào thẳm cố định; 

-  Mài lưỡi bào trên đá mài màu; 

- Tháo, lắp, căn chỉnh được lưỡi bào và bàn máy; 

- Sử dụng  máy bào thẳm; 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng của máy mài chuyên dùng; 

- Mô tả được cấu tạo của lưỡi dao máy bào; 

- Nêu được tính năng tác dụng của các dụng cụ tháo lắp; 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của máy bào thẳm; 

- Trình bày được tính chất cơ, lý của gỗ; 

- Trình bày được quy trình bào gỗ bằng máy bào thẳm. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Xưởng làm việc phải đảm bảo yêu cầu; 

- Dụng cụ tháo lắp của máy bào; 

- Máy bào, máy mài chuyên dùng phải ở trạng thái hoạt động tốt; 

- Phôi gỗ bào thử; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác mài, lắp, căn chỉnh lưỡi bào và bàn 
máy; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu với 
tiêu chuẩn quy định; 

- Thao tác tháo, mài, lắp  lưỡi dao bào đúng 
theo trình tự các bước; 

- Giám sát thao tác của người làm trong quá 
trình thực hiện; 

- Sự phù hợp giữa thời gian tháo, mài, lắp với 
định mức; 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với thời 
gian định mức; 

- Độ chính xác của lưỡi bào và mặt bàn máy 
bào sau khi căn chỉnh; 

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện. 
Kiểm tra và thử lưỡi bào; 

- Thao tác bào thử đúng theo qui trình; - Giám sát thao tác của người làm trong quá 
trình thực hiện; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. 

 

- Theo dõi thao tác của người làm đối chiếu 
với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:        BÀO GỖ BẰNG MÁY BÀO THẨM 

Mã số Công việc:                          D07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra điều kiện làm việc của máy bào và phôi gỗ; 

- Đặt gỗ lên bàn máy; 

- Bào thử phôi mẫu; 

- Kiểm tra mặt bào; 

- Bào hàng loạt; 

- Vệ sinh, xếp sản phẩm vào nơi qui định. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ, máy, trang thiết bị phục vụ công tác bào thẩm; 

- Vật liệu bào được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Vận hành máy đúng quy trình; 

- Mặt sản phẩm bào không xước, lật thớ, vặn, nghiêng; 

- Chỉnh lại bào nếu phát hiện các sai hỏng; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Vệ sinh công nghiệp sau ca làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát và kiểm tra được các bộ phận của máy bào; 

- Vận hành và bào được gỗ bằng máy bào thẩm; 

- Kiểm tra được chất lượng của sản phẩm; 

- Sử lý được các sự cố trong quá trình bào; 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của máy bào thẩm; 

- Nêu được quy trình vận hành máy bào thẩm; 

- Nêu được tính chất cơ, lý của gỗ; 

- Trình bày được quy trình bào gỗ bằng máy bào thẩm; 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Xưởng làm việc phải đảm bảo yêu cầu; 

- Máy bào phải ở trạng thái hoạt động tốt; 

- Bản vẽ thiết kế mẫu sản phẩm, bảng thống kê số lượng sản phẩm; 

- Dụng cụ kiểm tra; 

-  Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác bào gỗ; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác của mặt gia công; - Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện; 

- Thao tác bào bào đúng theo qui trình 
công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ; - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn; 

- Sự phù hợp giữa thời gian bào với định 
mức. 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
định mức. 
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   TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  BÀO GỖ BẰNG MÁY BÀO CUỐN 4 MẶT 

Mã số Công việc:                          D08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra điều kiện làm việc của máy bào và vật liệu bào; 

- Đặt gỗ lên bàn máy; 

- Bào thử phôi mẫu; 

- Kiểm tra mặt bào, điều chỉnh lại (Nếu cần); 

- Bào hàng loạt; 

  - Vệ sinh, xếp sản phẩm vào nơi qui định. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước bào gỗ bằng máy bào cuốn 4 mặt; 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ, máy, trang thiết bị phục vụ công tác bào cuốn; 

- Vật liệu bào được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Vận hành máy đúng quy trình; 

- Mặt sản phẩm bào không xước, lật thớ, vặn, nghiêng; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Vệ sinh công nghiệp sau ca làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát và kiểm tra được các bộ phận của máy bào; 

- Vận hành và bào được gỗ bằng máy bào cuốn; 

- Kiểm tra được chất lượng sản phẩm; 

- Sử lý được các sự cố trong quá trình bào. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của máy bào cuốn 4 mặt; 

- Nêu được quy trình vận hành máy bào cuốn 4 mặt; 

- Nêu được tính chất cơ, lý của gỗ; 

- Trình bày được quy trình bào gỗ bằng máy bào cuốn 4 mặt; 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Xưởng làm việc phải đảm bảo yêu cầu; 

  - Máy bào phải ở trạng thái hoạt động tốt; 

  - Bản vẽ thiết kế mẫu sản phẩm, bảng thống kê số lượng sản phẩm; 

  - Dụng cụ kiểm tra; 

  -  Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

  - Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác bào gỗ; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Độ thẳng, phẳng, nhẵn của mặt gia công; - Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện; 

- Thao tác bào bào đúng theo qui trình 
công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- Sự phù hợp giữa thời gian bào với định 
mức thời gian; 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:    LẮP LƯỠI VÀ GIA CÔNG GỜ CHỈ 

BẰNG MÁY SOI GỜ CHỈ CẦM TAY 

Mã số Công việc:                         D09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

   - Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, lưỡi bào; 

   - Lắp và điều chỉnh lưỡi soi phù hợp với chi tiết cần gia công; 

 - Đặt, cố định phôi gỗ trên cầu bào bằng vam kẹp; 

 - Bào thử phôi mẫu; 

 - Kiểm tra mặt bào, căn chỉnh lại (nếu cần); 

 - Bào hàng loạt; 

 - Vệ sinh, xếp sản phẩm vào nơi qui định. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

- Có đầy đủ dụng cụ tháo lắp lưỡi bào soi; 

- Lắp lưỡi bào đúng trình tự, đúng chiều, ổn định, độ sâu phù hợp với chi tiết bào; 

- Vật liệu bào được chuẩn bị đầy đủ và được xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Cầu bào chắc chắn và có độ cao phù hợp; 

- Tư thế bào thoải mái, vững chắc; 

- Thao tác bào nhịp nhàng, mặt bào luôn áp sát vào mặt gỗ; 

- Mặt sản phẩm bào nhẵn, không bị lật thớ, sứt, mẻ;  

- Thười gian thực hiện đúng định mức; 

- Đảm bảo an toàn cho người và máy trong quá trình thao tác. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Tháo, lắp và căn chỉnh được lưỡi soi và bàn máy; 

- Sử dụng và soi được gờ chỉ bằng máy soi gờ chỉ cầm tay; 

- Sử lý được các sự cố trong quá trình soi. 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng của máy soi gờ chỉ cầm tay; 

- Nêu được cấu tạo của lưỡi soi gờ chỉ; 

- Nêu được tính năng tác dụng của các dụng cụ tháo lắp; 

- Trình bày được tính chất cơ, lý của gỗ; 

- Trình bày được quy trình soi gờ chỉ bằng máy soi gờ chỉ cầm tay. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

 - Xưởng làm việc phải đảm bảo yêu cầu; 

 - Đầy đủ dụng cụ tháo lắp của máy bào; 

 - Máy bào soi ở thái hoạt động tốt; 

 - Bản vẽ thiết kế mẫu sản phẩm, bảng thống kê số lượng sản phẩm; 

 - Dụng cụ kiểm tra; 

 - Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy soi; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác soi gờ chỉ; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Thao tác lắp lưỡi soi đúng theo qui trình 
công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- Độ phù hơp của lưỡi soi và mặt bàn máy 
soi sau khi lắp; 

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện. Kiểm tra và thử lưỡi bào; 

- Độ phẳng, nhẵn của mặt gia công; - Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện; 

- Thao tác soi gờ chỉ bằng máy đúng theo 
qui trình công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- Sự phù hợp giữa thời gian soi với định 
mức thời gian; 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ; 

 

- Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  BẢO DƯỠNG MÁY BÀO CẦM TAY 

Mã số Công việc:                       D10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị dụng cụ, máy bào, vật liệu bảo dưỡng; 

- Tháo dời, vệ sinh và bôi trơn các ổ trục; 

- Kiểm tra, dây đai, ổ bi, hệ thống điện; 

- Lắp từng bộ phận vào máy; 

- Kiểm tra và chạy thử. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Các ổ chuyển động sạch và đủ mỡ bôi trơn, không bị dơ, rão; 

- Hệ thống dẫn điện đảm bảo cách điện tốt; 

- Chổi than và công tắc điện tiếp xúc tốt; 

- Lưỡi bào sắc, không sứt mẻ; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các dụng cụ tháo, lắp; 

- Tháo, lắp, căn chỉnh dược các chi tiết máy; 

- Bôi trơn các ổ trục thành thạo. 

2. Kiến thức: 

   - Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận của máy bào cầm tay; 

   - Trình bày được trình tự các bước bảo dưỡng máy. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Máy bào cầm tay, lưỡi bào, chổi lông, khăn lau; 

- Các dụng cụ tháo lắp của máy bào; 

- Mỡ bôi trơn, các ổ bi thay thế;  

- Phiếu công nghệ và sổ tay công  nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác tháo, lắp, bảo dưỡng; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Máy hoạt động đảm bảo các yêu cầu kỹ 
thuật; 

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện; 

- Thực hiện bảo dưỡng máy đúng theo qui 
trình công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ; - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn; 

- Sự phù hợp giữa thời gian bảo dưỡng với 
định mức. 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:     BẢO DƯỠNG MÁY BÀO THẲM 

Mã số Công việc:                        D11 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị dụng cụ, máy bào, vật liệu bảo dưỡng; 

- Tháo dời, vệ sinh và bôi trơn các ổ trục; 

- Kiểm tra ổ bi, hệ thống điện; 

- Lắp từng bộ phận vào máy; 

- Kiểm tra  và chạy thử. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Các ổ chuyển động sạch và đủ mỡ bôi trơn, không bị dơ, rão; 

- Hệ thống dẫn điện đảm bảo cách điện tốt; 

- Dây đai con tốt, đủ căng, không cọ sát với hộp bảo hiểm và các bộ phận khác; 

- Lưỡi bào còn tốt không bị sứt mẻ; 

- Các tiêu chuẩn về bàn máy, độ nhô của lưỡi bào theo đúng quy định; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Kiểm tra được độ căng của dây đai; 

- Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp thành thạo; 

- Tháo, lắp, căn chỉnh được các chi tiết máy; 

- Bôi trơn được các ổ trục. 

2. Kiến thức: 

   - Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận của máy bào thẳm; 

   - Trình bày được trình tự các bước bảo dưỡng máy. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Máy bào cầm tay, lưỡi bào, chổi lông, khăn lau; 

- Các dụng cụ tháo lắp của máy bào; 

- Mỡ bôi trơn, các ổ bi thay thế; 
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- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác tháo, lắp, bảo dưỡng; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Máy hoạt động đảm bảo các yêu cầu kỹ 
thuật; 

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện; 

- Thực hiện bảo dưỡng máy đúng theo qui 
trình công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ; - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn; 

- Sự phù hợp giữa thời gian bảo dưỡng với 
định mức. 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức. 
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             TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  BẢO DƯỠNG MÁY BÀO CUỐN BỐN MẶT 

Mã số Công việc:                             D12 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị dụng cụ, máy bào, vật liệu bảo dưỡng; 

- Tháo dời, vệ sinh và bôi trơn các ổ trục, hệ thống truyền động, trục cuốn, thanh lăn; 

- Kiểm tra ổ bi, hệ thống điện; 

- Lắp từng bộ phận vào máy; 

- Kiểm tra và cho máy chạy thử. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Các ổ chuyển động sạch và đủ mỡ bôi trơn, không bị dơ, rão; 

- Hệ thống bánh răng không bị gãy hoặc mòn; 

- Hệ thống dẫn điện đảm bảo cách điện tốt; 

- Dây đai con tốt, đủ căng, không cọ sát với hộp bảo hiểm và các bộ phận khác; 

- Lưỡi bào còn tốt không bị sứt mẻ; 

- Các tiêu chuẩn về bàn máy, độ nhô của lưỡi bào theo đúng quy định; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Kiểm tra được độ căng của dây đai; 

- Sử dụng được các dụng cụ tháo, lắp; 

- Tháo, lắp, căn chỉnh được các chi tiết máy thành thạo. 

- Bôi trơn được các ổ trục. 

2. Kiến thức: 

    - Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận của máy bào cuốn 4 mặt; 

   - Trình bày được trình tự các bước bảo dưỡng máy. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Máy bào cuốn 4 mặt, lưỡi bào, chổi lông, khăn lau; 

- Các dụng cụ tháo lắp của máy bào; 
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- Mỡ bôi trơn, các ổ bi thay thế; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác tháo, lắp, bảo dưỡng; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Máy hoạt động đảm bảo các yêu cầu kỹ 
thuật; 

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện; 

- Phương pháp bảo dưỡng máy đúng theo 
qui trình công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ; - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn; 

- Sự phù hợp giữa thời gian bảo dưỡng 
với định mức. 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức. 
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               TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  BẢO DƯỠNG MÁY SOI GỜ CHỈ CẦM TAY 

Mã số Công việc:                            D13 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị dụng cụ, máy bào soi, vật liệu bảo dưỡng; 

- Tháo dời, vệ sinh và bôi trơn các ổ trục; 

- Kiểm tra, dây đai, ổ bi, hệ thống điện; 

- Lắp từng bộ phận vào máy; 

- Kiểm tra và chạy thử; 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Các ổ chuyển động sạch và đủ mỡ bôi trơn, không bị dơ, rão; 

- Hệ thống dẫn điện đảm bảo cách điện tốt; 

- Chổi than và công tắc điện tiếp xúc tốt; 

- Lưỡi bào soi sắc không sứt mẻ; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo, lắp; 

- Tháo, lắp, căn chỉnh được các chi tiết máy thành thạo; 

- Bôi trơn được các ổ trục đúng trình tự. 

2. Kiến thức: 

   - Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận của máy soi gờ chỉ cầm tay; 

   - Trình bày được trình tự các bước bảo dưỡng máy. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Máy bào cầm tay, lưỡi bào, chổi lông, khăn lau; 

- Các dụng cụ tháo lắp của máy bào; 

- Mỡ bôi trơn, các ổ bi thay thế; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về thực hiện quy trình, thao 
động tác tháo, lắp, bảo dưỡng; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Máy hoạt động đảm bảo các yêu cầu kỹ 
thuật; 

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực 
hiện; 

- Phương pháp bảo dưỡng máy đúng theo 
qui trình công nghệ; 

- Giám sát thao tác của người làm trong 
quá trình thực hiện; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                      MÀI ĐỤC PHẲNG 

Mã số Công việc:                       E01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị các phương tiện, lựa chọn đá mài các loại phù hợp; 

- Mài đục trên đá mài thô; 

- Mài đục trên đá mài tinh; 

- Kiểm tra và mài chỉnh sửa. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Đá công nghiệp có 2 mặt thô và trung (Kích thước 200x50x30); 

- Đá màu từ đá tự nhiên đảm bảo độ phẳng và mịn (Kích thước 150x50x30); 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Mặt mài của đục phẳng, cạnh cắt vuông góc với trục lưỡi đục, cạnh cắt phải sắc, nhìn 
không còn vết trắng và đảm bảo độ bóng; 

- Góc cắt đúng quy định (25% ÷30%) đối với đục phá (2% ÷25%) đục bạt; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát và đánh giá được dộ sắc của lưỡi đục; 

- Mài đá nhám, đá mài mầu thành thạo; 

- Kiểm tra và chỉnh sửa được lưỡi đục. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được đặc điểm, cấu tạo và tính chất của các loại đá mài; 

- Nêu được đặc điểm, cấu tạo và tính năng tác dụng các loại đục; 

- Trình bày được những yêu cầu kỹ thuật mài đục; 

- Nêu được phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng khi mài đục; 

- Trình bày được các bước mài đục. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Chậu nước, giẻ lau, giá để đục…; 

- Đá mài nhám; 

- Đá mài màu; 

- Các loại đục phẳng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp của đá mài; - Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn của 
từng loại; 

- Sự phù hợp theo đúng quy trình công 
nghệ; 

- Theo dõi thao tác của người thực hiện 
đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện được 
quy định; 

- Độ sắc và bóng của lưỡi đục; - Quan sát sản phẩm, nhận xét so sánh 
với tiêu chuẩn; 

- Sự phù hợp giữa thời gian mài với thời 
gian định mức. 

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:       GIA CÔNG MỘNG ÂM DƯƠNG  

     BẰNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG 

Mã số Công việc:                      E02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Chuẩn bị phôi, phương tiện dụng cụ phù hợp cho gia công mộng; 

- Lấy mực; 

- Gia công 2 vế của mộng âm dương; 

- Lắp ráp mộng; 

- Kiểm tra và chỉnh sửa hoàn thiện. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao động tác; 

- Vạch được các đường mực rõ ràng, đầy đủ và đúng vị trí; 

- Các đường cưa đúng mực đảm bảo độ vuông, thẳng, phẳng; 

- Các đường chặt dọc thớ phải đúng mực, thẳng phẳng. không bị vỡ sứt; 

- Mộng lắp xong phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, đặc chắc, kín khít vuông, 
thẳng, phẳng, không vỡ nứt; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ mộng; 

- Quan sát, phân biệt và lựa chọn được mặt chuẩn và sử dụng được dụng cụ lấy mực 
thành thạo; 

- Sử dụng được dụng cụ thủ công: Cưa cắt, đục; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa và lắp ráp được mộng âm dương. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo của mộng của mộng âm dương; 

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật mỗi bước thực hiện công việc; 
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- Trình bày được tính năng tác dụng dụng cụ gia công mộng; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc gia công mộng; 

- Nêu được những yêu cầu kiểm tra, chỉnh sửa lắp ráp và hoàn chỉnh. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công mộng âm dương hoặc sản phẩm mẫu; 

- Phôi liệu đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng chuẩn xác hình dáng, kích thước; 

- Các dụng cụ lấy mực, dụng cụ gia công phải đầy đủ và phù hợp; 

- Cầu bào, nhà xưởng… 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chuẩn xác, đầy đủ, rõ ràng, đúng vị 
trí của đường mực; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh kết 
quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra những 
sai số; 

- Độ chính xác về kích thước của mộng; 

 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra kích thước 
thực tế của  mộng so sánh với kích thước 
bản vẽ; 

- Độ thẳng, phẳng, vuông và chắc chắn 
của sản phẩm; 

 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh kết 
quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra những 
sai số. Quan sát, đo, nhận xét đánh giá so 
sánh với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức. 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian thực hiện. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:       GIA CÔNG MỘNG THẲNG 

  BẰNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG 

Mã số Công việc:                      E03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Chuẩn bị phôi, phương tiện dụng cụ phù hợp cho gia công mộng; 

- Lấy mực; 

- Gia công mộng và thân mộng; 

- Lắp ráp mộng; 

- Kiểm tra và chỉnh sửa hoàn thiện. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao động tác; 

- Vạch được các đườnh mực rõ ràng, đầy đủ và đúng vị trí; 

- Lỗ mộng, thân mộng đúng hình dáng, kích thước; 

- Mép của thành lỗ mộng không bị loét, thành lỗ mộng thẳng, phẳng; 

- Mộng lắp xong phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, đặc chắc, kín khít vuông, 
thẳng, phẳng, không vỡ nứt; 

- Đảm bảo thời gian định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ mộng; 

- Quan sát, phân biệt, lựa chọn được mặt chuẩn và sử dụng được dụng cụ lấy mực  thành 
thạo; 

- Sử dụng được thành thạo các loại dụng cụ thủ công: Cưa cắt, đục mộng; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa và lắp ráp được mộng thẳng bằng dụng cụ thủ công. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc được bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc; 
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- Trình bày được tính năng, tác dụng dụng cụ gia công mộng thẳng; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc gia công mộng; 

- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công mộng thẳng hoặc sản phẩm mẫu; 

- Phôi liệu đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng chuẩn xác hình dáng, kích thước; 

- Các dụng cụ lấy mực, dụng cụ gia công phải đầy đủ và phù hợp; 

- Cầu bào, nhà xưởng …; 

- Phiếu giao công việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chuẩn xác, đầy đủ, rõ ràng, đúng vị 
trí của đường mực; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh kết 
quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra những 
sai số; 

- Độ chính xác vị trí, kích thước cấu tạo lỗ 
mộng, thân mộng; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra kích thước 
thực tế của  mộng so sánh với kích thước 
bản vẽ; 

- Độ thẳng, phẳng ,vuông và chắc chắn 
của mộng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức. 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:          GIA CÔNG MỘNG KẸP  

BẰNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG 

Mã số Công việc:                      E04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Chuẩn bị phôi, phương tiện dụng cụ phù hợp cho gia công mộng kẹp; 

- Lấy mực; 

- Gia công lỗ mộng và thân mộng; 

- Lắp ráp mộng; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa, lắp ráp, hoàn thiện. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao động tác; 

- Vạch được các đườnh mực chính xác rõ ràng, đầy đủ và đúng vị trí; 

- Lỗ mộng, thân mộng đúng hình dáng, kích thước; 

- Mép của thành lỗ mộng không bị loét, thành lỗ mộng kẹp thẳng, phẳng; 

- Mộng lắp xong phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, đặc chắc, kín khít vuông, 
thẳng, phẳng, không vỡ nứt; 

- Đảm bảo thời gian định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ mộng; 

- Quan sát, phân biệt, lựa chọn được mặt chuẩn và sử dụng thành thạo dụng cụ lấy mực; 

- Sử dụng được thành thạo các loại dụng cụ thủ công: Cưa cắt, đục mộng; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa và lắp ráp được mộng kẹp bằng dụng cụ thủ công. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc được bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc; 
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- Trình bày được tính năng tác dụng dụng cụ gia công mộng kẹp; 

- Trình bày được quy trình thực hiện công việc gia công mộng; 

- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công mộng kẹp. Hoặc sản phẩm mẫu; 

- Phôi liệu đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng chuẩn xác hình dáng, kích thước; 

- Các dụng cụ lấy mực, dụng cụ gia công phải đầy đủ và phù hợp; 

- Cầu bào, nhà xưởng …; 

- Phiếu giao công việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chuẩn xác, đầy đủ, rõ ràng, đúng vị 
trí của đường mực; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh kết 
quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra những 
sai số; 

- Độ chính xác vị trí, kích thước cấu tạo lỗ 
mộng, thân mộng kẹp; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra kích thước 
thực tế của  mộng so sánh với bản vẽ; 

- Độ thẳng, phẳng ,vuông và chắc chắn 
của  mộng sau khi lắp xong; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức. 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:     GIA CÔNG MỘNG MÒI MỘT MẶT  

                                           BẰNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG 

Mã số Công việc:                          E05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Chuẩn bị phôi, phương tiện dụng cụ phù hợp cho gia công mộng mòi một mặt; 

- Lấy mực; 

- Gia công lỗ mộng và thân mộng má mộng mòi; 

- Lắp ráp mộng; 

- Kiểm tra và chỉnh sửa hoàn thiện. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao động tác và cẩn thận, tỷ mỉ; 

- Vạch được các đường mực chính xác rõ ràng, đầy đủ và đúng vị trí; 

- Lỗ mộng, thân mộng, góc mòi đúng hình dáng, kích thước (góc mòi thường 45o); 

- Mép của thành lỗ mộng không bị loét, thành lỗ mộng thẳng, phẳng; 

- Mộng lắp xong phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, đặc chắc, kín khít vuông, 
thẳng, phẳng, không vỡ nứt; 

- Đảm bảo thời gian định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ mộng mòi; 

- Quan sát, phân biệt, lựa chọn được mặt chuẩn và sử dụng dụng cụ lấy mực đối với 
mộng mòi; 

- Sử dụng được thành thạo các loại dụng cụ thủ công; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa và lắp ráp được mộng mòi một mặt bằng dụng cụ thủ công. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc được bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc; 
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- Trình bày được tính năng tác dụng dụng cụ gia công mộng mòi một mặt; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc gia công mộng; 

- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công mộng mòi, hoặc sản phẩm mẫu; 

- Phôi liệu đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng chuẩn xác hình dáng, kích thước; 

- Các dụng cụ lấy mực, dụng cụ gia công phải đầy đủ và phù hợp; 

- Cầu bào, nhà xưởng …; 

- Phiếu giao công việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chuẩn xác, đầy đủ, rõ ràng, đúng vị 
trí của đường mực; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh kết 
quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra những 
sai số; 

- Độ chính xác về kích thước cấu tạo, lỗ 
mộng, thân mộng, góc mòi; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra kích thước 
thực tế của  mộng so sánh với kích thước 
bản vẽ; 

- Độ thẳng, phẳng, vuông, góc mòi và 
chắc chắn của sản phẩm; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức. 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian định mức. 
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   TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   GIA CÔNG MỘNG MÒI HAI MẶT  

      BẰNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG 

Mã số Công việc:                        E06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Chuẩn bị phôi, phương tiện dụng cụ phù hợp cho gia công mộng mòi hai mặt; 

- Lấy mực; 

- Gia công lỗ mộng và thân mộng mòi 2 mặt; 

- Lắp ráp mộng; 

- Kiểm tra và chỉnh sửa hoàn thiện. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ; 

- Vạch được các đường mực rõ ràng, đầy đủ và đúng vị trí; 

- Lỗ mộng, thân mộng đúng hình dáng, kích thước, đúng góc độ mòi; 

- Mép của thành lỗ không bị loét, thành lỗ mộng thẳng, phẳng; 

- Mộng lắp xong phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, đặc chắc, kín khít vuông, 
thẳng, phẳng, không vỡ nứt; 

- Đảm bảo thời gian định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ mộng mộng mòi 2 mặt; 

- Quan sát, phân biệt, lựa chọn được mặt chuẩn phôi và sử dụng dụng cụ lấy mực thành 
thạo; 

- Sử dụng được dụng cụ cưa cắt, đục chặt trong khi gia công mộng; 

- Quan sát, kiểm tra, chỉnh sửa và lắp ráp được mộng mòi hai mặt. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc được bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc; 
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- Trình bày được tính năng tác dụng dụng cụ gia công mộng mòi 2 mặt; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc gia công mộng; 

- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công mộng mòi 2 mặt, hoặc sản phẩm mẫu; 

- Phôi liệu đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng chuẩn xác hình dáng, kích thước; 

- Các dụng cụ lấy mực, dụng cụ gia công phải đầy đủ và phù hợp; 

- Cầu bào, nhà xưởng …; 

- Phiếu giao công việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chuẩn xác, đầy đủ, rõ ràng, đúng vị 
trí của đường mực; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh kết 
quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra những 
sai số; 

- Độ chính xác về vị trí, kích thước, cấu 
tạo lỗ mộng, thân mộng, góc mòi 2 mặt; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra kích thước 
thực tế của  mộng so sánh với kích thước 
bản vẽ; 

- Độ thẳng, phẳng ,vuông và chắc chắn 
của mộng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức. 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:           GIA CÔNG MỘNG ÉN 

 BẰNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG 

Mã số Công việc:                      E07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Chuẩn bị phôi, phương tiện dụng cụ phù hợp cho gia công mộng én; 

- Lấy mực thân mộng én, lỗ mộng én; 

- Gia công lỗ mộng và thân mộng én; 

- Lắp ráp mộng; 

- Kiểm tra chỉnh sửa lắp ráp và hoàn thiện. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

- Vạch được các đường mực rõ ràng, đầy đủ và đúng vị trí; 

- Lỗ mộng, thân mộng đúng hình dáng, kích thước; 

- Mép của thành lỗ mộng không bị loét, thành lỗ mộng thẳng, phẳng; 

- Mộng lắp xong phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, đặc chắc, kín khít vuông, 
thẳng, phẳng, không vỡ nứt; 

- Đảm bảo thời gian định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ mộng én; 

- Quan sát, phân biệt, lựa chọn được mặt chuẩn phôi và sử dụng được dụng cụ lấy mực 
thành thạo; 

- Sử dụng được dụng cụ  cưa cắt, đục chặt trong khi gia công; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa, lắp ráp và hoàn thiện được mộng én. 

 

 

 



 117

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc được bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc khi gia công 
mộng én; 

- Trình bày được tính năng tác dụng dụng cụ gia công mộng én; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc gia công mộng én; 

- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công mộng én, hoặc sản phẩm mẫu; 

- Phôi liệu đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, chuẩn xác hình dáng, kích thước; 

- Các dụng cụ lấy mực, dụng cụ gia công phải đầy đủ và phù hợp; 

- Cầu bào, nhà xưởng…; 

- Phiếu giao công việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chuẩn xác, đầy đủ, rõ ràng, đúng vị 
trí của đường mực so với thiết kế; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh kết 
quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra những 
sai số; 

- Độ chính xác về vị trí, kích thước, cấu 
tạo, độ vừa khít lỗ mộng với thân mộng 
én; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra kích thước 
thực tế của  mộng so sánh với kích thước 
bản vẽ; 

- Độ thẳng, phẳng ,vuông và chắc chắn 
của mộng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức. 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian được giao. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  GIA CÔNG LÁ MỘNG THẲNG  

 TRÊN MÁY CƯA ĐĨA 

Mã số Công việc:                       E08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra sự hoạt động của máy và chuẩn bị phôi liệu; 

- Điều chỉnh thước tựa; 

- Điều chỉnh độ nhô của lưỡi cưa; 

- Xẻ lá mộng; 

- Cắt vai mộng bằng cưa cắt. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

- Kiểm tra, căn chỉnh các bộ phận hoạt động của máy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; 

- Mạch xẻ thẳng, phẳng, đúng cấu tạo; 

-  Đường cắt vai mộng thẳng bám theo mép mực vạch, vai mộng phẳng vuông với thân 
mộng; 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; 

- Đảm bảo thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ mộng; 

- Quan sát, phân biệt, lựa chọn được mặt chuẩn phôi; 

- Kiểm tra, căn chỉnh được lưỡi cưa, thước tựa và các bộ phận của máy; 

- Vận hành được máy và xẻ được thân mộng, cắt được vai mộng. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc được bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được cấu tạo, hình dáng, kích thước của mộng; 

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc khi gia 
công lá mộng thẳng trên máy cưa đĩa; 
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- Trình bày được quy trình thực hiện công việc gia công lá mộng thẳng trên máy cưa đĩa; 

- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công lá mộng thẳng, hoặc sản phẩm mẫu; 

- Phôi liệu đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, chuẩn xác hình dáng, kích thước; 

- Máy cưa đĩa, dụng cụ dùng để đo, căn chỉnh, tháo lắp đảm bảo chất lượng; 

- Phiếu giao công việc;     

- Xưởng trường; 

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Độ chuẩn xác vị trí, kích thước thân 
mộng so với thiết kế; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh kết 
quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra những 
sai số; 

- Độ phẳng, thẳng, sạch của thành má 
mộng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian gia công với thời 
gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian được giao; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi, ghi chép và nhận xét quá trình 
làm việc. So sánh với tiêu chuẩn thực 
hiện. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   GIA CÔNG MỘNG LÁ MỘNG THẲNG  

       TRÊN MÁY CƯA VÒNG LƯỢN 

Mã số Công việc:                           E09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra sự hoạt động của máy cưa vòng lượn và chuẩn bị phôi liệu; 

- Điều chỉnh thước tựa để xẻ thân mộng; 

- Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của lưỡi cưa; 

- Xẻ thân mộng; 

- Điều chỉnh thước tựa để cắt vai mộng; 

- Cắt vai mộng bằng cưa vòng lượn. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình các bước, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

- Kiểm tra, căn chỉnh các bộ phận hoạt động của máy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; 

- Mạch xẻ thẳng, phẳng, đúng cấu tạo; 

- Đường cắt vai mộng thẳng bám theo mép mực vạch, vai mộng phẳng vuông với thân 
mộng; 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; 

- Đảm bảo thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ mộng thẳng; 

- Quan sát, phân biệt, lựa chọn được mặt chuẩn phôi; 

- Kiểm tra, căn chỉnh được lưỡi cưa, thước tựa và các bộ phận của máy; 

- Xẻ được thân mộng, vai mộng bằng máy cưa vòng lượn. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được cấu tạo, hình dáng, kích thước của mộng; 

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc khi gia công lá 
mộng thẳng trên máy cưa vòng lượn; 
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- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc gia công lá mộng thẳng trên 
máy cưa vòng lượn; 

- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công lá mộng thẳng hoặc sản phẩm mẫu; 

- Phôi liệu đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, chuẩn xác hình dáng, kích thước;  

- Máy cưa vòng lượn, dụng cụ dùng để đo, căn chỉnh, tháo lắp đảm bảo chất lượng; 

- Phiếu giao công việc; 

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ; 

- Nhà xưởng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Độ chuẩn xác vị trí, kích thước thân 
mộng so với thiết kế; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh kết 
quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra những 
sai số; 

- Độ phẳng, thẳng, sạch của thành má 
mộng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian gia công với thời 
gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian được giao; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi, ghi chép và nhận xét quá trình 
làm việc. So sánh với tiêu chuẩn thực 
hiện. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:               LẮP MÁY PHAY MỘNG ĐA NĂNG 

Mã số Công việc:                           E10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị các lưỡi dao và dụng cụ để tháo lắp; 

- Chọn lưỡi dao phay; 

- Lắp lưỡi dao vào trục; 

- Điều chỉnh độ cao thấp lưỡi dao; 

- Kiểm tra, chỉnh chuẩn. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình các bước, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

- Kiểm tra, căn chỉnh các bộ phận hoạt động của máy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; 

- Điều chỉnh lưỡi dao đúng vị trí cắt phôi; 

- Độ nhô phù hợp với hình dáng chi tiết phôi; 

- Lưỡi dao và ốc chốt hãm của máy ổn định chắc chắn; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị; 

- Đảm bảo thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Lựa chọn được dao phù hợp; 

- Tháo, lắp được lưỡi dao và các bộ phận liên quan của máy phay; 

- Kiểm tra, căn chỉnh được lưỡi dao máy phay, thước tựa và các bộ phận của máy; 

- Vận hành được máy phay đúng trình tự. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo, tính năng  tác dụng nguyên lý làm việc của máy phay; 

- Phân loại được cấu tạo, hình dáng, kích thước của lưỡi dao và chi tiết gia công; 

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc lắp dao; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc lắp dao; 

- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Đầy đủ các loại dụng cụ phù hợp với công việc tháo lắp dao (Cờ lê, mỏ lết, tô vít, thước 
đo …); 

- Lưỡi dao đầy đủ và phù hợp, đúng chủng loại ở tình trạng hoạt động tốt; 

- Máy phay ở tình trạng hoạt động tốt; 

- Phiếu giao công việc; 

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ; 

- Nhà xưởng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp các bước thao động tác; - Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với 
quy trình chuẩn; 

- Độ chính xác về vị trí, độ nhô đều của 
lưỡi dao; 

- Quan sát kiểm tra đối chiếu với tiêu 
chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời gían thực hiện; - Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian định mức; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi, ghi chép và nhận xét quá trình 
làm việc. So sánh với tiêu chuẩn thực 
hiện. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:     GIA CÔNG LÁ MỘNG THẲNG 

TRÊN MÁY PHAY MỘNG ĐA NĂNG 

Mã số Công việc:                         E11 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra sự hoạt động của máy phay mộng đa năng và chuẩn bị phôi liệu; 

- Xếp phôi vào bàn kẹp; 

- Điều chỉnh khoảng cách từ dao phay đến đầu phôi để phay; 

- Điều chỉnh chiều cao mặt bàn kẹp và khoảng cách 2 dao phay; 

- Phay mộng. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình các bước, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

- Kiểm tra, căn chỉnh các bộ phận hoạt động của máy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; 

- Đảm bảo đúng vị trí, hình dáng, kích thước thân mộng; 

- Đường phay mộng thẳng bám theo mép mực vạch, vai mộng phẳng vuông với thân 
mộng; 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; 

- Đảm bảo thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ mộng thẳng; 

- Quan sát, phân biệt, lựa chọn được mặt chuẩn phôi; 

- Kiểm tra, căn chỉnh được lưỡi dao phay và các bộ phận của máy; 

- Vận hành và gia công được mộng thẳng trên máy phay mộng đa năng. 

2. Kiến thức: 

 - Nêu được cấu tạo, hình dáng, kích thước của lá mộng thẳng;  

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc khi gia công lá 
mộng thẳng trên máy phay mộng đa năng; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc gia công lá mộng thẳng trên 
máy phay đa năng; 



 125

- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công lá mộng thẳng, hoặc sản phẩm mẫu; 

- Phôi liệu đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, chuẩn xác hình dáng, kích thước; 

- Máy phay mộng đa năng, dụng cụ dùng để đo, căn chỉnh, tháo lắp đảm bảo chất lượng 

- Phiếu giao công việc; 

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ; 

- Nhà xưởng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Độ chuẩn xác về vị trí, kích thước thân 
mộng so với thiết kế; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh kết 
quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra những 
sai số; 

- Độ phẳng, thẳng, nhẵn của thành má 
mộng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian gia công với thời 
gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian được giao; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi, ghi chép và nhận xét quá trình 
làm việc. So sánh với tiêu chuẩn thực 
hiện. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   GIA CÔNG LỖ MỘNG THẲNG TRÊN MÁY KHOAN  

                                                  LỖ MỘNG TRỤC NGANG 

Mã số Công việc:                           E12 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra sự hoạt động của máy đục lỗ mộng trục ngang và chuẩn bị phôi liệụ; 

- Xếp phôi vào bàn kẹp; 

- Lắp mũi khoan; 

- Điều chỉnh bàn kẹp; 

- Khoan lỗ mộng; 

- Sửa lỗ mộng. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình các bước, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

- Kiểm tra, căn chỉnh các bộ phận hoạt động của máy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; 

- Đảm bảo đúng vị trí, hình dáng, kích thước lỗ mộng;  

- Thành lỗ mộng phẳng, thẳng, nhẵn; 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; 

- Đảm bảo thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ mộng thẳng; 

- Quan sát, phân biệt, lựa chọn được mặt chuẩn phôi; 

- Kiểm tra, căn chỉnh được mũi khoan và các bộ phận của máy; 

- Kỹ năng vận hành gia công lỗ mộng thẳng trên máy khoan nằm ngang. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo, hình dáng, kích thước của lỗ mộng thẳng;  

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc khi gia công lỗ 
mộng thẳng trên máy khoan nằm ngang; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc gia công lỗ mộng thẳng trên 
máy khoan nằm ngang; 
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- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công lỗ mộng thẳng, hoặc sản phẩm mẫu; 

- Phôi liệu đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, chuẩn xác hình dáng, kích thước; 

- Máy khoan nằm ngang, dụng cụ dùng để đo, căn chỉnh, tháo lắp đảm bảo chất lượng; 

- Phiếu giao công việc; 

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ; 

- Nhà xưởng.  

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Độ chuẩn xác về vị trí, kích thước lỗ 
mộng so với thiết kế; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh 
kết quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra 
những sai số; 

- Độ phẳng, thẳng, nhẵn của thành lỗ  
mộng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian gia công với thời 
gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian được giao; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi, ghi chép và nhận xét quá 
trình làm việc. So sánh với tiêu chuẩn 
thực hiện. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   GIA CÔNG LỖ MỘNG THẲNG  

       TRÊN MÁY ĐỤC LỖ MỘNG TRỤC ĐỨNG 

Mã số Công việc:                           E13 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra sự hoạt động của máy đục lỗ mộng trục đứng và chuẩn bị phôi liệụ; 

- Xếp phôi vào bàn kẹp; 

- Lắp mũi đục; 

- Điều chỉnh bàn kẹp và thước tựa; 

- Đục lỗ mộng; 

- Sửa lỗ mộng. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

- Kiểm tra, căn chỉnh các bộ phận hoạt động của máy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; 

- Đảm bảo đúng vị trí, hình dáng, kích thước lỗ mộng; 

- Thành lỗ mộng phẳng, thẳng, nhẵn; 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; 

- Đảm bảo thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ mộng thẳng; 

- Quan sát, phân biệt, lựa chọn được mặt chuẩn phôi; 

- Kiểm tra, căn chỉnh được mũi đục và các bộ phận của máy; 

- Vận hành và đục được lỗ mộng thẳng trên máy đục lỗ mộng trục đứng. 

2. Kiến thức: 

 - Nêu được cấu tạo, hình dáng, kích thước của lỗ mộng thẳng;  

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc khi đục lỗ mộng 
thẳng trên máy đục lỗ trục đứng; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc đục lỗ mộng thẳng trên máy đục 
lỗ mộng trục đứng; 
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- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục khi 
đục lỗ. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công lỗ mộng thẳng, hoặc sản phẩm mẫu; 

- Phôi liệu đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, chuẩn xác hình dáng, kích thước; 

- Máy đục lỗ mộng trục đứng, mũi đục các loại đảm bảo chất lượng, dụng cụ dùng để đo, 
căn chỉnh, tháo lắp đảm bảo chất lượng; 

- Phiếu giao công việc; 

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ; 

- Nhà xưởng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Độ chuẩn xác về vị trí, kích thước lỗ 
mộng so với thiết kế; 

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm tra, so sánh 
kết quả với bản vẽ thiết kế và đưa ra 
những sai số; 

- Độ phẳng, thẳng, nhẵn của thành lỗ  
mộng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian gia công với thời 
gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian được giao; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi, ghi chép và nhận xét quá 
trình làm việc. So sánh với tiêu chuẩn 
thực hiện. 
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   TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   BẢO DƯỠNG MÁY PHAY MỘNG ĐA NĂNG 

Mã số Công việc:                           E14 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra các bộ phận của máy; 

- Kiểm tra bôi trơn vít kẹp phôi; 

- Kiểm tra bôi trơn hệ thống chuyển động, nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp; 

- Kiểm tra bôi trơn các ổ bi; 

- Kiểm tra bôi trơn định kỳ hệ thống bánh răng chuyển động; 

- Kiểm tra điều chỉnh độ căng của dây đai. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

- Kiểm tra, căn chỉnh các bộ phận hoạt động của máy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; 

- Đảm bảo máy hoạt động tốt; 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; 

- Đảm bảo thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát, kiểm tra, căn chỉnh được các bộ phận của máy phay mộng đa năng; 

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp thành thạo; 

- Bôi trơn được vít kẹp phôi, các ổ bi và kiểm tra được độ căng của dây đai; 

- Bôi trơn được các hệ thống chuyển động, nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp; 

- Vận hành được máy phay mộng đa năng đúng trình tự; 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý hoạt động của máy phay mộng đa 
năng; 

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc khi bảo dưỡng; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc khi bảo dưỡng; 

- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục khi 
bảo dưỡng máy phay mộng đa năng. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Máy phay mộng đa năng , các loại dụng cụ tháo lắp, bôi trơn, căn chỉnh, đảm bảo chất 
lượng; 

- Mỡ bôi trơn; 

- Ổ bi, dây đai các loại; 

- Phiếu giao công việc; 

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ; 

- Nhà xưởng.  

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về quy trình bảo dưỡng; - Theo dõi, giám sát thao tác đối chiếu với 
tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự hoạt động bình thường của máy; - Vận hành thử, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian bảo dưỡng với thời 
gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian được giao; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi, ghi chép và nhận xét quá trình 
làm việc về an toàn lao động. So sánh với 
tiêu chuẩn quy định. 
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  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG MÁY KHOAN LỖ MỘNG TRỤC NGANG 

Mã số Công việc:                             E15 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra bôi trơn vít kẹp phôi, bộ phận lắp lưỡi đục lắp vào, tháo ra đảm bảo kỹ thuật 

- Kiểm tra bôi trơn hệ thống chuyển động, nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp; 

- Kiểm tra bôi trơn các ổ bi; 

- Kiểm tra bôi trơn định kỳ hệ thống bánh răng chuyển động; 

- Kiểm tra điều chỉnh độ căng của dây đai. 

- Kiểm tra các bộ phận của máy và cho chạy thử máy ở điều kiện hoạt động tốt; 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

- Kiểm tra, căn chỉnh các bộ phận hoạt động của máy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; 

- Máy hoạt động tốt; 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; 

- Đúng thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát, kiểm tra, căn chỉnh được các bộ phận của máy đục lỗ mộng trục ngang; 

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp thành thạo; 

- Bôi trơn được vít kẹp phôi, các ổ bi và kiểm tra được độ căng của dây đai; 

- Bôi trơn được các hệ thống chuyển động, nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp; 

- Vận hành được máy đục lỗ mộng trục ngang đúng trình tự. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý hoạt động của máy đục lỗ mộng trục 
ngang; 

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và các bước thực hiện công việc khi bảo dưỡng; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc khi bảo dưỡng; 

- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục khi 
bảo dưỡng máy đục lỗ mộng trục ngang. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Máy đục lỗ mộng trục ngang, các loại dụng cụ tháo lắp, bôi trơn, căn chỉnh, đảm bảo 
chất lượng; 

- Mỡ bôi trơn, mũi đục các loại; 

- Ổ bi, dây đai các loại; 

- Phiếu giao công việc; 

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ; 

- Nhà xưởng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về quy trình bảo dưỡng; - Theo dõi, giám sát thao tác đối chiếu với 
tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự hoạt động bình thường của máy; - Vận hành thử, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian bảo dưỡng với thời 
gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian được giao; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi, ghi chép và nhận xét quá trình 
làm việc về an toàn lao động. So sánh với 
tiêu chuẩn quy định; 
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 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: BẢO DƯỠNG MÁY ĐỤC LỖ MỘNG TRỤC ĐỨNG 

Mã số Công việc:                             E16 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra các bộ phận của máy; 

- Kiểm tra bôi trơn vít kẹp phôi; 

- Kiểm tra bôi trơn hệ thống chuyển động, nâng hạ đầu khoan và mũi sấn, dịch chuyển 
bàn kẹp; 

- Kiểm tra bôi trơn các ổ bi; 

- Kiểm tra bôi trơn  hệ thống bánh răng chuyển động; 

- Kiểm tra điều chỉnh độ căng của dây đai. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình, đúng thao động tác, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

- Kiểm tra, căn chỉnh các bộ phận hoạt động của máy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; 

-  Máy hoạt động tốt; 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; 

- Đúng thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát, kiểm tra, căn chỉnh được các bộ phận của máy đục lỗ mộng trục đứng; 

- Kỹ năng sử dụng cụ tháo lắp; 

- Bôi trơn được vít kẹp phôi, các ổ bi và kiểm tra được độ căng của dây đai; 

- Bôi trơn được các hệ thống chuyển động, nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp; 

- Vận hành được máy đục lỗ mộng trục đứng đúng trình tự. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý hoạt động của máy đục lỗ mộng trục 
đứng; 

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật chung và mỗi bước thực hiện công việc khi bảo dưỡng; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước công việc khi bảo dưỡng; 
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- Nêu được những sai sót, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, chỉnh sửa, khắc phục khi 
bảo dưỡng máy đục lỗ mộng trục đứng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Máy đục lỗ mộng trục đứng, các loại dụng cụ tháo lắp, bôi trơn, căn chỉnh, đảm bảo 
chất lượng; 

- Mỡ bôi trơn, mũi đục các loại; 

- Ổ bi, dây đai các loại; 

- Phiếu giao công việc; 

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ; 

- Nhà xưởng.  

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về quy trình bảo dưỡng; - Theo dõi, giám sát thao tác đối chiếu với 
tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự hoạt động bình thường của máy; - Vận hành thử, nhận xét đánh giá so sánh 
với tiêu chuẩn thực hiện; 

- Sự phù hợp thời gian bảo dưỡng với thời 
gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế. So 
sánh với thời gian được giao; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi, ghi chép và nhận xét quá trình 
làm việc về an toàn lao động. So sánh với 
tiêu chuẩn quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                NẠO BỀ MẶT 

Mã số Công việc:                     F01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị sản phẩm, các loại phương tiện, dụng cụ, đá mài; 

- Mài nạo và liếc nạo; 

- Nạo bề mặt gia công. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước, đúng thao động tác, đúng tư thế;  

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm sau khi nạo (Mặt sản phẩm khi nạo xong phải 
nhẵn, phẳng đều không bị gằn); 

- Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Mài nạo và liếc nạo thành thạo: Sắc và lên gai; 

- Quan sát và phân biệt được các vị trí cần nạo; 

- Nạo gỗ thành thạo, đảm bảo nhẵn, không gợn sóng. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả được đặc điểm, cấu tạo tính chất của gỗ; 

- Nêu được cấu tạo tính chất của đá mài và nạo thép; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật mài, liếc nạo và sử dụng nạo; 

- Trình bày được phương pháp, trình tự  thực hiện các bước nạo gỗ. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát; 

- Sản phẩm để nạo, được xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Phương tiện dụng cụ đầy đủ, hoạt động tốt (Cầu bào, nạo thép...); 

- Phiếu giao việc. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp các bước thao tác; 

 

 - Theo dõi quá trình thực hiện thao tác, 
đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật của 
sản phẩm khi nạo xong: 

  + Độ phẳng; 

  + Độ bóng đều của bề mặt sản phẩm; 

- Quan sát sản phẩm, kiểm tra, nhận xét, 
so sánh với tiêu chuẩn  đã quy định; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện. - Theo dõi quá trình thao tác, nhận xét 
và so sánh với quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:             ĐÁNH GIẤY NHÁM 

Mã số Công việc:                     F02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị sản phẩm cần đánh, giấy nhám và dụng cụ...; 

- Chuẩn bị máy, kiểm tra điều chỉnh máy; 

- Lắp giấy nhám vào máy; 

- Kiểm tra lỗ đinh, khe nứt dùng ma tít hoặc véc ni bột đá vít; 

- Đánh bằng giấy nhám cát to; 

- Đánh nhẵn bằng giấy nhám cát nhỏ mịn. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình, đúng thao động tác; 

- Lựa chọn được loại giấy nhán phù hợp; 

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm  

+ Đúng hình dáng, kích thước; 

+ Nhẵn đều, bóng không vết bào, xơ, xước, gợn sóng. 

- Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng; 

- Bảo đảm an toàn lao động cho người và sản phẩm. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Quan sát và phân biệt được các vị trí nào cần đánh trước, vị trí nào đánh sau; 

- Đánh nhẵn được bề mặt gỗ thành thạo đúng trình tự, đạt yêu cầu kỹ thuật. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả được cấu tạo, tác dụng và nguyên lý hoạt động của máy; 

- Mô tả được tính chất vật liệu gỗ và các loại giấy nhám; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật đánh bóng bề mặt sản phẩm; 

- Trình bày trình tự các bước đánh nhẵn bề mặt gỗ.  
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát, có hệ thống hút bụi; 

- Sản phẩm đã được nạo được xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Đầy đủ các loại nguyên vật liệu phụ (Giấy nhám, ma tít, bột đá); 

- Máy móc và các phương tiện khác phải ở trình trạng hoạt động tốt; 

- Bảo hộ lao động đầy đủ  (Găng tay, mũ, quần áo, giầy, khẩu trang). 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp các bước thao tác; - Theo dõi quá trình thực hiện thao tác, 
đối chiếu với quy trình chuẩn; 

 - Sự thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật của 
sản phẩm sau khi đánh nhám: 

  + Độ nhẵn, bóng, không gợn sóng; 

  + Đúng hình dáng, kích thước; 

 - Quan sát sản phẩm, kiểm tra, nhận 
xét, so sánh với tiêu chuẩn  đã quy định 
(hoặc sản phẩm mẫu); 

 - Mức độ đảm bảo an toàn lao động. 

 

 - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                    NHUỘM GỖ 

Mã số Công việc:                      F03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị phẩm màu, các dụng cụ pha màu;  

- Pha màu; 

- Nhuộm thử; 

- Nhuộm chính thức vào sản phẩm. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự công nghệ,đúng thao động tác; 

- Lựa chọn đúng màu, pha màu đúng tỷ lệ; 

- Bề mặt sản phẩm nhuộm đúng màu, đều, không loang lổ; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng; 

- An toàn lao động cho người và sản phẩm. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Quan sát, phân biệt và lựa chọn được các loại mầu; 

- Pha chế được mầu đúng trình tự, đúng tỷ lệ; 

- Nhuộm mầu được cho gỗ đảm bảo độ đồng đều, đúng trình tự. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được đặc điểm, tính chất, tác dụng của các loại phẩm màu; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật pha màu, nhuộm màu;  

- Trình bày được trình tự các bước pha màu, nhuộm màu. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát; 

- Sản phẩm để nhuộm màu; 

- Pha màu đúng tỷ lệ, đúng màu sắc, đủ số lượng; 

- Phương tiện dụng cụ để pha màu, nhuộm màu đầy đủ. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

 - Sự phù hợp các bước thao tác; - Theo dõi thao tác của người thực hiện 
đối chiếu với quy trình chuẩn quy định; 

- Sự thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật của màu 
sắc theo thiết kế; 

- Quan sát, kiểm tra màu sắc pha và so 
sánh với màu chuẩn; 

  - Sự đồng đều về màu sắc trên bề mặt sản 
phẩm; 

- Quan sát bề mặt sản phẩm, nhận xét và 
so sánh với tiêu chuẩn; 

 - Sự phù hợp thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
với thời gian định mức; 

- Mức độ đảm bảo vệ sinh công nghiệp; - Kiểm tra, nhận xét, đánh giá;  

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. 

 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                    PHA VÉC NI 

Mã số Công việc:                       F04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị dụng cụ pha véc ni; 

- Chọn loại véc ni; 

- Chuẩn bị loại sản phẩm; 

- Pha trộn phẩm màu vào véc ni; 

- Chọn cồn để pha loãng véc ni; 

- Pha véc ni. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng các bước thao tác; 

- Lựa chọn đúng các loại nguyên vật liệu: Cồn phải trắng, trong không cặn bã đạt 90÷95o, 
cánh kiến có màu vàng cánh dán óng ánh, không lẫn tạp chất; 

- Véc ni pha xong có màu sắc đúng yêu cầu, đúng tỷ lệ, phẩm màu phải tan hết; 

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp; 

- An toàn lao động cho người và thiết bị.    

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Quan sát, phân biệt được nguyên liệu, dụng cụ để pha véc ni; 

- Pha chế được véc ni thành thạo, đúng trình tự, đúng màu sắc. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả được tính năng tác dụng của dụng cụ pha, đựng véc ni; 

- Mô tả được đặc điểm, tính chất của véc ni, bột màu, cồn trắng; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật khi pha véc ni; 

- Trình bày được các bước pha véc ni và yêu cầu của mỗi bước. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Dụng cụ để pha, đựng sạch sẽ, không vỡ nứt; 

- Nguyên vật liệu để pha đảm bảo chất lượng, số lượng (Cồn trắng 90÷95o, cánh kiến phải 
tan hết, phẩm màu...). 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp các bước thao tác;  - Theo dõi thao tác của người thực hiện 
đối chiếu với quy trình chuẩn quy định; 

- Sự thoả mãn các yêu cầu chất lượng của 
nguyên vật liệu; 

 - Quan sát, kiểm tra đối chiếu với  tiêu 
chuẩn; 

- Độ đồng đều về màu sắc của dung dịch 
đã pha; 

- Quan sát, nhận xét, đánh giá đối chiếu 
với tiêu chuẩn; 

 - Mức độ đảm bảo vệ sinh công nghiệp; - Kiểm tra, nhận xét, đánh giá; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                    ĐÁNH VÉC NI 

Mã số Công việc:                         F05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đánh véc ni lớp lót; 

- Đánh lại bằng giấy nhám mịn; 

- Chà bột đá lên bề mặt sản phẩm; 

- Đánh lại giấy nhám; 

- Đánh véc ni lên bề mặt các lớp tiếp theo; 

- Quang bóng véc ni lần cuối. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Bề mặt sản phẩm sau khi đánh véc ni: 

      + Màu sắc đều; 

        + Bóng, nhẵn, sáng, không bị ố, cháy loang lổ; 

- Đảm bảo thời gian thực hiện; 

- Vệ sinh công nghiệp, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Đánh được véc ni thành thạo đúng trình tự, đảm bảo đều, bóng; 

- Quan sát, phân biệt và đánh giá được chất lượng về màu sắc và độ bóng. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả  được các tính chất của vật liệu gỗ; 

- Nêu được đặc điểm, tính chất của véc ni; 

- Nêu những yêu cầu kỹ thuật khi đánh véc ni; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước đánh véc ni. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng đủ không gian diện tích thoáng mát; 

- Các sản phẩm xếp ở vị trí thuận lợi; 
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- Véc ni đầy đủ, đảm bảo chất lượng; 

 

- Phiếu giao việc, sổ tay giao việc; 

- Phương tiện dụng cụ phục vụ cho đánh véc ni đảm bảo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

 - Sự phù hợp các bước thao tác khi đánh 
véc ni; 

 - Theo dõi thao tác của người thực hiện 
đối chiếu với quy trình chuẩn quy định; 

 - Độ đồng đều về màu sắc, độ bóng của 
bề mặt sản phẩm; 

 - Quan sát, kiểm tra trên bề mặt của sản 
phẩm đối chiếu với tiêu chuẩn quy định 
hoặc đối chiếu với sản phẩm mẫu; 

 - Mức độ đảm bảo vệ sinh công nghiệp. - Kiểm tra, nhận xét, đánh giá.  
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                       PHA SƠN 

Mã số Công việc:                        F06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị dụng cụ pha sơn; 

- Lựa chọn loại sơn; 

- Pha màu sơn; 

- Chọn dung môi để pha sơn; 

- Pha sơn với dung môi. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình các bước, đúng thao động tác khi pha sơn; 

- Lựa chọn đúng loại sơn, dung môi; 

- Đúng tỷ lệ, nồng độ phù hợp với phương pháp phun hoặc quét, màu sắc đẹp, đều theo 
bảng pha màu; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ dùng pha chế sơn; 

- Quan sát, phân biệt và đánh giá được chất lượng sơn, màu sắc của sơn; 

- Pha chế được sơn thành thạo, đúng trình tự, đúng tỷ lệ pha chế. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được đặc điểm, tính chất của các loại sơn và dung môi; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật khi pha sơn; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước pha sơn. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Dụng cụ để pha sơn; 

- Sơn, dung môi pha sơn; 

- Mẫu sơn; 

- Phiếu công nghệ, sổ tay công nghệ. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp các bước thao tác;  - Theo dõi thao tác của người thực hiện 
đối chiếu với quy trình chuẩn quy định; 

- Sự thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật của 
sơn sau khi pha: 

 + Sự phù hợp về màu sắc so với thiết kế; 

 + Độ hoà tan của sơn và dung môi; 

 + Độ đồng đều về màu sắc theo yêu cầu; 

- Quan sát, kiểm tra màu, sau khi pha đối 
chiếu với các tiêu chuẩn của bảng màu 
quy định; 

 - Mức độ đảm bảo vệ sinh công nghiệp; - Kiểm tra, nhận xét, đánh giá;  

 - Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu 
với quy định về an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                    QUÉT SƠN 

Mã số Công việc:                      F07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị pha sơn và các dụng cụ để quét sơn; 

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt cần sơn; 

- Quét lớp sơn lót; 

- Quét lớp sơn phủ mặt. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình các bước, đúng thao động tác; 

- Bề mặt sản phẩm sau khi sơn phải đảm bảo kỹ, mỹ thuật : 

+ Màu sắc đẹp, đều đúng quy định; 

+ Bóng, nhẵn, không bị loang lổ; 

- Thời gian thực hiện phù hợp; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị; 

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ quét sơn; 

- Quan sát, phân biệt và đánh giá được chất lượng sơn, màu sắc của sơn; 

- Quét được sơn thành thạo, đúng trình tự, đảm bảo bóng, đều. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được đặc điểm, tính chất của sơn, vật liệu gỗ; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật khi quét sơn; 

- Trình bày được quy trình thực hiện các bước sơn. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát; 

- Sản phẩm để sơn xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Sơn phải đảm bảo chất lượng; 
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- Phương tiện, dụng cụ đầy đủ; 

 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp các bước thao tác;  - Theo dõi thao tác của người thực hiện 
đối chiếu với quy trình chuẩn quy định; 

- Sự thoả mãn các yêu cầu kỹ, mỹ thuật:  

  + Sự phù hợp về màu sắc; 

  + Độ bóng đều, đẹp cuả sản phẩm;    

 - Quan sát,kiểm tra bề mặt của sản 
phẩm, đối chiếu với mẫu; 

 - Mức độ đảm bảo vệ sinh công nghiệp.  - Kiểm tra, nhận xét, đánh giá.  

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động.  - Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu 
với quy định về an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:           PHUN SƠN BẰNG MÁY 

Mã số Công việc:                        F08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị sơn, các loại phương tiện dụng cụ, máy phun sơn; 

- Phun sơn lớp lót; 

- Phun sơn lớp phủ bóng mặt (Phun hoàn thiện); 

- Vệ sinh máy phun sơn. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự, đúng thao động tác, đúng tư thế; 

- Sản phẩm sau khi sơn có độ bóng cao, bề mặt phẳng đều, không bị chảy sơn, không gợn 
sóng, không bị bọt nước; 

- Đảm bảo thời gian giữa các lần phun đúng thời gian định mức; 

- Sau khi hoàn thành công việc phải ngâm rửa máy phun sạch sẽ; 

- An toàn lao động cho người và thiết bị. 

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Kiểm tra được dụng cụ, thiết bị, máy phun sơn và sản phẩm chuẩn bị sơn; 

- Quan sát, phân biệt và đánh giá được chất lượng sơn, màu sắc của sơn; 

- Phun sơn thành thạo, đúng trình tự, đảm bảo bóng, đều, không bị chảy sơn. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả được cấu tạo, tác dụng và phương pháp sử dụng máy phun sơn; 

- Nêu được tính chất của vật liệu sơn, vật liệu gỗ; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật khi phun sơn bằng máy; 

- Trình bày được quy trình, phương pháp thực hiện các bước khi phun sơn bằng máy. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát, có hệ thống thông gió; 

     - Sản phẩm phải hoàn thiện xong phần đánh nhẵn, xếp ở vị trí thuận lợi; 
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     - Sơn đầy đủ đảm bảo chất lượng yêu cầu; 

     - Máy nén khí, máy phun sơn hiện tại ở tình trạng hoạt động tốt; 

     - Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp các bước thao tác;  - Theo dõi thao tác của người thực hiện 
đối chiếu với quy trình chuẩn quy định; 

- Sự thoả mãn các yêu cầu kỹ, mỹ thuật:  

   + Sự phù hợp về màu sắc; 

  + Độ bóng đều, đẹp cuả sản phẩm;    

- Quan sát,kiểm tra bề mặt của sản 
phẩm, đối chiếu với mẫu; 

 - Mức độ đảm bảo vệ sinh công nghiệp;  - Kiểm tra, nhận xét, đánh giá; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động.  - Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu 
với quy định về an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                  PHA DẦU BÓNG 

Mã số Công việc:                        F09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị dụng cụ pha dầu bóng; 

- Lựa chọn dầu bóng; 

- Chọn dung môi để pha dầu bóng; 

- Pha dầu bóng với dung môi. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình, đúng thao động tác; 

- Lựa chọn đúng dầu, đúng loại dung môi bảo đảm chất lượng; 

- Pha đúng tỷ lệ, đủ số lượng, chất lượng đảm bảo độ loãng phù hợp với thiết bị phun hoặc 
quét; 

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp; 

- Đảm bảo an toàn lao động;    

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ dùng pha dầu bóng; 

- Quan sát, phân biệt và đánh giá được chất lượng, màu sắc của dầu bóng; 

- Pha chế dầu bóng thành thạo, đúng trình tự, đúng tỷ lệ pha chế. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được đặc điểm, tác dụng, tính chất của dầu bóng và dung môi; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật khi pha dầu bóng; 

- Trình bày được quy trình, phương pháp thực hiện các bước pha dầu bóng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Dụng cụ để pha; 

- Dầu bóng, dung môi phải đảm bảo chất lượng; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp các bước thao tác; - Quan sát, theo dõi quá trình thao tác 
của người thực hiện đối chiếu với quy 
trình chuẩn; 

- Sự thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật của 
dầu bóng sau khi pha: 

   + Sự phù hợp tỷ lệ (Bóng và cứng); 

   + Sự phù hợp về độ loãng với thiết bị 
phun hoặc quét; 

 - Quét hoặc phun thử, quan sát bề mặt 
sản phẩm, kiểm tra, nhận xét, so sánh 
với tiêu chuẩn đã quy định (Hoặc so 
sánh với sản phẩm mẫu); 

 - Mức độ đảm bảo vệ sinh công nghiệp; - Kiểm tra, nhận xét, đánh giá; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu 
với quy định về an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   PHUN NHỰA TỔNG HỢP BẰNG MÁY (PHUN PU) 

Mã số Công việc:                     F10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra dầu bóng và chuẩn bị thiết bi phun; 

- Phun lớp dầu lót; 

- Chà nhám; 

- Phun phủ dầu bóng PU (Nhựa tổng hợp). 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình, đúng thao động tác, đúng tư thế; 

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của lớp lót, lớp phủ (Bám tốt, không loang lổ, không bị chảy, 
không bám bụi, bẩn, rác... khi chưa khô); 

- Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị.   

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Kiểm tra thành thạo dụng cụ phun dầu bóng; 

- Quan sát, phân biệt và đánh giá được chất lượng, màu sắc của dầu bóng; 

- Phun dầu bóng thành thạo, đúng trình tự, đảm bảo bóng, đều. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được các tính chất vật liệu sơn PU; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật pha dầu bóng, PU; 

- Trình bày được trình tự, phương pháp thực hiện các bước phun PU. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát, có hệ thống quạt gió chống độc; 

- Các giá, khung để đặt, treo sản phẩm phun và sau khi phun; 

- Dầu lót, dầu phủ bóng, dung môi đảm bảo số lượng, chất lượng; 

- Máy nén khí, máy phun và các loại phương tiện dụng cụ khác phải ở tình trạng hoạt động 
tốt; 
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- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

 - Sự thực hiện chính xác đúng quy trình 
công nghệ, đúng thao động tác; 

- Quan sát, theo dõi quá trình thao tác 
của người thực hiện đối chiếu với quy 
trình chuẩn; 

 - Sự phù hợp các yêu cầu kỹ thuật của bề 
mặt sản phẩm sau khi phun PU : 

     + Độ bám chắc của lớp lót , lớp màng 
dầu PU; 

     + Độ bóng đều, độ nhẵn; 

 - Quan sát bề mặt sản phẩm sau khi 
phun. Kiểm tra, nhận xét, so sánh với 
tiêu chuẩn quy định (Hoặc so sánh với 
sản phẩm mẫu); 

 - Mức độ đảm bảo vệ sinh công nghiệp; - Kiểm tra, nhận xét, đánh giá; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động.  - Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu 
với quy định về an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI SẢN PHẨM 

Mã số Công việc:                            F11 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra độ bóng, màu sắc của sản phẩm; 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng liên kết và kiểu mẫu trang sức theo yêu cầu của khách 
hàng; 

- Phân loại sản phẩm; 

- Sắp xếp và bảo quản sản phẩm. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước khi kiểm tra;  

- Xác định và phân loại đúng  số lượng, chất lượng sản phẩm; 

- Sắp xếp và tập kết sản phẩm theo từng chủng loại. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YÉU: 

1. Kỹ năng:  

- Quan sát, kiểm tra, phân tích và tổng hợp chính xác; 

- Phân loại sản phẩm nhanh, thành thạo; 

- Xắp xếp sản phẩm khoa học. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được các loại dụng cụ kiểm tra và cách sử dụng; 

- Nêu được những đặc điểm, tính chất, phạm vi sử dụng của vật liệu gỗ và các loại phụ 
liệu, phụ kiện khác; 

- Trình bày được những yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra, phân loại. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ, mẫu sản phẩm 

- Sổ tay ghi chép; 

- Bảng chỉ tiêu chất lượng sản phẩm;  

- Máy móc, phương tiện, dụng cụ để kiểm tra và phân loại; 

- Sản phẩm xếp khoa học, thuận lợi cho việc kiểm tra phân loại; 

- Xác định và phân loại đúng số lượng, chất lượng sản phẩm; 
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- Sắp xếp và tập kết sản phẩm theo từng chủng loại. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp các bước kiểm tra;  - Quan sát, theo dõi quá trình thao tác 
của người thực hiện đối chiếu với quy 
trình chuẩn; 

 - Mức độ chính xác về số lượng, chất 
lượng sản phẩm khi kiểm tra, phân loại. 

 - Quan sát, kiểm tra, phân tích, tổng hợp 
sản phẩm, so sánh với các tiêu chuẩn. 
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 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LÀM KHUÔN CỬA ĐƠN, KÉP 

Mã số Công việc:                              G01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Đọc, nghiên cứu bản vẽ, gia công, lắp dựng khuôn cửa bằng gỗ tự nhiên. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Xác định đúng hình dáng, kích thước tổng thể, kích thước các chi tiết; 

- Thống kê đầy đủ số lượng từng loại chi tiết, từng loại vật liệu phụ; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, kích thước phù hợp với việc pha chế; 

- Gia công đúng trình tự; 

- Các chi tiết gia công phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế; 

- Lắp dựng sản phẩm đúng quy trình hướng dẫn; 

- Các phụ kiện được lắp đúng yêu cầu thiết kế; 

- Sản phẩm hoàn thiện đạt được yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và phân loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay. 

2. Kiến Thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ và các kiến thức về kết cấu gỗ; 

- Đọc được các bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được quy trình làm khuôn cửa đơn, kép. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết khuôn cửa; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; máy chà; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự đầy đủ về số lượng, kích thước vật 
liệu và phụ kiện; 

- Vấn đáp các yêu cầu về thông số trên 
bản vẽ, đối chiếu với bảng thống kê vật 
liệu; 

- Sự phù hợp về vật liệu gỗ; - Kiểm tra, so sánh, đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự các bước gia 
công và lắp dựng; 

- Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; - Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LÀM KHUÔN CỬA VÀNH MAI 

Mã số Công việc:                           G02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Đọc, nghiên cứu bản vẽ, gia công, lắp dựng khuôn cửa vành mai bằng gỗ tự nhiên. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Xác định đúng hình dáng, kích thước tổng thể, kích thước các chi tiết; 

- Thống kê đầy đủ số lượng từng loại chi tiết, từng loại vật liệu phụ; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, kích thước phù hợp với việc pha chế; 

- Gia công đúng trình tự; 

- Các chi tiết gia công phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế; 

- Lắp dựng sản phẩm đúng quy trình hướng dẫn; 

- Các phụ kiện được lắp đúng yêu cầu thiết kế; 

- Sản phẩm hoàn thiện đạt được yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và phân loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay. 

2. Kiến Thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ và các kiến thức về kết cấu gỗ; 

- Đọc được các bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được quy trình làm khuôn cửa vành mai. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết khuôn cửa; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; máy chà; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự đầy đủ về số lượng, kích thước vật 
liệu và phụ kiện; 

- Vấn đáp các yêu cầu về thông số trên 
bản vẽ, đối chiếu với bảng thống kê vật 
liệu; 

- Sự phù hợp về vật liệu gỗ; - Kiểm tra, so sánh, đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự các bước gia 
công và lắp dựng; 

- Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; - Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:      LÀM CON SONG, LẬP LÀ 

Mã số Công việc:                          G03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Đọc, nghiên cứu bản vẽ, gia công, lắp dựng chắn song cửa bằng gỗ tự nhiên. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Xác định đúng hình dáng, kích thước tổng thể, kích thước các chi tiết; 

- Thống kê, lựa chọn chính xác, đầy đủ số lượng từng loại chi tiết; 

- Gia công đúng trình tự; 

- Các chi tiết gia công phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế; 

- Lắp dựng sản phẩm đúng quy trình hướng dẫn; 

- Sản phẩm hoàn thiện đạt được yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và phân loại vật liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay. 

2. Kiến Thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ và các kiến thức về kết cấu gỗ; 

- Đọc được các bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được quy trình làm con song, lập là. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết chắn song cửa; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay, máy chà; 
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- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự đầy đủ về số lượng, kích thước vật 
liệu và phụ kiện; 

- Vấn đáp các yêu cầu về thông số trên 
bản vẽ, đối chiếu với bảng thống kê vật 
liệu; 

- Sự phù hợp về vật liệu gỗ; - Kiểm tra, so sánh, đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự các bước gia 
công và lắp dựng; 

- Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; - Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:          LÀM CỬA VÁN GHÉP 

Mã số Công việc:                             G04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Đọc, nghiên cứu bản vẽ, gia công, cửa ván ghép bằng gỗ tự nhiên. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Xác định đúng hình dáng, kích thước tổng thể, kích thước các chi tiết; 

- Thống kê đầy đủ số lượng từng loại tấm ván, thanh nẹp, từng loại vật liệu phụ; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, kích thước phù hợp với việc pha chế; 

- Gia công đúng trình tự; 

- Các chi tiết gia công phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế; 

- Lắp dựng sản phẩm đúng quy trình hướng dẫn; 

- Các phụ kiện được lắp đúng yêu cầu thiết kế; 

- Sản phẩm hoàn thiện đạt được yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và phân loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào,  máy phay. 

2. Kiến Thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ và các kiến thức về kết cấu gỗ; 

- Đọc được các bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được quy trình làm cửa ván ghép. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết cửa ván ghép; 
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- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự đầy đủ về số lượng, kích thước vật 
liệu và phụ kiện; 

- Vấn đáp các yêu cầu về thông số trên 
bản vẽ, đối chiếu với bảng thống kê vật 
liệu; 

- Chọn gỗ đúng yêu cầu; - Kiểm tra, so sánh, đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước, 
số lượng ván ghép và thanh nẹp; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Lắp dựng sản phẩm theo đúng trình tự; - Quan sát quá trình lắp và đối chiếu với 
quy trình công nghệ; 

- Sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; - Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:            LÀM CỬA PA NÔ 

Mã số Công việc:                         G05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Đọc, nghiên cứu bản vẽ, gia công, lắp dựng cửa pa nô bằng gỗ tự nhiên. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Xác định đúng hình dáng, kích thước tổng thể, kích thước các chi tiết; 

- Thống kê đầy đủ số lượng từng loại chi tiết, từng loại vật liệu phụ; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, kích thước phù hợp với việc pha chế; 

- Gia công đúng trình tự; 

- Các chi tiết gia công phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế; 

- Lắp dựng sản phẩm đúng quy trình hướng dẫn; 

- Các phụ kiện được lắp đúng yêu cầu thiết kế; 

- Sản phẩm hoàn thiện đạt được yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và phân loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay. 

2. Kiến Thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ và các kiến thức về kết cấu gỗ; 

- Đọc được các bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được quy trình làm cửa pa nô. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết cửa; 



 167

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự đầy đủ về số lượng, kích thước vật 
liệu và phụ kiện; 

- Vấn đáp các yêu cầu về thông số trên 
bản vẽ, đối chiếu với bảng thống kê vật 
liệu; 

- Chọn gỗ đúng yêu cầu; - Kiểm tra, so sánh, đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Gia công các chi tiết theo đúng trình 
tự; 

- Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Lắp dựng sản phẩm theo đúng trình tự; - Quan sát quá trình lắp và đối chiếu với 
quy trình công nghệ; 

- Sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; - Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:             LÀM CỬA KÍNH 

Mã số Công việc:                          G06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Đọc, nghiên cứu bản vẽ, gia công, lắp dựng khung cửa bằng gỗ tự nhiên và lắp kính thay 
cho ván gỗ theo bản vẽ thiết kế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Xác định đúng hình dáng, kích thước tổng thể, kích thước các chi tiết; 

- Thống kê đầy đủ số lượng từng loại chi tiết;  

- Thống kê đủ số lượng ô kính và các loại vật liệu phụ; 

- Chọn vật liệu, kính đúng chủng loại, kích thước phù hợp với việc pha chế; 

- Gia công đúng trình tự; 

- Các chi tiết gia công phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế; 

- Lắp dựng sản phẩm đúng quy trình hướng dẫn; 

- Các phụ kiện được lắp đúng yêu cầu thiết kế; 

- Sản phẩm hoàn thiện đạt được yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và phân loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay. 

2. Kiến Thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ và các kiến thức về kết cấu gỗ; 

- Đọc được các bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được quy trình làm cửa kính. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết cửa; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự đầy đủ về số lượng, kích thước vật 
liệu và phụ kiện; 

- Vấn đáp các yêu cầu về thông số trên 
bản vẽ, đối chiếu với bảng thống kê vật 
liệu; 

- Chọn gỗ đúng yêu cầu; - Kiểm tra, so sánh, đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự gia công và lắp 
dựng; 

- Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Độ chính xác về kích thước, số lượng 
tấm kính; 

- Kiểm tra, đối chiếu với thông số trong 
bản vẽ và bảng tổng hợp vật liệu;  

- Sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; - Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:             LÀM CỬA CHỚP 

Mã số Công việc:                          G07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Đọc, nghiên cứu bản vẽ, gia công, lắp cửa chớp bằng gỗ tự nhiên. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Xác định đúng hình dáng, kích thước tổng thể, kích thước các chi tiết; 

- Thống kê đầy đủ số lượng từng loại chi tiết, từng loại vật liệu phụ; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, kích thước phù hợp với việc pha chế; 

- Gia công đúng trình tự theo quy trình công nghệ; 

- Các chi tiết gia công phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế; 

- Lắp dựng sản phẩm đúng quy trình hướng dẫn; 

- Các phụ kiện được lắp đúng yêu cầu thiết kế; 

- Sản phẩm hoàn thiện đạt được yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và phân loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay. 

2. Kiến Thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ và các kiến thức về kết cấu gỗ; 

- Đọc được các bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được quy trình làm cửa chớp. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết cửa; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự đầy đủ về số lượng, kích thước vật 
liệu và phụ kiện; 

- Vấn đáp các yêu cầu về thông số trên 
bản vẽ, đối chiếu với bảng thống kê vật 
liệu; 

- Chọn gỗ đúng yêu cầu; - Kiểm tra, so sánh, đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự gia công và lắp 
dựng; 

- Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; - Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 

 



 172

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:    LÀM CỬA CHỚP VÀNH MAI 

Mã số Công việc:                           G08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Đọc, nghiên cứu bản vẽ, gia công, lắp ráp cửa chớp vành mai bằng gỗ tự nhiên theo thiết 
kế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Xác định đúng hình dáng, kích thước tổng thể, kích thước các chi tiết; 

- Thống kê đầy đủ số lượng từng loại chi tiết, từng loại vật liệu phụ; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, kích thước phù hợp với việc pha chế; 

- Gia công theo đúng trình tự; 

- Các chi tiết gia công phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế; 

- Lắp dựng sản phẩm đúng quy trình hướng dẫn; 

- Các phụ kiện được lắp đúng yêu cầu thiết kế; 

- Sản phẩm hoàn thiện đạt được yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và phân loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay. 

2. Kiến Thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ và các kiến thức về kết cấu gỗ; 

- Đọc được các bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được quy trình làm cửa chớp vành mai. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết cửa; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự đầy đủ về số lượng, kích thước vật 
liệu và phụ kiện; 

- Vấn đáp các yêu cầu về thông số trên 
bản vẽ, đối chiếu với bảng thống kê vật 
liệu; 

- Chọn gỗ đúng yêu cầu; - Kiểm tra, so sánh, đối chiếu với qui 
định; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự gia công và lắp 
dựng; 

- Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; - Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:    LẮP DỰNG CỬA CÓ KHUÔN 

Mã số Công việc:                         G09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Đọc, nghiên cứu bản vẽ, lắp dựng cửa, khuôn cửa bằng gỗ tự nhiên theo yêu cầu thiết kế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Xác định đúng vị trí lắp dựng; 

- Lắp dựng đúng trình tự; 

- Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát và xác định được vị trí cần lắp dựng; 

- Sử dụng được các dụng cụ phục vụ cho việc lắp dựng. 

2. Kiến Thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc được bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được cấu tạo, tính năng, tác dụng của các dụng cụ phục vụ cho việc lắp dựng; 

- Trình bày được quy trình lắp dựng cửa có khuôn. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Cửa, khuôn cửa; 

- Bản vẽ chi tiết cửa, khuôn cửa; 

- Các loại dụng cụ thủ công phục vụ cho việc lắp dựng ; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự phù hợp về vị trí lắp dựng; - Kiểm tra, quan sát, đối chiếu với bản 
vẽ thiết kế; 

- Sự phù hợp về trình tự lắp dựng; - Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình; 

- Sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; - Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LẮP PHỤ KIỆN CỬA 

Mã số Công việc:                    G10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Lắp các phụ kiện vào cửa đúng vị trí theo bản vẽ thiết kế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chọn đúng loại phụ kiện, đủ số lượng cần lắp; 

- Lắp đúng vị trí, đúng chiều; 

- Các chi tiết lắp phải đảm bảo đúng kỹ thuật, mỹ thuật; 

- Đảm bảo việc sử dụng dễ dàng và thuận tiện; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Lựa chọn và phân loại vật liệu, phụ kiện; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công và máy để lắp các chi tiết đảm bảo yêu cầu; 

- Vận hành và thao tác máy khoan, máy bắt vít. 

2. Kiến Thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ và các kiến thức về kết cấu gỗ; 

- Đọc được các bản vẽ cửa trong xây dựng; 

- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng của máy khoan, máy bắt vít; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được trình tự lắp bản lề, khoá, crêmôn, chốt cửa. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Các loại phụ kiện đúng chủng loại, bản vẽ chi tiết lắp các phụ kiện cửa; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy khoan, máy bắt vít; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự phù hợp về chủng loại phụ kiện cần 
lắp; 

- Kiểm tra các thông số có trong nhãn 
mác hoặc trên bao bì đóng gói; 

- Xác định đúng vị trí lắp; - Kiểm tra đối chiếu với bản vẽ; 

- Kỹ năng vận hành máy khoan, máy bắt 
vít theo quy trình công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Lắp các chi tiết theo đúng trình tự; - Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; - Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Sử dụng thuận tiện và dễ dàng; - Đóng, mở phải nhẹ nhàng, chính xác và 
đảm bảo an toàn; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  TÍNH KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG 

Mã số Công việc:                             G11 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Tính được vật liệu, nhân công của toàn bộ sản phẩm định ra giá sản phẩm.  

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Tính toán và tổng hợp đúng khối lượng vật liệu chính của sản phẩm; 

- Tính toán và tổng hợp đúng phụ liệu, phụ kiện; 

- Tính được đơn giá, nhân công của sản phẩm theo định mức nhà nước; 

- Quyết định giá sản phẩm và mức khoán khi khởi sự kinh doanh;  

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Phân tích, tổng hợp và tính toán được các chi phí vật liệu nhân công; 

- Sử dụng máy tính cá nhân; 

- Tra cứu được định mức, đơn giá theo qui định. 

2. Kiến Thức: 

- Biết cách tra được định mức vật liệu, nhân công và định ra được giá sản phẩm; 

- Biết cách tiếp cận, tìm hiểu thông tin và thị hiếu khách hàng; 

- Biết cách quản lý, sử dụng lao động và hạch toán kinh doanh.  

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Số liệu ghi chép theo dõi quá trình thi công; 

- Sổ ghi chép, bút, máy tính cá nhân; 

- Thị trường tiêu thụ lớn và đa dạng; 

- Các loại phương tiện đi lại, vận chuyển, sao lưu mẫu khi cần sử dụng. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự chính xác của số lượng, khối lượng 
tính toán; 

 - Kiểm tra, so sánh số liệu với số liệu 
quy định; 

- Sự phù hợp của đơn giá, định mức 
được áp dụng; 

 - Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn qui 
định; 

 - Sự phù hợp của trình tự các bước tính 
toán; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy trình chuẩn; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  PHÂN LOẠI, CẤU TẠO, PHẠM VI SỬ DỤNG  

                                                VÀ BẢO QUẢN VÁN KHUÔN 

Mã số Công việc:                            H01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế; 

- Nghiên cứu đặc điểm, cấu tạo, tính năng, phạm vi ứng dụng của từng loại ván khuôn; 

- Chọn ván khuôn phù hợp với cấu tạo, kết cấu công trình; 

- Bảo quản ván khuôn trước, trong và sau khi sử dụng. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Phân loại được ván khuôn căn cứ vào đối tượng kết cấu sử dụng; 

- Phân loại được ván khuôn căn cứ vào đặc điểm cấu tạo, kết cấu công trình; 

- Phân loại được ván khuôn căn cứ vào vật liệu chế tạo; 

- Chọn các chi tiết liên kết ván khuôn thành tấm, hộp; 

- Chọn được hệ thống khung sườn, chống đỡ ván khuôn phù hợp đảm bảo ổn định, an 
toàn; 

- Bảo dưỡng, vệ sinh sau sử dụng; 

- Đảm bảo sử dụng hợp lý, kinh tế, luân chuyển được nhiều lần. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn được loại ván khuôn phù hợp; 

- Bảo quản, bốc xếp được ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

2. Kiến thức: 

   - Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ; 

   - Trình bày được các kiến thức kỹ thuật thi công; 

   - Trình bày được các kiến thức vật liệu xây dựng. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Tài liệu kỹ thuật mộc xây dựng, giáo trình kỹ thuật thi công; 

- Hồ sơ thiết kế; 

- Các loaị ván khuôn, cây chống, phụ kiện; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

  - Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

  - Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp về cấu tạo và phạm vi ứng 
dụng của từng loại ván khuôn; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về phương pháp bảo quản 
ván khuôn; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Thời gian thực hiện. - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức. 
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              TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  GIA CÔNG SẢN XUẤT, LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ 

                                            VÁN KHUÔN MÓNG CỘT ĐỘC LẬP 

Mã số Công việc:                            H02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của móng cột; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho từng bộ phận móng cột; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn vật liệu gia công; 

- Gia công từng bộ phận; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ phục vụ cho công tác gia công, lắp dựng ván khuôn 
cột; 

- Thực hiện đúng trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Gia công đầy đủ các bộ phận, chi tiết đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến lắp đặt cốt thép 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ nghề mộc; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo móng; 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ, luồng; 

- Trình bày được quy trình kỹ thuật nối ghép ván; 

- Trình bày quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột độc lập; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Gỗ ván khuôn được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Hồ sơ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ gia công:  Cưa, bào, đục, thước, búa; 

- Quả dọi, dây gai, dây thép 1 ly...; 

 - Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn; - Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự sản xuất, lắp 
dựng và tháo dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước 
từng bộ phận ván khuôn sau gia công; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, vị 
trí toàn bộ  ván khuôn sau lắp đặt; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với qui định về kỹ thuật an toàn. 
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  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  GIA CÔNG SẢN XUẤT, LẮP DỰNG VÀ  

                                    THÁO DỠ VÁN KHUÔN MÓNG BĂNG 

Mã số Công việc:                           H03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của móng băng; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho từng bộ phận móng băng; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn vật liệu gia công; 

- Gia công từng bộ phận; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ phục vụ cho công tác gia công, lắp dựng ván khuôn 
móng băng; 

- Thực hiện đúng trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Gia công đầy đủ các bộ phận, chi tiết đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến lắp đặt cốt thép 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ nghề mộc; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo móng băng; 
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- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ, luồng; 

- Trình bày được quy trình kỹ thuật nối ghép gỗ; 

- Trình bày quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Phôi gỗ được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Hồ sơ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ gia công:  Cưa, bào, đục, thước, búa, dây căng; 

- Quả dọi, dây gai, dây thép 1 ly...; 

 - Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

 - Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn; - Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự sản xuất, lắp 
dựng và tháo dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước 
từng bộ phận ván khuôn sau gia công; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, vị 
trí toàn bộ  ván khuôn sau lắp đặt; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với qui định về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  GIA CÔNG SẢN XUẤT, LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ                       
VÁN KHUÔN CỘT TIẾT DIỆN VUÔNG, CHỮ NHẬT 

         Mã số Công việc:                            H04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của cột; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho từng bộ phận cột; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn vật liệu gia công; 

- Gia công từng bộ phận; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phục vụ cho công tác gia công, lắp dựng ván khuôn cột; 

- Thực hiện đúng trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Gia công đầy đủ các bộ phận, chi tiết đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến lắp đặt cốt thép 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ nghề mộc; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Làm việc được trên cao đúng qui định. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo cột; 
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- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ, luồng; 

- Trình bày được quy trình kỹ thuật nối ghép gỗ; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Phôi gỗ được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ gia công:  Cưa, bào, đục, thước, búa, quả dọi, dây thép 1 ly, dây căng; 

- Dụng cụ tháo dỡ: Xà beng, xà cầy, dàn giáo thi công; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn; - Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự sản xuất, lắp 
dựng và tháo dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu với 
tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước 
từng bộ phận ván khuôn sau gia công; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, vị 
trí toàn bộ  ván khuôn sau lắp đặt; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với thời 
gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối chiếu 
với qui định về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  GIA CÔNG SẢN XUẤT, LẮP DỰNG VÀ  

                          THÁO DỠ VÁN KHUÔN CỘT TIẾT DIỆN TRÒN 

Mã số Công việc:                          H05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của cột tiết diện tròn; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho từng bộ phận cột; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn vật liệu gia công; 

- Gia công từng bộ phận; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phục vụ cho công tác gia công, lắp dựng ván khuôn cột; 

- Thực hiện đúng trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Gia công đầy đủ các bộ phận, chi tiết đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến lắp đặt cốt thép 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ nghề mộc; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Làm việc được trên cao đúng qui định. 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo cột tròn; 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ, luồng; 

- Trình bày được quy trình kỹ thuật nối ghép gỗ; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tròn; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Phôi gỗ, luồng được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ gia công:  Cưa, bào, đục, thước, búa, quả dọi, dây thép 1 ly, dây căng; 

- Dụng cụ tháo dỡ: Xà beng, xà cầy, dàn giáo thi công; 

 - Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn; - Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự sản xuất, lắp 
dựng và tháo dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước 
từng bộ phận ván khuôn sau gia công; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, vị 
trí toàn bộ  ván khuôn sau lắp đặt; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với qui định về kỹ thuật an toàn. 
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  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  GIA CÔNG SẢN XUẤT, LẮP DỰNG VÀ  

                            THÁO DỠ VÁN KHUÔN LANH TÔ – Ô VĂNG 

Mã số Công việc:                            H06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của lanh tô – ô văng; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho: Lanh tô - Ô văng, hệ thống đà ngang, dọc, cây 
chống, hệ thống neo giữ; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn vật liệu gia công; 

- Gia công từng bộ phận; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phục vụ cho công tác gia công, lắp dựng ván khuôn lanh tô – ô 
văng; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Gia công đầy đủ các bộ phận, chi tiết đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến lắp đặt cốt thép 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ nghề mộc; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Làm việc được trên cao đúng qui định. 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo lanh tô, ô văng; 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ, luồng; 

- Trình bày được quy trình kỹ thuật nối ghép gỗ; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô, ô văng; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Phôi gỗ, luồng được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ gia công:  Cưa, bào, đục, thước, búa, quả dọi, dây thép 1 ly, dây căng; 

- Dụng cụ tháo dỡ: Xà beng, xà cầy, dàn giáo thi công; 

 - Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn; - Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự sản xuất, lắp 
dựng và tháo dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước 
từng bộ phận ván khuôn sau gia công; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, vị 
trí toàn bộ  ván khuôn sau lắp đặt; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với qui định về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:    GIA CÔNG SẢN XUẤT, LẮP DỰNG  

                               VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN DẦM LIỀN SÀN 

Mã số Công việc:                          H07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của từng cấu kiện trong hệ 
thống dầm liền sàn; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho hệ thống dầm chính, phụ, bản sàn, hệ thống đà 
ngang, dọc; hệ thống cây chống; thanh giằng, nêm điều chỉnh; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn vật liệu gia công; 

- Gia công từng bộ phận; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ cho công tác gia công, lắp dựng ván khuôn dầm sàn; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Gia công đầy đủ các bộ phận, chi tiết đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến lắp đặt cốt thép 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ nghề mộc; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Làm việc được trên cao đúng qui định. 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo hệ thống dầm, sàn liền khối; 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ, luồng; 

- Trình bày được quy trình kỹ thuật nối ghép gỗ; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn hệ thống dầm, sàn liền khối. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Phôi gỗ, luồng được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ gia công:  Cưa, bào, đục, thước, búa, dây thép 1 ly, dây căng; 

- Dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ: Xà beng, xà cầy, giàn giáo thi công; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn; - Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự sản xuất, lắp 
dựng và tháo dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước 
từng bộ phận ván khuôn sau gia công; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, vị 
trí toàn bộ  ván khuôn sau lắp đặt; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với qui định về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:    GIA CÔNG SẢN XUẤT, LẮP DỰNG  

                         VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN DẦM, SÀN CẦU THANG 

Mã số Công việc:                          H08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của từng cấu kiện của cầu 
thang hai nhịp; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho hệ thống dầm chân thang, dầm chiếu tới, chiếu 
nghỉ; sàn chiếu tới, chiếu nghỉ, đan thang, cốn hang, hệ thống đà ngang, dọc, hệ thống cây 
chống đứng, xiên, thanh giằng, nêm điều chỉnh; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn vật liệu gia công; 

- Gia công từng bộ phận; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ cho gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cầu thang; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Gia công đầy đủ các bộ phận, chi tiết đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến lắp đặt cốt thép; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ nghề mộc; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
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- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo cầu thang hai nhịp; 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ, luồng; 

- Trình bày được quy trình kỹ thuật nối ghép gỗ; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu thang hai nhịp. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Phôi gỗ, luồng được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ gia công:  Cưa, bào, đục, thước, búa, dây thép 1 ly, quả dọi, dây căng; 

- Dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ: Xà beng, xà cầy, giàn giáo thi công; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn; - Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự sản xuất, lắp 
dựng và tháo dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước 
từng bộ phận ván khuôn sau gia công; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, vị 
trí toàn bộ  ván khuôn sau lắp đặt; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với qui định về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:    GIA CÔNG SẢN XUẤT, LẮP DỰNG  

                                    VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN TƯỜNG 

Mã số Công việc:                          H09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước từng chi tiết ván khuôn tường; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho hệ thống ván khuôn tấm, hệ thống sườn cứng, văng, 
neo, cột chống; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn vật liệu gia công; 

- Gia công từng bộ phận; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ cho gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tường; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Gia công đầy đủ các bộ phận, chi tiết đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến bê tông; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ nghề mộc; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo tường; 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ, luồng; 

- Trình bày được quy trình kỹ thuật nối ghép gỗ; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Phôi gỗ, luồng được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ gia công:  Cưa, bào, đục, thước, búa, dây căng; 

- Dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ: Xà beng, xà cầy, dàn giáo thi công; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn; - Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự sản xuất, lắp 
dựng và tháo dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước 
từng bộ phận ván khuôn sau gia công; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, vị 
trí toàn bộ  ván khuôn sau lắp đặt; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:    GIA CÔNG SẢN XUẤT, LẮP DỰNG  

                                      VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN SÊ NÔ 

Mã số Công việc:                          H10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước từng chi tiết ván khuôn Sê - 
nô; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho hệ thống tấm sàn hệ thống đà ngang, dọc, hệ thống 
cây chống đứng, xiên, thanh giằng, thanh neo; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn vật liệu gia công; 

- Gia công từng bộ phận; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ cho gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn Sê - nô; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Gia công đầy đủ các bộ phận, chi tiết đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến bê tông; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ nghề mộc; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo sê nô; 

- Nêu được tính chất cơ lý của gỗ, luồng; 

- Trình bày được quy trình kỹ thuật nối ghép gỗ; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê nô. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Phôi gỗ, luồng được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ gia công: Cưa, bào, đục, thước, búa, dây thép 1 ly, dây căng; 

- Dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ: Xà beng, xà cầy, dàn giáo thi công; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn; - Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự sản xuất, lắp 
dựng và tháo dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước 
từng bộ phận ván khuôn sau gia công; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, vị 
trí toàn bộ  ván khuôn sau lắp đặt; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN  

                                        ĐỊNH HÌNH MÓNG CỘT ĐỘC LẬP 

Mã số Công việc:                          H11 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của móng cột độc lập; 

- Thống kê số lượng ván khuôn định hình cho từng bộ phận móng cột; 

- Chọn trình tự lắp dựng; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ phục vụ cho lắp dựng ván khuôn móng; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến bê tông; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn định hình phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn định hình; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo móng; 

- Nêu được tính chất vật liệu kim loại, luồng; 

- Trình bày được kỹ thuật nối ghép các tấm định hình; 

- Trình bày được quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình móng cột độc lập; 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Cốp pha định hìnhđược chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Hồ sơ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ lắp dựng: Cưa, thước, búa, xà beng, xà cầy, quả dọi, dây 1 ly, dây gai; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn 
định hình; 

- Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự lắp dựng và tháo 
dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước 
từng bộ phận ván khuôn sau lắp dựng; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN  

                                               ĐỊNH HÌNH MÓNG BĂNG 

Mã số Công việc:                          H12 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của móng băng; 

- Thống kê số lượng ván khuôn định hình cho từng bộ phận móng băng; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ phục vụ cho lắp dựng ván khuôn móng; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến bê tông; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn định hình phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn định hình; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn định hình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo móng; 

- Nêu được tính chất vật liệu kim loại, luồng; 

- Trình bày được kỹ thuật nối ghép các tấm định hình; 

- Trình bày được quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình móng băng; 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Cốp pha định hình được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Hồ sơ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ lắp dựng: Cưa, thước, búa, xà beng, xà cầy, dây 1 ly, quả dọi; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn 
định hình; 

- Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự lắp dựng và tháo 
dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, 
kín khít của từng bộ phận ván khuôn sau 
lắp dựng; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN  

                         ĐỊNH HÌNH CỘT TIẾT DIỆN VUÔNG, CHỮ NHẬT 

Mã số Công việc:                          H13 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của cột; 

- Thống kê số lượng ván khuôn định hình cho từng bộ phận cột; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ lắp dựng ván khuôn định hình cột; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, thẳng, phẳng, kín khít, đúng trình tự; 

- Tháo dỡ đúng trình tự không ảnh hưởng đến bê tông; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn định hình phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn định hình; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn định hình đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo cột; 

- Nêu được tính chất vật liệu kim loại, luồng; 

- Trình bày được kỹ thuật nối ghép các tấm định hình; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 
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- Trình bày được quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình cột vuông, chữ nhật; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Cốp pha định hình được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ lắp dựng: Cưa, thước, búa, xà beng, xà cầy, quả dọi, dây thép 1 ly; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn 
định hình; 

- Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự lắp dựng và tháo 
dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, 
kín khít của từng bộ phận ván khuôn sau 
lắp dựng; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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   TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN  

                                       ĐỊNH HÌNH CỘT TIẾT DIỆN TRÒN 

Mã số Công việc:                          H14 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của cột tiết diện tròn; 

- Thống kê số lượng ván khuôn định hình cho từng bộ phận cột; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ lắp dựng ván khuôn định hình cột; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự, kín khít; 

- Tháo đúng trình tự không ảnh hưởng đến bê tông; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn định hình phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn định hình; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn định hình đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo cột tròn; 

- Nêu được tính chất vật liệu kim loại, luồng; 

- Trình bày được kỹ thuật nối ghép các tấm định hình; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 
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- Trình bày được quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình cột tròn; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Cốp pha định hình được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ lắp dựng: Cưa, thước, búa, xà beng, xà cầy, quả dọi, dây thép 1 ly; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn 
định hình; 

- Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự lắp dựng và tháo 
dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, 
kín khít của từng bộ phận ván khuôn sau 
lắp dựng; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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   TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN  

                                       ĐỊNH HÌNH LANH TÔ – Ô VĂNG 

Mã số Công việc:                          H15 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của lanh tô – ô văng; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho từng bộ phận Lanh tô - ô văng; 

- Thống kê chi tiết; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ lắp dựng ván khuôn định hình Lanh tô - ô văng; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự, kín khít; 

- Tháo đúng trình tự không ảnh hưởng đến bê tông; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn định hình phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn định hình; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn định hình đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo lanh tô- ô văng; 

- Nêu được tính chất vật liệu kim loại, luồng; 

- Trình bày được kỹ thuật nối ghép các tấm định hình; 
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- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày được quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình lanh tô- ô văng; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Cốp pha định hình được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ lắp dựng: Cưa, thước, búa, xà beng, xà cầy, quả dọi, dây thép 1 ly; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn 
định hình; 

- Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự lắp dựng và tháo 
dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, 
kín khít của từng bộ phận ván khuôn sau 
lắp dựng; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN  

                                           ĐỊNH HÌNH DẦM LIỀN SÀN 

Mã số Công việc:                          H16 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của từng cấu kiện trong hệ 
thống dầm liền sàn; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho hệ thống dầm chính, phụ, bản sàn, hệ thống đà 
ngang, dọc, hệ thống cây chống, thanh giằng, nêm điều chỉnh; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn, phân loại theo cấu kiện; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ cho lắp dựng ván khuôn định hình dầm sàn; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự, đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Tháo dễ, không ảnh hưởng đến bê tông; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn định hình phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn định hình; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn định hình đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo dầm liền sàn; 

- Nêu được tính chất vật liệu kim loại, luồng; 

- Trình bày được kỹ thuật nối ghép các tấm định hình; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày được quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình dầm liền sàn; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Cốp pha định hình được chuẩn bị đầy đủ, phân loại và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính;  

- Dụng cụ lắp dựng: Cưa, đục, thước, búa, xà beng, xà cầy, quả dọi, dây  thép 1 ly, dàn 
giáo thi công; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn 
định hình; 

- Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự lắp dựng và tháo 
dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, 
kín khít của từng bộ phận ván khuôn sau 
lắp dựng; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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            TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN  

                                      ĐỊNH HÌNH CẦU THANG HAI NHỊP 

Mã số Công việc:                         H17 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước của từng cấu kiện của cầu 
thang hai nhịp; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho hệ thống dầm chân thang, dầm chiếu tới, chiếu 
nghỉ; sàn chiếu tới, chiếu nghỉ, đan thang, cốn thang, hệ thống đà ngang, dọc, hệ thống cây 
chống đứng, xiên, thanh giằng, nêm điều chỉnh; 

- Thống kê chi tiết; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ cho lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cầu thang; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn vật liệu đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự, đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Tháo dỡ không ảnh hưởng đến bê tông; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn định hình phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn định hình; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn định hình đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo cầu thang hai nhịp; 

- Nêu được tính chất vật liệu kim loại, luồng; 

- Trình bày được kỹ thuật nối ghép các tấm định hình; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày được quy trình lắp và tháo dỡ ván khuôn định hình cầu thang hai nhịp; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Cốp pha định hình được chuẩn bị đầy đủ, phân loại và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ: Xà beng, xà cầy, dàn giáo thi công...; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn 
định hình; 

- Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự lắp dựng và tháo 
dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, 
kín khít của từng bộ phận ván khuôn sau 
lắp dựng; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN  

                                                  ĐỊNH HÌNH TƯỜNG 

Mã số Công việc:                         H18 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và kích thước từng chi tiết ván khuôn tường; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn cho hệ thống ván khuôn tấm, hệ thống sườn cứng, văng, 
neo, cột chống; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn phân loại theo kích thước; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ cho lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tường; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn, phân loại cốp pha đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự, đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Tháo dỡ không ảnh hưởng đến bê tông; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn định hình phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn định hình; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn định hình đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo ván khuôn định hình tường; 

- Nêu được tính chất vật liệu kim loại, luồng; 

- Trình bày được kỹ thuật nối ghép các tấm định hình; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày được quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình tường. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Cốp pha định hình được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ: Xà beng, xà cầy, dàn giáo thi công...; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn 
định hình; 

- Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự lắp dựng và tháo 
dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, 
kín khít của từng bộ phận ván khuôn sau 
lắp dựng; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN  

                                                  ĐỊNH HÌNH SÊ NÔ 

Mã số Công việc:                         H19 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và kích thước từng chi tiết ván khuôn Sê – nô; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn định hình cho hệ thống tấm phẳng, hệ thống đà ngang, 
dọc, hệ thống cây chống đứng, xiên, thanh giằng, thanh neo; 

- Thống kê chi tiết; 

- Chọn phân loại theo kích thước; 

- Lắp dựng; 

- Tháo dỡ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ cho lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn Sê – nô; 

- Thống kê chính xác quy cách, số lượng vật liệu cần sử dụng; 

- Chọn, phân loại cốp pha đúng chủng loại, số lượng, chất lượng; 

- Lắp nhanh, đúng vị trí, đúng trình tự, đảm bảo đúng hình dáng kích thước, kín khít; 

- Tháo dỡ không ảnh hưởng đến bê tông; 

- Thời gian thực hiện đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế; 

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn và tính toán được loại ván khuôn định hình phù hợp; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ; 

- Lắp dựng, kiểm tra, chỉnh sửa được ván khuôn định hình; 

- Tháo dỡ, bảo quản được ván khuôn định hình đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Làm việc trên cao thực hiện đúng qui định về an toàn lao động. 
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2. Kiến thức: 

- Nêu được cấu tạo ván khuôn định hình sê nô; 

- Nêu được tính chất vật liệu kim loại, luồng; 

- Trình bày được kỹ thuật nối ghép các tấm định hình; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày được quy trình lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình sê nô. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhà xưởng phải đảm bảo yêu cầu; 

- Cốp pha định hình được chuẩn bị đầy đủ và xếp ở vị trí thuận lợi; 

- Bản vẽ thiết kế; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính; 

- Dụng cụ lắp dựng, tháo dỡ: Xà beng, xà cầy, dàn giáo thi công...; 

- Phiếu công nghệ và sổ tay công nghệ; 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự ổn định, chắc chắn của ván khuôn 
định hình; 

- Kiểm tra, nhận xét, so sánh với tiêu 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về trình tự lắp dựng và tháo 
dỡ ván khuôn; 

- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định; 

- Mức độ chính xác về khối lượng ván 
khuôn và các phụ kiện sau tính toán; 

- Kiểm tra, đối chiếu với định mức; 

- Sự phù hợp về hình dáng, kích thước, 
kín khít của từng bộ phận ván khuôn sau 
lắp dựng; 

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện; - Theo dõi thời gian thực tế so sánh với 
thời gian định mức; 

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi thao tác của người làm đối 
chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  TÍNH KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG 

Mã số Công việc:                              H20 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ thiết kế, xác định hình dáng và các kích thước từng bộ phận công trình; 

- Tính toán khối lượng ván khuôn, đà giáo, cây chống cho từng bộ phận; 

- Lập bảng thống kê vật liệu; 

- Lắp đơn giá vật liệu, nhân công và các chi phí khác; 

- Tính toán tổng hợp. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự tính toán; 

- Đọc và nắm được nội dung bản vẽ; 

- Tính chính xác khối lượng vật liệu (Cả hao hụt); 

- Lắp đúng đơn giá vật tư, vật liệu hiện hành; 

- Tra, lắp đơn giá nhân công đúng quy định, định mức hiện hành; 

- Tính các chi phí khác và tổng hợp. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thiết kế, lập được bảng tính toán; 

- Tính toán và sử dụng được máy tính; 

- Tra được định mức hiện hành; 

- Kiểm tra và tổng hợp được các số liệu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ; 

- Trình bày được kiến thức kỹ thuật thi công; 

- Trình bày được kiến thức vật liệu gỗ, kim loại; 

- Biết tính toán số học và có kiến thức về tin học. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Hồ sơ thiết kế; 

- Dự toán nhà nước; 

- Báo giá vật tư; 

- Dụng cụ tính toán: Bút, giấy, máy tính.   

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chính xác của số lượng, khối lượng 
tính toán; 

 - Kiểm tra, so sánh số liệu với số liệu 
quy định; 

- Sự phù hợp của đơn giá, định mức được 
áp dụng; 

 - Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn qui 
định; 

 - Sự phù hợp của trình tự các bước tính 
toán; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.   - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
với thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   ĐỌC BẢN VẼ, LẬP BẢNG THỐNG KÊ VẬT LIỆU 

Mã số Công việc:                        I01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Nghiên cứu bản vẽ; 

- Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước sản phẩm; 

- Xác định được vị trí mối liên kết các chi tiết sản phẩm; 

- Thống kê các loại vật liệu chính và phụ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước đọc bản vẽ; 

- Nêu được các chỉ dẫn kỹ thuật trong bản vẽ; 

- Xác định đúng, đủ các chi tiết; 

- Đúng chất lượng, chất lượng, đủ số lượng về vật liệu gỗ và vật liệu khác; 

- Đảm bảo thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ ốp lát dầm, sàn, trần, tường; 

- Quan sát, phân biệt được các chỉ số ghi trên bản vẽ; 

- Sử dụng được máy tính để tính toán, thống kê tổng hợp các số liệu; 

- Phát hiện những sai sót trong bản vẽ. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được các yêu cầu chung và các bước thực hiện đọc bản vẽ; 

- Trình bày được trình tự các bước đọc bản vẽ; 

- Nêu được những sai sót của bản vẽ khi đọc. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết các loại để gia công; 

- Máy tính, sổ sách ,bút, và các tài liệu liên quan; 

- Phiếu giao công việc; 

- Xưởng hoặc phòng học. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chính xác số lượng, chủng loại các 
chi tiết trên bản vẽ; 

- Đọc, kiểm tra, rà soát so sánh kết quả đã 
thống kê với bản thống kê vật liệu và đưa 
ra những sai số; 

- Sự đầy đủ các  chính xác nội dung yêu 
cầu kỹ thuật trên bản vẽ; 

- Đọc kiểm tra từng nội dung đối chiếu 
với những tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác về cấu tạo, các mối liên 
kết, hình dáng, kích thước chi tiết và sản 
phẩm. 

- Đọc, kiểm tra, rà soát so sánh kết quả đã 
thống kê tổng hợp, ghi chép với bản 
thống kê vật liệu và những tiêu chuẩn quy 
định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: CHỌN VẬT LIỆU ỐP LÁT DẦM, SÀN, TRẦN, TƯỜNG                   

Mã số Công việc:                             I02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chọn vật liệu làm khung sườn; 

- Chọn vật liệu làm mặt ốp; 

- Chọn vật liệu làm gờ chỉ; 

- Chọn các loại vật liệu khác; 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước chọn vật liệu; 

- Đảm bảo đúng tên, chủng loại, đúng số lượng, chất lượng yêu cầu; 

- Đảm bảo hình dáng, kích thước và mẫu mã; 

- Các chỉ số độ ẩm và những khuyết tật của gỗ cho phép; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát, phân biệt được chất lượng và các khuyết tật; 

- Tính toán, tổng hợp, so sánh và lựa chọn được vật liệu; 

- Bốc xếp được vật liệu đảm bảo yêu cầu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được kiến thức về vật liệu gỗ và các loại khác; 

- Nêu được những yêu cầu chất lượng của gỗ; 

- Mô tả được hình dáng, kích thước chi tiết cần gia công; 

- Trình bày được trình tự các bước chọn vật liệu; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Vật liệu gỗ; 

- Bảng thống kê chủng loại, số lượng nguyên vật liệu; 
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- Không gian diện tích, kho bãi rộng, thoáng có đường đi lại đảm bảo chọn xếp thuận 
tiện; 

- Các loại phương tiện dụng cụ, bảo hộ lao động; 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình chọn gỗ; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp về chủng loại, chất lượng, 
số lượng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết đã chọn, so sánh với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình chọn gỗ đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                ỐP CHÂN TƯỜNG 

Mã số Công việc:                         I03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra bề mặt trước khi ốp; 

- Gia công sản xuất phần khung, các tấm ốp mặt, gờ chỉ, hoa văn  trang trí vv…; 

- Xác dịnh vị trí, khoan vít nở và lắp dựng khung, mặt ốp, gờ chỉ hoa văn trang trí vv…; 

- Hoàn thiện (Gắn ghép hoa văn, đánh véc ni hoặc phun sơn). 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Các chi tiét gia công đầy đủ, đúng cấu tạo, hình dáng, đúng kích thước, thiết kế; 

- Khung sườn, mặt ốp, gờ chỉ, hoa văn đảm bảo hình dáng, kích thước và mẫu thiết kế; 

- Đúng vị trí, đảm bảo ổn định chắc chắn, mầu sắc véc ni, sơn đúng mầu thiết kế; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại phương tiện dụng cụ thủ công và máy móc chuyên dụng trong 
công việc ốp chân tường; 

- Khoan, lắp ráp, gắn ghép được các bộ phận; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thiện được mặt ốp. 

2. Kiến thức: 

- Đọc được bản vẽ, nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu 
khác; 

- Nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công chuyên dùng 
khi gia công ốp chân tường; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật của ốp chân tường; 

- Trình bày được quy trình, thao động tác khoan, lắp ráp, gắn ghép ốp chân tường; 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết ốp chân tường để thi công; 

- Vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 

- Máy chuyên dùng làm dăm ly, khoan, phun sơn… và phương tiện dụng cụ thủ công phù 
hợp cho gia công và lắp dựng (Ni vô, thước, bào, búa, tràng đục...); 

- Cầu bào, nhà xưởng; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình gia công; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp về chủng loại, số lượng, chất 
lượng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết, so sánh với tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác vị trí, hình dáng, kích 
thước, chắc chắn và mầu sắc của các chi 
tiết ốp; 

- Kiểm tra, đo, so sánh đánh giá từng chi 
tiết thực tế. So sánh với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình ốp tường đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                       ỐP CỘT 

Mã số Công việc:                       I04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra bề mặt trước khi ốp; 

- Gia công sản xuất phần khung, các tấm ốp mặt, gờ chỉ...; 

- Lắp dựng hệ thống dàn giáo để thi công; 

- Xác dịnh vị trí, khoan vít nở và lắp dựng khung, mặt ốp…; 

- Hoàn thiện bề mặt, đánh giấy nhám, đánh véc ni hoặc phun sơn. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Các chi tiét gia công đầy đủ, đúng cấu tạo, hình dáng, đúng kích thước, thiết kế; 

- Khung sườn, mặt ốp, gờ chỉ đảm bảo hình dáng, kích thước, các góc phải vuông đúng 
thiết kế; 

- Đúng vị trí, đảm bảo ổn định chắc chắn, mầu sắc véc ni, sơn đúng thiết kế; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại phương tiện dụng cụ thủ công và máy móc chuyên dụng trong 
công việc ốp cột; 

- Khoan, lắp ráp, gắn ghép được các bộ phận đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra chỉnh sửa, hoàn thiện được mặt ốp. 

2. Kiến thức: 

- Đọc được bản vẽ, nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu 
khác; 

- Mô tả được nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng khi gia công ốp cột; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật của ốp cột; 

- Trình bày được quy trình, thao động tác khoan, lắp ráp, gắn ghép ốp cột; 
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- Nêu được kỹ thuật hoàn thiện, đánh nhám, đánh véc ni, phun sơn mặt ốp. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết ốp cột để thi công; 

- Vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 

- Máy chuyên dùng làm dăm ly, khoan, phun sơn… và phương tiện dụng cụ thủ công phù 
hợp cho gia công và lắp dựng (Ni vô, thước, bào, búa, tràng đục...); 

- Cầu bào, nhà xưởng; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, gang tay …); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình gia công; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp về chủng loại, số lượng, chất 
lượng của các chi tiết ốp; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết  so sánh với tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác vị trí, hình dáng, kích 
thước, chắc chắn và mầu sắc của các chi 
tiết ốp; 

- Kiểm tra, đo, so sánh đánh giá từng chi 
tiết thưc tế. So sánh với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. 

 

- Theo dõi quá trình ốp cột đối chiếu với 
quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                       ỐP DẦM 

Mã số Công việc:                        I05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra bề mặt trước khi ốp; 

- Gia công sản xuất phần khung, các tấm ốp mặt, gờ chỉ…; 

- Lắp dựng hệ thống dàn giáo để thi công; 

- Xác định vị trí, khoan vít nở và lắp dựng khung, mặt ốp…; 

- Hoàn thiện bề mặt, đánh giấy nhám, đánh véc ni hoặc phun sơn. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Các chi tiét gia công đầy đủ, đúng cấu tạo, hình dáng, đúng kích thước, thiết kế; 

- Khung sườn, mặt ốp, gờ chỉ đảm bảo hình dáng, kích thước, các góc dầm phải vuông, 
mặt ốp dầm đảm bảo độ thẳng , phẳng đúng thiết kế; 

- Đúng vị trí, đảm bảo ổn định chắc chắn, mầu sắc véc ni, sơn đúng thiết kế; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại phương tiện dụng cụ thủ công và máy móc chuyên dụng trong 
công việc ốp dầm; 

- Khoan, lắp ráp, gắn ghép được các bộ phận đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra chỉnh sửa, hoàn thiện được bề mặt ốp. 

2. Kiến thức: 

- Đọc được bản vẽ, nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu 
khác; 

- Mô tả được nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng khi gia công ốp dầm; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật của ốp dầm; 

- Trình bày được quy trình, thao động tác khoan, lắp ráp, gắn ghép ốp dầm; 
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- Nêu được kỹ thuật hoàn thiện, đánh nhám, đánh véc ni, phun sơn mặt ốp. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết ốp cột để thi công; 

- Vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 

- Máy chuyên dùng làm ván ốp, khoan, phun sơn vv… và phương tiện dụng cụ thủ công 
phù hợp cho gia công và lắp dựng (Ni vô, thước, bào, búa, tràng đục...); 

- Cầu bào, nhà xưởng; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình gia công; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp về chủng loại, số lượng, chất 
lượng của các chi tiết ốp dầm; 

- Kiểm tra, đo, so sánh đánh giá từng chi 
tiết thưc tế. So sánh với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Độ chính xác vị trí, hình dáng, kích 
thước, chắc chắn, vuông, thẳng phẳng của 
các chi tiết ốp; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết  so sánh với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. 

 

- Theo dõi quá trình ốp dầm đối chiếu với 
quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                   LÁT SÀN GỖ 

Mã số Công việc:                        I06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, mặt sàn cần lát; 

- Gia công sản xuất phần khung, các tấm lát mặt sàn, gờ chỉ…; 

- Xác định vị trí, khoan vít nở và lắp dựng khung sườn, các tấm mặt lát sàn, gờ chỉ…; 

- Hoàn thiện bề mặt, đánh giấy nhám, đánh véc ni hoặc phun sơn. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Các chi tiết gia công đầy đủ, đúng cấu tạo, hình dáng, đúng kích thước, thiết kế; 

- Khung sườn, mặt lát, gờ chỉ đảm bảo hình dáng, kích thước, các góc  phải vuông, mặt 
lát sàn đảm bảo độ thẳng, phẳng đúng thiết kế; 

- Đúng vị trí, đảm bảo ổn định chắc chắn, mầu sắc véc ni, sơn đúng thiết kế; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại phương tiện dụng cụ thủ công và máy móc chuyên dụng trong 
công việc lát sàn gỗ; 

- Khoan, lắp ráp, gắn ghép được các bộ phận đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thiện được mặt sàn sau khi lát. 

2. Kiến thức: 

- Đọc được bản vẽ lát sàn, nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các loại nguyên vật 
liệu khác; 

- Mô tả được nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng khi gia công lát sàn gỗ; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật của lát sàn gỗ; 

- Trình bày được quy trình, thao động tác khoan, lắp ráp khung, ghép ván lát sàn gỗ; 

- Nêu được kỹ thuật hoàn thiện, đánh nhám, đánh véc ni, phun sơn mặt lát sàn gỗ. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công lát sàn gỗ để thi công; 

- Vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 

- Máy chuyên dùng làm làm sàn gỗ, khoan, phun sơn… và phương tiện dụng cụ thủ công 
phù hợp cho gia công và lắp ghép (Ni vô, thước, bào, búa, tràng đục...); 

- Cầu bào, nhà xưởng; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình gia công; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp về chủng loại, số lượng, chất 
lượng của các chi tiết lát sàn gỗ; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết  so sánh với tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác vị trí, hình dáng, kích 
thước, chắc chắn, vuông, thẳng phẳng của 
ván lát; 

- Kiểm tra, đo, so sánh đánh giá từng chi 
tiết thưc tế. So sánh với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình lát sàn gỗ đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                   LÀM TRẦN NHÀ  

Mã số Công việc:                        I07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Gia công sản xuất khung trần, các tấm ốp mặt trần, gờ chỉ…; 

- Lắp dựng hệ thống dàn giáo để thi công; 

- Xác dịnh vị trí,lắp dựng khung, tấm mặt ốp trần, gờ chỉ ...; 

- Hoàn thiện bề mặt (Đánh véc ni hoặc phun sơn). 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Các chi tiét gia công đầy đủ, đúng cấu tạo, hình dáng, đúng kích thước, thiết kế; 

- Khung sườn, mặt ốp, gờ chỉ đảm bảo hình dáng, kích thước, các góc dầm phải vuông, 
mặt ốp trần đảm bảo độ thẳng, phẳng đúng thiết kế; 

- Đúng vị trí, đảm bảo ổn định chắc chắn, mầu sắc véc ni, sơn đúng thiết kế; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ;  

- Sử dụng các loại phương tiện dụng cụ thủ công và máy móc chuyên dụng trong công 
việc làm trần nhà; 

- Khoan, lắp ráp, gắn ghép được các bộ phận đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thiện được mặt trần. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ; 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 

- Mô tả được nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng khi gia công làm trần nhà; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật làm trần nhà; 

- Trình bày được quy trình và các  thao động tác gia công, lắp ráp trần nhà; 
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- Nêu được kỹ thuật hoàn thiện, đánh nhám, đánh véc ni, phun sơn làm trần nhà. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết làm trần nhà để thi công; 

- Vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 

- Hệ thống dàn giáo để thi công; 

- Máy chuyên dùng làm trần nhà, khoan, phun sơn… và phương tiện dụng cụ thủ công 
phù hợp cho gia công và lắp dựng (Ni vô, thước, bào, búa, tràng đục...); 

- Cầu bào, nhà xưởng; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình gia công; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp về chủng loại, số lượng, 
chất lượng của các chi tiết khung, tấm ốp 
trần; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết  so sánh với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình làm trần nhà đối 
chiếu với quy định an toàn lao động. 
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       TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  GIA CÔNG SẢN XUẤT VÀ LẮP GHÉP  

                                                HOA VĂN ĐƠN GIẢN             

Mã số Công việc:                         I08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị vật liệu, phương tiện dụng cụ, máy móc phù hợp; 

- In mẫu lên phôi; 

- Gia công phần thô (Dùng máy soi nền và đục chuyên dùng lấy phần bỏ đi); 

- Gia công phần tinh (Đục kỹ, gọt nạo, tách tỉa hoàn thiện làm nhẵn đánh véc ni, hoặc 
phun sơn…); 

- Liên kết, gắn ghép hoa văn vào đúng vị trí của bề mặt ốp; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa,hoàn thiện bề mặt, đánh giấy nhám, đánh véc ni hoặc phun sơn theo 
mẫu; 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình, đúng thao động tác; 

- Các chi tiết hoa văn gia công đầy đủ, đúng hình dáng, đúng kích thước thiết kế; 

- Lắp đặt đúng vị trí, đảm bảo ổn định chắc chắn; 

- Đảm bảo yêu cầu về kỹ mỹ thuật; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại phương tiện dụng cụ thủ công  và máy móc chuyên dụng trong 
công việc sản xuất và lắp ghép hoa văn; 

- Khoan, lắp ráp, gắn ghép được từng bộ phận đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thiện được hao văn; 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc được bản vẽ; 

     - Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 
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- Mô tả được nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng khi gia công việc sản xuất và lắp ghép hoa văn; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật gia công việc sản xuất và lắp ghép hoa văn; 

- Trình bày được quy trình và các  thao động tác gia công việc sản xuất và lắp ghép hoa 
văn; 

- Nêu được kỹ thuật hoàn thiện, đánh nhám, đánh véc ni, phun sơn. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công lắp dựng hoa văn để thi công; 

- Vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 

- Máy chuyên dùng gia công lắp dựng hoa văn, khoan, phun sơn… và phương tiện dụng 
cụ thủ công phù hợp cho gia công và lắp dựng (Ni vô, thước, bào, búa, tràng đục tách...); 

- Cầu bào, nhà xưởng; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình gia công; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp về chủng loại, số lượng, 
chất lượng của các chi tiết hoa văn; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết  so sánh với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình làm hoa văn đối 
chiếu với quy định an toàn lao động. 
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   TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  TÍNH KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU NHÂN CÔNG 

Mã số Công việc:                         I09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Lập bảng thống kê vật liệu; 

- Lắp đơn giá vật liệu; 

- Lắp đơn giá nhân công; 

- Tổng hợp. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình các bước; 

- Nêu được nội dung của bản vẽ; 

- Tính đúng số lượng, khối lượng chủng loại nguyên vật liệu chính và phụ (cả hao hụt); 

- Lắp đúng đơn giá vật liệu, nhân công và các chi phí khác hiện hành; 

- Tổng hợp đầy đủ, chính xác số lượng, khối lượng, chi phí khác và tổng hợp giá thành; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Lập bảng được bảng thống kê chủng loại số lượng và lắp đơn giá định mức; 

- Tính toán và sử dụng được máy tính; 

- Kiểm tra tổng hợp được số liệu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật ốp lát tràn, dầm, sàn; 

- Liêt kê được các loại nguyên vật liệu ốp lát dầm, sàn, trần, tường; 

- Trình bày được phương pháp lập bảng biểu, nhập số liệu, đơn giá vật liệu, nhân công và 
chi phí khác; 

- Trình bày được trình tự các bước tính toán. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công ốp lát dầm, sàn, trần; 

- Máy tính, sổ sách, bút vv…; 

- Định mức vật liệu nhân công và hao hụt; 

- Bảng báo giá vật liệu, đơn giá nhân công và chi phí khác; 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng trình tự các bước tính 
toán; 

- Theo dõi, kiểm tra các bước của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự chính xác số lượng, khối lượng 
chủng loại và nhân công; 

- Kiểm tra kết quả thực tế, so sánh, nhận 
xét đánh giá từng chi tiết đối chiếu với 
tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác đơn giá vật liệu, nhân 
công, chi phí khác và tổng giá thành. 

- Quan sát, kiểm tra, so sánh đánh giá 
từng chi tiết thưc tế. So sánh với tiêu 
chuẩn quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                  ĐỌC BẢN VẼ 

Mã số Công việc:                      J01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Nghiên cứu bản vẽ; 

- Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước sản phẩm; 

- Xác định được vị trí mối liên kết các chi tiết sản phẩm; 

- Xác định tên gọi các loại vật liệu chính và phụ khi gia công sản phẩm. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước đọc bản vẽ; 

- Nêu được các chỉ dẫn kỹ thuật trong bản vẽ; 

- Xác định đúng, đủ các chi tiết; 

- Xác định vị trí liên kết mộng, khung, cánh …; 

- Tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, chủng loại về vật liệu gỗ và vật liệu khác. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thành thạo; 

- Quan sát, phân biệt được các chỉ số ghi trên bản vẽ; 

- Sử dụng được máy tính để tính toán, thống kê, tổng hợp các số liệu. 

2. Kiến thức: 

- Trình bày được phương pháp đọc các bản vẽ xây dựng; 

- Trình bày được các yêu cầu chung và trình tự  thực hiện các bước đọc bản vẽ; 

- Nêu được cấu tạo, hình dáng, kích thước và tính năng tác dụng của sản phẩm cần gia 
công; 

- Nêu được những sai sót của bản vẽ. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết các loại để gia công; 

- Máy tính, sổ sách, bút và các tài liệu liên quan; 
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- Phiếu giao công việc; 

- Xưởng hoặc phòng học. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chính xác số lượng, chủng loại các 
chi tiết trên bản vẽ; 

- Đọc, kiểm tra, rà soát so sánh kết quả đã 
thống kê với bản thống kê vật liệu và đưa 
ra những sai số; 

- Sự đầy đủ các  chính xác nội dung yêu 
cầu kỹ thuật trên bản vẽ; 

- Đọc kiểm tra từng nội dung đối chiếu 
với những tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác cấu tạo, các mối liên kết, 
hình dáng, kích thước chi tiết và sản 
phẩm. 

- Đọc, kiểm tra, rà soát so sánh kết quả đã 
thống kê tổng hợp, ghi chép với bản 
thống kê vật liệu và những tiêu chuẩn quy 
định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                       CHỌN GỖ 

Mã số Công việc:                        J02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chọn đúng chủng loại gỗ; 

- Chọn đúng chất lượng gỗ; 

- Chọn kích thước gỗ; 

- Chọn số lượng gỗ; 

- Bốc xếp gỗ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ; 

- Đảm bảo đúng tên,chủng loại, đúng số lượng, chất lượng yêu cầu; 

- Đảm bảo hình dáng, kích thước và mẫu mã; 

- Các chỉ số độ ẩm cho phép (không bị vỡ nứt, cong vênh, lẫn rác, mắt chết và mối 
mọt....); 

- Đảm bảo thời gian chọn theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát, phân biệt được chất lượng và các khuyết tật; 

- Tính toán, tổng hợp, so sánh và lựa chọn được gỗ; 

- Bốc xếp gỗ đảm bảo an toàn. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

- Nêu được những yêu cầu chất lượng của gỗ; 

- Mô tả được hình dáng, kích thước chi tiết cần gia công; 

- Trình bày được quy trình chọn gỗ, bốc xếp gỗ. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Vật liệu gỗ đầy đủ để phục vụ chọn gỗ; 

- Bảng thống kê chủng loại, số lượng nguyên vật liệu; 

- Không gian diện tích, kho bãi rộng, thoáng có đường đi lại đảm bảo chọn xếp thuận 
tiện; 

- Các loại phương tiện dụng cụ, bảo hộ lao động; 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình chọn gỗ; - Theo dõi, kiểm tra thao tác chọn gỗ của 
người thực hiện đối chiếu với quy trình 
chuẩn; 

- Sự phù hợp về chủng loại, chất lượng, số 
lượng; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết đã chọn, so sánh với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp thời gian chọn gỗ với thời 
gian định mức; 

- Theo dõi thời gian chọn gỗ thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình chọn gỗ đối chiếu với 
quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:     GIA CÔNG KHUNG TỦ BẾP 

Mã số Công việc:                      J03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị nguyên vật liệu; 

- Gia công phôi; 

- Lấy mực; 

- Làm mộng; 

- Soi rãnh, gờ, chỉ; 

- Lắp ráp khung. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Các chi tiết gia công đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng; 

- Khung lắp xong đảm bảo đúng cấu tạo, hình dáng, kích thước  thiết kế; 

 - Đảm bảo ổn định chắc chắn các mối liên kết; 

- Đường soi đúng cấu tạo, đúng vị trí, độ nét cao, đảm bảo mỹ thuật; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc  được bản vẽ; 

- Nhận biết, đánh giá, lựa chọn được gỗ; 

- Sử dụng được máy móc chuyên dụng phù hợp dùng trong gia công khung; 

- Sử dụng được dụng cụ thủ công (đục,cưa, bào ...) lắp ráp, gắn ghép từng bộ phận; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện được khung. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 
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- Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật làm khung tủ; 

- Trình bày được quy trình gia công, lắp ráp khung tủ. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết khung tủ; 

- Vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác phục vụ làm khung; 

- Máy móc chuyên dùng làm khung và phương tiện dụng cụ thủ công phù hợp cho gia 
công và lắp ráp (Cưa, thước, bào, búa, tràng, đục...); 

- Cầu bào, nhà xưởng; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình gia công; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Độ chinh xác cấu tạo, kích thước các ô, 
đường soi, vị trí liên kết mộng, các chi tiết 
khung; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết, ô, đường soi so sánh với tiêu chuẩn 
quy định; 

- Độ chắc chắn của các chi tiết liên kết 
thành khung; 

- Kiểm tra, đo, so sánh đánh giá từng chi 
tiết thưc tế. So sánh với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình ốp tường đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:       GIA CÔNG KHUNG CÁNH TỦ     

Mã số Công việc:                        J04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị nguyên vật liệu; 

- Gia công phôi; 

- Lấy mực; 

- Làm mộng; 

- Soi rãnh long ván, gờ, chỉ trang trí. 

- Lắp ráp khung; 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Các chi tiết gia công đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng; 

- Khung lắp xong đảm bảo đúng cấu tạo, hình dáng, kích thước thiết kế; 

- Các mối liên kết đảm bảo ổn định chắc chắn; 

- Đường soi đúng cấu tạo, đúng vị trí, độ nét cao, đảm bảo mỹ thuật; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Nhận biết, đánh giá, lựa chọn được gỗ; 

- Sử dụng được máy móc chuyên dụng phù hợp dùng trong gia công khung; 

- Sử dụng được dụng cụ thủ công (Cưa, thước đo, đục, cưa, bào...) gia công lắp ráp từng 
bộ phận khung cánh; 

- Kiểm tra chỉnh sửa, hoàn thiện được khung cánh. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 
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- Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật làm khung cánh; 

- Trình bày được quy trình gia công, lắp ráp khung cánh. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết khung cánh; 

- Vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác phục vụ làm khung cánh; 

- Máy móc chuyên dùng làm khung và phương tiện dụng cụ thủ công phù hợp cho gia 
công và lắp ráp (Cưa, thước, bào, búa, tràng, đục…); 

- Cầu bào, nhà xưởng; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình gia công. - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Độ chinh xác cấu tạo, kích thước các ô, 
đường soi, vị trí liên kết mộng, các chi tiết 
khung; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết, ô, đường soi so sánh với tiêu chuẩn 
quy định; 

- Độ chắc chắn của các chi tiết liên kết tạo 
thành khung; 

- Kiểm tra, đo, so sánh đánh giá từng chi 
tiết thưc tế. So sánh với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. 

 

- Theo dõi quá trình ốp tường đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 

 

 

 



 251

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:              GIA CÔNG VÁN BỌC 

Mã số Công việc:                        J05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị nguyên vật liệu; 

- Bào bề mặt ván; 

- Vạch mực, cắt ván; 

- Gia công mặt ván huỳnh và gờ chỉ; 

- Lắp ráp ván vào khung hoàn thiện. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Mặt ván gia công xong phẳng, không xước, không gợn sóng, nhẵn; 

- Ván đảm bảo đúng hình dáng kích thước thiết kế; 

- Đường soi trang trí mặt ván đúng hình dáng, đúng cấu tạo, đúng vị trí, độ nét cao, đảm 
bảo kỹ, mỹ thuật; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Nhận biết, đánh giá, lựa chọn được gỗ; 

- Sử dụng được máy móc chuyên dụng phù hợp dùng trong gia công ván; 

- Sử dụng được dụng cụ thủ công (Thước đo, cưa, bào…) gia công ván; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thiện được ván bọc. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 

- Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật làm ván bọc; 
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- Trình bày được quy trình gia công ván bọc. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết ván bọc; 

- Vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác phục vụ làm ván bọc 

- Máy móc chuyên dùng làm ván bọc và phương tiện dụng cụ thủ công phù hợp cho gia 
công ván bọc (Thước đo, cưa, bào...) 

- Cầu bào, nhà xưởng; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình gia công; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Độ chính xác cấu tạo, kích thước (Dài, 
rộng, dầy) từng  ô ván đường soi trang trí 
mặt ván; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết, ô ván, đường soi so sánh với tiêu 
chuẩn quy định; 

- Độ phẳng, gợn sóng, xước và độ nhẵn 
trên bề mặt chuẩn của ván; 

- Quan sát, kiểm tra, so sánh, đánh giá bề 
mặt từng chi tiết thưc tế. So sánh với tiêu 
chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình ốp tường đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:              LẮP RÁP SẢN PHẨM  

Mã số Công việc:                        J06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị máy móc phương tiện dụng cụ phù hợp lắp ráp; 

- Chuẩn bị đày đủ khung tủ, đai, đố, cánh, ván bọc và các nguyên vật liệu phụ (Đinh, keo, 
cốn); 

- Liên kết khung chính tủ; 

- Lắp ván bọc xung quanh, ván đình, ván đáy, ngăn bậc; 

- Lắp cánh tủ vào khung; 

- Kiểm tra hình dáng, kích thước vị trí liên kết, chỉnh sửa, bôi keo, vam chốt và hoàn 
thiện; 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Sản phẩm tủ lắp xong đảm bảo chắc chắn, đúng hình dáng kích thước thiết kế; 

- Đảm bảo độ vuông, phẳng, thẳng, nhẵn; 

- Đường soi trang trí  tủ đúng cấu tạo, kích thước, vị trí, đảm bảo kỹ mỹ thuật; 

- Vị trí đóng mở của cánh, ngăn kéo thuận tiện, độ bền cao; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Sử dụng được máy móc chuyên dụng và dụng cụ thủ công phù hợp; 

- Quan sát và lắp ráp được sản phẩm ; 

- Kiểm tra, phát hiện, chỉnh sửa và hoàn thiện được sản phẩm. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 
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- Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật lắp ráp tủ; 

- Trình bày được quy trình lắp ráp tủ. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết lắp ráp tủ; 

- Khung, ván các chi tiết đai, đố và các loại nguyên vật liệu khác phục vụ lắp ráp sản 
phẩm tủ; 

- Máy móc chuyên dùng và phương tiện dụng cụ thủ công phù hợp lắp ráp tủ; 

- Cầu bào, nhà xưởng; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình gia lắp ráp; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Độ chính xác về cấu tạo, kích thước 
(Dài, rộng, dầy) từng cạnh tủ, đường soi 
trang trí về kỹ mỹ thuật; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết, ô ván, đường soi so sánh với tiêu 
chuẩn quy định; 

- Độ phẳng, gợn sóng, xước và độ nhẵn 
trên bề mặt của tủ; 

- Quan sát, kiểm tra, so sánh, đánh giá bề 
mặt từng chi tiết thưc tế. So sánh với tiêu 
chuẩn quy định; 

- Độ chắc chắn, đóng mở cánh tủ, ngăn 
kéo; 

- Kiểm tra, sử dụng thử đóng mở để nhận 
xét đánh giá so với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình ốp tường đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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     TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:    HOÀN THIỆN BỀ MẶT SẢN PHẨM  

Mã số Công việc:                        J07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị máy trà nhám, các loại dụng cụ, giấy ráp các loại phù hợp khi hoàn thiện; 

- Nạo toàn bộ bề mặt của sản phẩm dùng để đánh véc ni hoặc phun sơn trang trí; 

- Đánh giấy ráp làm nhẵn trên bề mặt sản phẩm; 

- Nhuộm mầu gỗ hoặc phun sơn lót mầu theo thiết kế; 

- Đánh kỹ bề mặt bằng loại giấy ráp hạt nhỏ mịn; 

- Đánh véc ni hoặc phun sơn phủ bóng. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Mặt sản phẩm nạo xong không còn xước, không gợn sóng, đảm bảo độ nhẵn; 

- Mặt sản phẩm đánh giấy ráp xong đảm bảo độ nhẵn, sờ tay thấy trơn trượt, mát tay…; 

- Mầu của véc ni, hoặc sơn phải đều giống mầu quy định. Đảm bảo mặt sản phẩm nhẵn 
bóng, bền đẹp; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Quan sát, phân biệt, đánh giá được chất lượng sản phẩm; 

- Sử dụng được máy móc và dụng cụ thủ công chuyên dụng; 

- Nạo được bề mặt gỗ; 

- Đánh nhẵn được bề mặt gỗ bằng giấy ráp; 

- Đánh được véc ni, phun được sơn đảm bảo yêu cầu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các loại nguyên vật liệu khác; 

- Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng; 
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- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật nạo gỗ, đánh nhẵn bề mặt gỗ, véc ni, phun sơn; 

- Trình bày được quy trình hoàn thiện. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Máy đánh giấy ráp, nạo các loại, dụng cụ đựng nguyên vật liệu; 

- Nguyên vật liệu giấy ráp các loại, véc ni, sơn màu, sơn bóng; 

- Khi đánh véc ni, hoặc phun sơn phải thoáng gió nhiệt độ phù hợp; 

- Máy phun sơn; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình hoàn thiện; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Độ phẳng, gợn sóng, xước và độ nhẵn 
trên bề mặt của tủ; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng chi 
tiết, khung, ván, đường soi so sánh với 
tiêu chuẩn quy định; 

- Độ đồng đều, mầu sắc véc ni hoặc sơn 
lót mầu và độ bóng bề mặt phủ sơn bóng; 

- Quan sát, kiểm tra, so sánh, đánh giá bề 
mặt từng chi tiết thưc tế. So sánh với tiêu 
chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời gian; - Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. 

 

- Theo dõi quá trình ốp tường đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                    LẮP ĐẶT TỦ  

Mã số Công việc:                       J08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị máy móc phương tiện dụng cụ phù hợp lắp đặt; 

- Xác định vị trí lắp đặt tủ; 

- Khoan bắt vít nở, ke đỡ tủ; 

- Liên kết lắp tủ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Tủ lắp xong đảm bảo chắc chắn, đúng vị trí kích thước thiết kế; 

- Sau khi lắp xong, cánh tủ, ngăn kéo, chốt, khoá vv…đóng mở dễ dàng sử dụng thuận 
tiện; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Đo, vạch và xác định được vị trí lắp đặt tủ; 

- Khoan và bắt được vít nở; 

- Gá và lắp được tủ lên tường; 

- Quan sát, kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được các nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng khi lắp ráp; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật lắp treo tủ; 

- Trình bày được quy trình lắp đặt tủ. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết lắp treo tủ; 

- Hiện trường thông thoáng thuận tiện cho thi công; 

- Máy móc chuyên dùng và phương tiện dụng cụ thủ công phù hợp lắp treo tủ; 

- Sản phẩm tủ đã nghiệm thu đạt chất lượng; 

- Vít nở, ke góc đỡ tủ…; 

- Ghế hoặc giàn giáo công tác; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình lắp ráp; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp của vị trí treo tủ; - Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng vị 
trí, kích thước so sánh với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Độ ổn định, chắc chắn, đóng mở cánh tủ, 
ngăn kéo; 

- Quan sát, kiểm tra, sử dụng thử, đóng 
mở để đánh giá từng chi tiết thưc tế. So 
sánh với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời; - Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình ốp tường đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                  LẮP PHỤ KIỆN TỦ 

Mã số Công việc:                       J09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị máy móc phương tiện dụng cụ phù hợp lắp đặt phụ kiện; 

- Xác định vị trí lắp đặt phụ kiện; 

- Khoan, đục lỗ lắp phụ kiện; 

- Lắp phụ kiện vào vị trí; 

- Kiểm tra căn chỉnh và hoàn thiện. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao động tác; 

- Phụ kiện lắp đặt xong đảm bảo chắc chắn, đúng vị trí kích thước thiết kế; 

- Phụ kiện lắp đặt xong hoạt động tốt, sử dụng thuận tiện, đúng số lượng, chất lượng thiết 
kế; 

- Đảm bảo thời gian theo định mức; 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Đo, vạch và xác định được vị trí lắp đặt phụ kiện; 

- Gá và lắp được phụ kiện; 

- Quan sát, kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện được tủ. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ xây dựng; 

- Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng tác dụng các loại máy, dụng cụ thủ công 
chuyên dùng khi lắp; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật lắp phụ kiện; 

- Trình bày được quy trình lắp phụ kiện. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết lắp phụ kiện;  

- Máy móc chuyên dùng và phương tiện dụng cụ thủ công phù hợp lắp treo tủ; 

- Sản phẩm tủ đã ngiệm thu đạt chất lượng; 

- Các loại phụ kiện đấy đủ, đảm bảo chất lượng, số lượng; 

- Linh kiện, ốc, vít…; 

- Ghế hoặc giàn giáo công tác; 

- Bảo hộ lao động (Quần áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay…); 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng quy trình gá lắp; - Theo dõi, kiểm tra thao tác của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Độ chính xác vị trí, kích thước gá lắp 
phụ kiện thiết bị; 

- Quan sát, đo, nhận xét đánh giá từng vị 
trí, kích thước so sánh với tiêu chuẩn quy 
định; 

- Độ ổn định, chắc chắn, và tình trạng hoạt 
động của các phụ kiện thiết bị; 

- Quan sát, kiểm tra, sử dụng thử, để đánh 
giá từng phụ kiện thưc tế. So sánh với tiêu 
chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp thời gian gia công so với 
thời gian định mức; 

- Theo dõi thời gian gia công thực tế so 
sánh với định mức thời gian; 

- Mức độ đảm bảo an toàn lao động. - Theo dõi quá trình ốp tường đối chiếu 
với quy định an toàn lao động. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  TÍNH KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU NHÂN CÔNG 

Mã số Công việc:                                J10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Lập bảng thống kê vật liệu; 

- Lắp đơn giá vật liệu; 

- Lắp đơn giá nhân công; 

- Tổng hợp. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng quy trình các bước; 

- Nêu được nội dung của bản vẽ; 

- Xác định đúng số lượng, khối lượng chủng loại nguyên vật liệu chính và phụ (Cả hao 
hụt); 

- Lắp đúng đơn giá vật liệu, nhân công và các chi phí khác hiện hành; 

- Tính toán, tổng hợp đầy đủ, chính xác số lượng, khối lượng,chi phí khác và tổng hợp 
giá thành. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Lập bảng, thống kê được chủng loại số lượng và lắp đơn giá định mức; 

- Tính toán và sử dụng được máy tính; 

- Kiểm tra và tổng hợp được số liệu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật gia công sản xuất lắp đặt tủ bếp; 

- Trình bày được tính chất cơ lý về nguyên vật liệu gỗ, các phụ kiện sử dụng cho tủ bếp; 

- Trình bày được phương pháp lập bảng biểu, nhập số liệu, đơn giá vật liệu nhân công và 
chi phí khác. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết gia công lắp đặt tủ bếp; 
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- Máy tính, sổ sách, bút…; 

- Định mức vật liệu nhân công và hao hụt; 

- Bảng báo giá vật liệu, đơn giá nhân công và chi phí khác; 

- Phiếu giao việc. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự thực hiện đúng trình tự các bước tính 
toán; 

- Theo dõi, kiểm tra các bước của người 
thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Sự chính xác số lượng, khối lượng chủng 
loại và nhân công; 

- Kiểm tra kết quả thực tế, so sánh, nhận 
xét đánh giá từng chi tiết đối chiếu với 
tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác đơn giá vật liệu, nhân 
công, chi phí khác và tổng giá thành; 

- Quan sát, kiểm tra, so sánh đánh giá từng 
chi tiết thưc tế. So sánh với tiêu chuẩn quy 
định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: ĐỌC BẢN VẼ, LẬP BẢNG THỐNG KÊ VẬT LIỆU 

Mã số Công việc:                         K01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

     - Nghiên cứu bản vẽ 

     - Đọc cấu tạo các mặt bằng, đứng, cạnh, cắt chi tiết … 

- Xác định được hình dạng , kích thước tổng thể, các vị trí liên kết của sản phẩm; 

- Thống kê được số lượng, kích thước các chi tiết.  

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Đọc được bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết; 

- Mô tả được hình dáng, kích thước chi tiết các liên kết; 

- Tổng hợp đầy đủ số lượng, kích thước từng loại chi tiết. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

  Đọc bản vẽ, tổng hợp số liệu. 

- Quan sát , phân biệt được các chỉ số ghi trên bản vẽ 

- Kỹ năng phân biệt được sai sót trê bản vẽ 

- Kỹ năng sử dụng máy tính đẻ tính toán, thống kê, tổng hợp các số liệu; 

2. Kiến thức: 

- Trình bầy được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật; 

- Trình bày được phương pháp lập bảng biểu, thống kê số liệu và chi phí khác. 

- Nêu được các sai sót trong bản vẽ 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết sản phẩm; 

- Bàn ghế làm việc, sổ ghi chép, bút, máy tính cá nhân. 

- Xưởng hoặc phòng học. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Đọc đúng bản vẽ; - Kiểm tra vấn đáp một số chi tiết trên 
bản vẽ; 

- Nhận diện đúng hình dáng, kích thước 
chi tiết mối ghép; 

- Yêu cầu vẽ lại mối ghép của từng loại; 

- Chính xác về số lượng và kích thước các 
chi tiết; 

- Kiểm tra và đối chiếu với bảng thống 
kê; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:          GIA CÔNG TAY VỊN CẦU THANG 

Mã số Công việc:                            K02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

- Chọ gỗ, cưa, bào tay vịn; 

- Lấy mực, làm mộng, soi chỉ thanh tay vịn từ tấm gỗ tự nhiên. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Rọc gỗ đúng mực vạch, cắt gỗ đúng kích thước + độ dư gia công; 

- Bào thanh tay vịn phẳng, nhẳn, đủ kích thước; 

- Vạch mực lỗ mộng, lá mộng đúng vị trí, kích thước đầy đủ, chính xác và rõ ràng; 

- Đục lỗ mộng, làm lá mộng đúng mực vạch, vuông, phẳng; 

- Soi các đường chỉ nhẵn, thẳng, đều; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công; Cưa gỗ, bào, vạch mực, soi … 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay, vạch mực, soi … 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

 - Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc, máy tiện gỗ; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc, dụng cụ tiện gỗ; 

- Trình bày được quy trình gia công tay vịn cầu thang. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Tấm gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết thanh tay vịn; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

 



 266

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác về kích thước, nhẵn và 
phẳng ; 

- Dùng thước đo và đối chiếu với yêu 
cầu, độ nhẵn phẳng kiểm tra bằng trực 
quan; 

- Chính xác về số lượng vị trí, kích 
thước của lỗ mộng và lá mộng; 

- Dùng thước đo, đối chiếu với bản vẽ; 

- Lỗ mộng, lá mộng phải đúng mực 
vạch, vuông, phẳng; 

- Quan sát và dùng thước vuông, thước 
lá áp vào kiểm tra độ phẳng; 

- Các đường soi chỉ phải nhẵn, thẳng và 
đều; 

- Trực quan, giác quan để kiểm tra nhẵn 
và phẳng,dùng thước kẹp kiểm tra độ 
đều của chỉ; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:      GIA CÔNG KHƯỶU TAY VỊN  

Mã số Công việc:                          K03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC;  

- Chọ gỗ, cưa, bào khưỷu tay vịn; 

    - Làm dưỡng, vạch mực và gia công khớp nối giữa cuối tay vịn đợt thang này với đầu 
tay vịn đợt thang kia. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Dưỡng mẫu phải đúng hình dáng, kích thước; 

- Vạch mực sát theo mẫu, nét vạch rõ ràng; 

- Phôi được gia công đúng mẫu, bề mặt phẳng, nhẵn; 

- Làm mộng đúng vị trí, thân mộng phải vuông, phẳng, đúng kích thước; 

- Soi các đường chỉ nhẵn, thẳng, đều; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công để gia công được khớp nối tay vịn cầu thang;  

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay, gia công được khớp nối; 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

 - Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc, máy tiện gỗ; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc, dụng cụ tiện gỗ; 

- Trình bày được quy trình gia công khưỷu tay vịn cầu thang. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Tấm gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết thanh khưỷu tay vịn; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay máy tiện gỗ; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Độ chính xác của phôi theo dưỡng 
mẫu; 

- Dùng dưỡng mẫu áp lên phôi để kiểm 
tra độ lệch giữa phôi và dưỡng; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Yêu cầu về độ nhẵn và kích thước của 
khuỷu; 

- Dùng thước đo, đối chiếu với kích 
thước yêu cầu, kiểm tra độ nhẵn bằng 
trực quan; 

- Lỗ mộng, lá mộng phải đúng mực 
vạch, vuông, phẳng; 

- Quan sát và dùng thước vuông, thước 
lá áp vào kiểm tra độ phẳng; 

- Các đường soi chỉ phải nhẵn, thẳng và 
đều; 

- Trực quan, giác quan để kiểm tra nhẵn 
và phẳng,dùng thước kẹp kiểm tra độ 
đều của chỉ; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: GIA CÔNG THANH CHỐNG TAY VỊN  

Mã số Công việc:                          K04 

I . MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

 - Chọ gỗ, cưa, bào tay vịn 

      - Vạch mực và gia công, soi chỉ thanh chống (Tiện gỗ nếu có) để liên kết giữa tay vịn và 

bậc thang. 

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Pha gỗ phải đủ kích thước, đủ số lượng, không khuyết tật; 

- Đảm bảo độ thẳng, phẳng nhẵn (Độ sắc nét nếu là song tiện); 

- Làm mộng đúng vị trí, thân mộng phải vuông, phẳng, đúng kích thước; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay; 

- Sử dụng dụng cụ tiện gỗ, máy tiện gỗ (Nếu là song tiện). 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

 - Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc, máy tiện gỗ; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc, dụng cụ tiện gỗ; 

- Trình bày được quy trình gia công thanh chống tay vịn cầu thang. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Tấm gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết thanh chống tay vịn; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Độ chính xác của phôi về kích thước, 
số lượng, chất lượng; 

 

- Dùng thước đo để kiểm tra kích thước, 
đối chiếu với bảng thống kê để kiểm tra 
số lượng, trực quan để kiểm tra chất 
lượng phôi; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người thực hiện và 
đối chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Yêu cầu về độ nhẵn và kích thước của 
thanh chống tay vịn; 

- Dùng thước đo, đối chiếu với kích thước 
yêu cầu, kiểm tra độ nhẵn bằng trực quan; 

- Lỗ mộng, lá mộng phải đúng mực 
vạch, vuông, phẳng; 

- Quan sát và dùng thước vuông, thước lá 
áp vào kiểm tra độ phẳng vuông; 

- Tiện gỗ phải sắc nét, nhẵn, và đúng 
hình dáng bản vẽ thiết kế; 

- Trực quan, giác quan để kiểm tra nhẵn 
và sắc nét, đối chiếu với bản vẽ để kiểm 
tra quy cách; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:     GIA CÔNG TRỤ TAY VỊN  

Mã số Công việc:                            K05 

I . MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

- Chọ gỗ, cưa, bào trụ tay vịn; 

- Gia công đục, soi gờ trụ (Tiện gỗ nếu có) để định vị  tay vịn ngay bắt đầu bậc thang. 

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Pha gỗ phải đủ kích thước, không khuyết tật; 

- Đảm bảo độ thẳng, phẳng nhẵn (Độ sắc nét nếu là song tiện); 

         - Làm mộng đúng vị trí, thân mộng phải vuông, phẳng, đúng kích thước; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay; 

- Sử dụng dụng cụ tiện gỗ, máy tiện gỗ (nếu là trụ tiện). 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

 - Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc, máy tiện gỗ; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc, dụng cụ tiện gỗ; 

- Trình bày được quy trình gia công trụ tay vịn cầu thang. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Khúc gỗ tự nhiên, bản vẽ chi tiết trụ tay vịn; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay máy tiện gỗ; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Độ chính xác của phôi về kích thước, 
chất lượng; 

- Dùng thước đo để kiểm tra kích thước, 
trực quan để kiểm tra chất lượng phôi; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ ; 

- Quan sát thao tác của người thực hiện 
và đối chiếu với quy chuẩn; 

- Yêu cầu về độ nhẵn và kích thước của 
trụ tay vịn; 

- Dùng thước đo, đối chiếu với kích 
thước yêu cầu, kiểm tra độ nhẵn bằng 
trực quan; 

- Lỗ mộng, lá mộng phải đúng mực 
vạch, vuông, phẳng; 

- Quan sát và dùng thước vuông, thước 
lá áp vào kiểm tra độ phẳng vuông; 

- Tiện gỗ phải sắc nét, nhẵn, và đúng 
hình dáng bản vẽ thiết kế; 

- Trực quan, giác quan để kiểm tra nhẵn 
và sắc nét, đối chiếu với qui định; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành, đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 273

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:      GIA CÔNG BẬC THANG  

Mã số Công việc:                          K06 

I . MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

   - Chọ gỗ, cưa, bào các tấm ván thành, ván mặt 

- Gia công mộng.soi các tấm ván thành, ván mặt để ốp lên bậc thang BTCT. 

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Pha gỗ phải đủ kích thước và độ dư gia công; 

- Đủ số lượng, không cong, vênh, không khuyết tật; 

- Vạch mực chính xác, đầy đủ, rõ ràng; 

- Mặt ván phẳng, nhẵn, đường soi cạch ván tròn đều; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công, cưa, bào, soi v à chọ gỗ… 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay đẻ gia công; 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

- Nêu được các nội dung cơ bản của kết cấu gỗ trong công trình xây dựng; 

- Mô tả được cấu tạo, tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được quy trình gia công ván bậc thang. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Tấm gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết bậc thang; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Độ chính xác của phôi về kích thước, số 
lượng, chất lượng; 

 

- Dùng thước đo để kiểm tra kích thước, 
đối chiếu với bảng thống kê để kiểm tra 
số lượng, trực quan để kiểm tra chất 
lượng phôi; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ ; 

- Quan sát thao tác của người thực hiện 
và đối chiếu với quy chuẩn; 

- Lỗ mộng phải đúng mực vạch, vuông, 
phẳng; 

- Quan sát và dùng thước vuông, thước lá 
áp vào kiểm tra độ phẳng vuông; 

- Đường soi đúng hình dáng bản vẽ thiết 
kế, nhẵn, đều; 

- Trực quan, giác quan để kiểm tra nhẵn 
và đều, đối chiếu với bản vẽ để kiểm tra 
quy cách; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:               LẮP BẬC THANG  

Mã số Công việc:                            K07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Ốp các ván lên bậc thang bê tông bằng liên kết keo và vít. 

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Lấy dấu và khoan lỗ chính xác trên tấm ván; 

- Lấy dấu và khoan lỗ chính xác trên bậc bê tông; 

- Tra vít nở đúng chủng loại và tiêu chuẩn; 

- Vặn vít nở đủ chặt để giữ cố định tấm ván; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công phục vụ lắp bậc thang; 

- Sử dụng được các loại dụng cụ bắt vít và liên kết; 

- Vận hành và thao tác máy khoan gõ, máy khoan bê tông. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

- Nêu được các nội dung cơ bản của kết cấu gỗ trong công trình xây dựng; 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy khoan gỗ, máy 
khoan bê tông; 

- Cấu tạo, tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được quy trình lắp bậc thang. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Tấm gỗ ván đã được gia công, các phụ liệu như vít, vít nở, bản vẽ chi tiết bậc thang; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Các dụng cụ để bắt vít: Tuôc nơ vit, máy bắt vít; 

- Máy khoan gỗ, máy khoan bê tông; 
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- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Độ chính xác của các lỗ khoan trên tấm 
gỗ; 

- Dùng thước đo và đôí chiếu với bản vẽ;

- Độ chính xác của các lỗ khoan trên bậc 
bê tông; 

- Dùng tấm gỗ áp vào bậc bê tông kiểm 
tra lỗ của tấm gỗ và lỗ của bậc bê tông 
phải trùng nhau; 

- Tra vít nở đúng chủng loại và đúng yêu 
cầu; 

- Kiểm tra số hiệu vít, quan sát quá trình 
thực hiện của người làm để đói chiếu với 
yêu cầu kỹ thuật; 

- Độ chắc chắn của ván bậc sau khi vặn 
vít nở; 

- Lay thử nếu chưa chắc chắn thì phải 
điều chỉnh lại; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: LẮP THANH CHỐNG, TAY VỊN  

Mã số Công việc:                          K08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Tráng keo và lắp mộng thanh chống để liên kết giữa tay vịn và bậc thang. 

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Kiểm tra sửa mộng trước khi tráng keo; 

- Lượng keo tráng vừa đủ và trải đều lên lá mộng, thành lỗ mộng; 

- Lắp mộng đúng vị trí và đủ số lượng thanh chống; 

- Mộng đảm bảo chắc chắn, kín khít; 

- An toàn lao động cho người, và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công để lắp thanh chống tay vịn; 

- Sử dụng và pha trộn keo gắn; 

- Quan sát và điều chỉnh trong quá trình lắp mộng; 

- Sử dụng được các dụng cụ cố định tạm. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ, vật liệu chất kết dính; 

- Nêu được cấu tạo và tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được các bước quy trình lắp thanh chống tay vịn cầu thang. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Thanh chống, tay vịn đã được gia công đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Keo gắn gỗ đúng chủng loại và số lượng yêu cầu; 

- Các loại dụng cụ để cố định tạm; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Độ chuẩn xác của mộng và lá mộng 
sau khi sửa; 

- Dùng thước đo để kiểm tra kích thước, 
quan sát quá trình người thực hiện để đối 
chiếu với quy định; 

- Lượng keo tráng vừa đủ và trải đều lên 
lá mộng, thành lỗ mộng;  

- Quan sát thao tác của người thực hiện 
và đối chiếu với tiêu chuẩn; 

- Lắp mộng phải đảm bảo chắc chắn, 
mép mộng kín khít; 

- Lay thử kiểm tra độ chắc, quan sát và 
dùng nêm để kiểm tra độ hở của mộng; 

- Các thanh chống phải ở phương thẳng 
đứng và đúng chiều; 

- Dùng thước vuông, dây dọi kiểm tra 
từng thanh một; 

- Tay vịn được cố định đúng vị trí bởi 
dụng cụ cố định tạm; 

- Kiểm tra vị trí của tay vịn và độ chắc 
chắn của việc cố định tạm trước khi keo 
đông kết; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:          LẮP KHƯỶU TAY VỊN  

Mã số Công việc:                           K09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Tráng keo và lắp mộng khưỷu để nối hai đầu tay vịn. 

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Kiểm tra sửa mộng trước khi tráng keo; 

- Lượng keo tráng vừa đủ và trải đều lên lá mộng, thành lỗ mộng; 

- Lắp mộng đúng vị trí và đủ số lượng mộng; 

- Mộng đảm bảo chắc chắn, kín khít; 

- An toàn lao động cho người, và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công để lắp khửu tay vịn; 

- Sử dụng và pha trộn keo gắn; 

- Quan sát và điều chỉnh trong quá trình lắp mộng; 

- Sử dụng được các dụng cụ cố định tạm. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ, vật liệu chất kết dính; 

- Nêu được cấu tạo và tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được các bước quy trình lắp khưỷu tay vịn cầu thang. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Thanh khưỷu tay vịn đã được gia công đúng tiêu chuẩn; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Keo gắn gỗ đúng chủng loại và số lượng yêu cầu; 

- Các loại dụng cụ để cố định tạm; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Độ chuẩn xác của mộng và lá mộng 
sau khi sửa; 

- Dùng thước đo để kiểm tra kích thước, 
quan sát quá trình người thực hiện để đối 
chiếu với quy định; 

- Lượng keo tráng vừa đủ và trải đều lên 
lá mộng, thành lỗ mộng;  

- Quan sát thao tác của người thực hiện 
và đối chiếu với tiêu chuẩn; 

- Lắp mộng phải đảm bảo chắc chắn, 
mép mộng kín khít; 

- Lay thử kiểm tra độ chắc, quan sát và 
dùng nêm để kiểm tra độ hở của mộng; 

- Các thanh chống phải ở phương thẳng 
đứng và đúng chiều; 

- Dùng thước vuông, dây dọi kiểm tra 
từng thanh một; 

- Thanh khưỷu tay vịn được cố định 
đúng vị trí, đúng chiều bởi dụng cụ cố 
định tạm; 

- Kiểm tra vị trí của khưỷu tay vịn và độ 
chắc chắn của việc cố định tạm trước khi 
keo đông kết; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:              LẮP TRỤ TAY VỊN  

Mã số Công việc:                             K10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Tráng keo và lắp mộng trụ tay vịn để cố định đầu tay vịn ngay khi bước vào bậc thang. 

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Kiểm tra sửa mộng trước khi tráng keo; 

- Lượng keo tráng vừa đủ và trải đều lên lá mộng, thành lỗ mộng; 

- Lắp mộng đúng vị trí và các bộ phận hãm, chốt mộng; 

- Mộng đảm bảo chắc chắn, kín khít; 

- An toàn lao động cho người, và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công để lắp mộng trụ tay vịn; 

- Sử dụng và pha trộn keo gắn; 

- Quan sát và điều chỉnh trong quá trình lắp mộng; 

- Sử dụng được các dụng cụ cố định tạm. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ, vật liệu chất kết dính; 

- Nêu được cấu tạo và tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được các bước quy trình lắp trụ tay vịn. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Trụ tay vịn đã được gia công đúng tiêu chuẩn; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Keo gắn gỗ đúng chủng loại và số lượng yêu cầu; 

- Các loại dụng cụ để cố định tạm; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Độ chuẩn xác của mộng và lá mộng 
sau khi sửa; 

- Dùng thước đo để kiểm tra kích thước, 
quan sát quá trình người thực hiện để đối 
chiếu với quy định; 

- Lượng keo tráng vừa đủ và trải đều lên 
lá mộng, thành lỗ mộng;  

- Quan sát thao tác của người thực hiện 
và đối chiếu với tiêu chuẩn; 

- Lắp mộng phải đảm bảo chắc chắn, 
mép mộng kín khít; 

- Lay thử kiểm tra độ chắc, quan sát và 
dùng nêm để kiểm tra độ hở của mộng; 

- Các bộ phận chốt, bu lông hoặc vít 
phải đúng vị trí, chủng loại yêu cầu và 
chúng phát huy được tác dụng tối đa; 

- Kiểm tra và đối chiếu với các thông số 
trên bản vẽ; 

- Trụ phải thật vững chắc đúng vị trí và 
ở phương thẳng đứng; 

- Lay thử để kiểm tra đối chiếu vị trí 
chân trụ với bản vẽ, dùng dây dọi để 
kiểm tra độ thẳng đứng; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: TÍNH KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG 

Mã số Công việc:                                K11 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Lập bảng thống kê vật liệu; 

- Lắp đơn giá vật liệu; 

- Lắp đơn giá nhân công; 

- Tổng hợp. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Thống kê chi tiết, khối lượng chính xác; 

- Áp dụng đơn giá phù hợp, đúng qui định hiện hành, đúng vùng miền; 

     - Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YÊÚ: 

1. Kỹ năng:  

- Đọc được bản vẽ; 

- Thống kê, tính toán, tổng hợp được các số liệu chính xác; 

- Thành thạo các phép tính số học; 

- Áp dụng đơn giá nhanh, chính xác, phù hợp, đúng trình tự. 

2. Kiến thức: 

- Mô tả  được các phương pháp tính toán; 

- Nêu được cách tra các loại đơn giá, định mức đang sử dụng hiện hành; 

- Trình bày được trình tự các bước tính toán khối lượng vật liệu, nhân công. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

  - Số liệu ghi chép theo dõi quá trình thi công; 

  - Sổ ghi chép, bút, máy tính cá nhân; 

  - Thị trường tiêu thụ lớn và đa dạng; 

  - Các loại phương tiện đi lại, vận chuyển, sao lưu mẫu khi cần sử dụng. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự chính xác của số lượng, khối lượng 
tính toán; 

 - Kiểm tra, so sánh số liệu với số liệu 
quy định; 

- Sự phù hợp của đơn giá, định mức 
được áp dụng; 

 - Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn qui 
định; 

 - Sự phù hợp của trình tự các bước tính 
toán; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.   - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
với thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:     ĐỌC  BẢN VẼ 

Mã số Công việc:                            L01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

- Xác định được hình dạng, các liên kết. Thống kê số lượng, kích thước các chi tiết.  

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Mô tả được hình dáng, kích thước tổng thể của sườn mái; 

- Xác định đúng kích thước các chi tiết kết cấu mái; 

- Mô tả được kiểu liên kết và vật liệu liên kết các chi tiết; 

- Tổng hợp đầy đủ số lượng, kích thước từng loại chi tiết. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

  Đọc bản vẽ, ghi chép và tổng hợp số liệu. 

2. Kiến thức: 

  - Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ; 

  - Trình bày được trình tự lập bảng thống kê vật tư. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết sản phẩm; 

- Bàn ghế làm việc, sổ ghi chép, bút, máy tính cầm tay. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Đọc đúng bản vẽ; - Kiểm tra vấn đáp một số chi tiết trên bản 
vẽ; 

- Nhận diện đúng hình dáng, kích thước 
chi tiết mối ghép; 

- Yêu cầu vẽ lại mối ghép của từng loại; 

- Khai báo chính xác về số lượng và kích 
thước các chi tiết; 

- Kiểm tra và đối chiếu với bảng thống kê 
được lập sẵn; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: GIA CÔNG VÌ KÈO  

Mã số Công việc:                             L02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; 

- Đọc bản vẽ; 

- Gia công vì kèo đúng hình dáng thiết kế của mái và các gối liên kết với vì kèo để đỡ 
thanh xà gồ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Rọc gỗ đúng mực vạch, cắt gỗ đúng kích thước có độ dư gia công; 

- Bào các thanh chi tiết vì kèo thẳng, phẳng; 

- Vạch mực mộng âm dương chính xác đúng kích thước và đúng chiều; 

- Cắt mộng âm dương đúng theo mực vạch, các thành mộng phẳng; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của vì kèo;  

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc; 

- Trình bày được cấu tạo, tác dụng của các dụng cụ thủ công nghề mộc; 

  - Trình bày được quy trình gia công vì kèo và gối đỡ xà gồ. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Vật liệu gỗ làm vì kèo, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết thanh vì kèo; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; 
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- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Độ chính xác về kích thước và độ 
thẳng của thanh; 

- Dùng thước mét để đo kích thước và 
dùng thước tầm áp vào các cạnh của 
thanh để kiểm tra độ thẳng; 

- Vạch mực mộng âm dương đúng kích 
thước, đúng chiều và rõ ràng; 

- Áp hai thanh xà gồ theo từng đôi một 
để kiểm tra và sửa lại nếu cần; 

- Gia công má mộng âm dương đúng 
mực vạch, thành mộng phẳng; 

- Quan sát đường phay mộng với đường 
mực vạch; 

- Chính xác về số lượng vị trí, kích 
thước của gối đỡ xà gồ; 

- Dùng thước đo, đối chiếu với bản vẽ và 
đối chiếu số lượng với bảng thống kê; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:             LẮP DỰNG VÌ KÈO  

Mã số Công việc:                            L03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Chuẩn bị, xác định vị trí, vận chuyển, lắp dựng vì kèo vào đúng vị trí, văng chống tạm thời 
lại. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Lắp các gối đỡ đúng vị trí, đủ số lượng, liên kết chắc với vì kèo ; 

- Mộng âm dương phải khít, chắc chắn; 

- Độ dốc của vì kèo phải đảm bảo đúng thiết kế; 

         - Vì kèo được lắp dựng đúng vị trí và ổn định trước khi lắp xà gồ; 

- An toàn lao động cho người, phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng các loại dụng cụ và phương tiện làm việc trên cao; 

- Điều chỉnh và sử dụng giằng, chống tạm thời. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

- Trình bày được những nội dung cơ bản của kết cấu gỗ và các vật liệu liên kết; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày được quy trình lắp dựng vì kèo. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Các thanh vì kèo và các gối đỡ xà gồ đã được gia công đúng thiết kế; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Đà giáo và các dụng cụ giằng, chống khi lắp dựng trên cao; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Độ chính xác về vị trí của gối đỡ xà gồ; - Kiểm tra các mực vạch trên thanh xà gồ 
để đối chiếu; 

- Độ chắc chắn của gối đỡ xà gồ; - Kiểm tra vị trí của các đinh liên kết và 
lay thử gối đỡ xà gồ; 

- Vì kèo lắp đặt đúng vị trí, đúng chiều và 
được cố định tạm thời; 

- Quan sát và kiểm tra đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo độ dốc mái đúng thiết kế; - Đo, kiểm tra thực tế và đối chiếu với 
các thông số trong bản vẽ; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và các điều 
kiện làm việc trên cao đối chiếu với tiêu 
chuẩn quy định về an toàn lao động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  GIA CÔNG, LẮP DỰNG XÀ GỒ  

Mã số Công việc:                           L04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Gia công xà gồ, xác định vị trí, lắp dựng xà gồ vào vì kèo. 

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Pha gỗ phải đủ kích thước, đủ số lượng; 

- Đảm bảo độ thẳng, phẳng; 

- Lắp đúng vị trí, liên kết với vì kèo phải chắc chắn; 

- Điểm nối xà gồ phải trùng với điểm giữa của thanh vì kèo; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công lắp dựng xà gồ; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy cắt; 

- Sử dụng các phương tiện làm việc trên cao. 

 2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của xà gồ; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

- Trình bày được quy trình gia công, lắp dựng xà gồ. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Tấm gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết thanh xà gồ; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy cưa, máy bào, máy cắt; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Độ chính xác của phôi về kích thước, 
số lượng, chất lượng; 

- Dùng thước đo đối chiếu với bảng 
thống kê để kiểm tra kích thước, số 
lượng, chất lượng phôi; 

- Đảm bảo độ vuông, thẳng, phẳng của 
thanh; 

- Dùng thước vuông, thước tầm áp vào 
thanh gỗ để kiểm tra độ hở giữa thước 
và mặt gỗ; 

- Điểm nối xà gồ phải đặt đúng vị trí; - Quan sát và đối chiếu với bản vẽ thiết 
kế; 

- Liên kết với vì kèo phải chắc chắn; - Quan sát và kiểm tra vật liệu nối, quy 
cách nối; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và các điều 
kiện làm việc trên cao đối chiếu với tiêu 
chuẩn quy định về an toàn lao động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẦU PHONG  

Mã số Công việc:                            L05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

       Gia công cầu phong, xác định vị trí, lắp dựng cầu phong lên xà gồ. 

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Pha gỗ phải đủ kích thước, đủ số lượng, không khuyết tật; 

- Đảm bảo độ vuông phẳng; 

- Lắp đúng vị trí, liên kết với xà gồ phải chắc chắn; 

- Điểm nối thanh cầu phong phải nằm giữa thanh xà gồ; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy cắt; 

- Sử dụng các phương tiện làm việc trên cao. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của cầu phong; 

  - Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

. - Trình bày được quy trình gia công, lắp dựng cầu phong gỗ. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết thanh cầu phong; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy cưa, máy bào, máy cắt; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Độ chính xác của phôi về kích thước, 
số lượng, chất lượng; 

- Dùng thước đo để kiểm tra kích thước, 
đối chiếu với bảng thống kê để kiểm tra 
số lượng, chất lượng phôi; 

- Mặt trên của các thanh cầu phong là 
một mặt phẳng; 

- Quan sát, kiểm tra mặt phẳng của các 
thanh cầu phong, đối chiếu với qui định; 

- Điểm nối cầu phong phải đặt đúng vị 
trí; 

- Quan sát và đối chiếu với bản vẽ thiết 
kế; 

- Liên kết với xà gồ phải chắc chắn; - Quan sát và kiểm tra vị trí đóng đinh, 
độ xiên của đinh; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và các điều 
kiện làm việc trên cao đối chiếu với tiêu 
chuẩn quy định về an toàn lao động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  GIA CÔNG, LẮP DỰNG LI TÔ  

Mã số Công việc:                           L06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

  - Chọn gỗ, gia công thanh li tô; 

- Xác địn vị trí, lắp dựng thanh li tô. 

 II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Pha gỗ phải đủ kích thước, đủ số lượng; 

- Đảm bảo độ thẳng, phẳng; 

- Lắp đúng vị trí, liên kết với cầu phong phải chắc chắn; 

- Điểm nối thanh li tô phải nằm giữa thanh cầu phong; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Sử dụng được các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy cắt; 

- Sử dụng các phương tiện làm việc trên cao. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và tác dụng của li tô; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được những quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao; 

  - Trình bày được quy trình gia công, lắp dựng li tô gỗ.. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Tấm gỗ tự nhiên, bảng thống kê vật liệu, bản vẽ chi tiết thanh li tô; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy cưa, máy bào, máy cắt; 
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- Trang bị bảo hộ lao động. 

 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự phù hợp về kích thước, số lượng, 
chất lượng của phôi; 

- Dùng thước đo đối chiếu với bảng 
thống kê để kiểm tra kích thước, số 
lượng, chất lượng phôi; 

- Đảm bảo độ vuông, thẳng, phẳng của 
thanh; 

- Dùng thước vuông, thước tầm áp vào 
thanh gỗ để kiểm tra độ hở giữa thước 
và mặt gỗ; 

- Điểm nối li tô phải đặt đúng vị trí; - Quan sát và đối chiếu với bản vẽ thiết 
kế; 

- Liên kết với cầu phong phải chắc chắn; - Quan sát và kiểm tra vật liệu nối, quy 
cách nối; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và các điều 
kiện làm việc trên cao đối chiếu với tiêu 
chuẩn quy định về an toàn lao động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: TÍNH KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG 

Mã số Công việc:                               L07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

           Tính được vật liệu, nhân công quy ra giá thành sản phẩm và năng xuất lao động.  

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Thống kê chi tiết, khối lượng chính xác; 

- Áp dụng đơn giá phù hợp, đúng qui định hiện hành, đúng vùng miền; 

- Ấn định được giá thành sản phẩm theo thực tế thị trường; 

- Tính được giá thành sản phẩm theo định mức nhà nước; 

- Quyết định giá sản phẩm và mức khoán khi khởi sự kinh doanh;  

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Thống kê được khối lượng về vật liệu và nhân công; 

- Sử dụng được máy tính cá nhân ghi chép và tổng hợp; 

- Quản lý và bố trí công việc; 

- Khai thác nguồn  cung  ứng  vật liệu, phụ liệu có trên thị trường. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ; 

- Trình bày được trình tự tra định mức vật liệu, nhân công và định ra được giá sản phẩm; 

- Nêu được phương pháp tiếp cận, tìm hiểu thông tin và thị hiếu khách hàng; 

- Trình bày được cách quản lý, sử dụng lao động và hạch toán kinh doanh.  

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Số liệu ghi chép theo dõi quá trình thi công; 

- Sổ ghi chép, bút, máy tính cá nhân; 

- Thị trường tiêu thụ lớn và đa dạng; 
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- Các loại phương tiện đi lại, vận chuyển, sao lưu mẫu khi cần sử dụng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Thống kê chính xác khối lượng vật liệu 
và phụ liệu; 

- Đối chiếu với sổ theo dõi và phiếu xuất 
kho hàng ngày; 

- Thống kê chính xác số ngày công thực 
tế để hoàn thành sản phẩm; 

- Đối chiếu với sổ theo dõi và bảng 
chấm công hàng ngày; 

- Tính đúng số ngày công, vật liệu theo 
định mức; 

- Đối chiếu với bảng định mức; 

- Sự phù hợp về giá tiêu thụ sản phẩm; - Dựa vào giá thị trường tại thời điểm và 
mức độ tiêu thụ sản phẩm; 

- Sự phù hợp về mức thu nhập ngày 
công lao động; 

- Dựa vào mặt bằng thu nhập chung của 
khu vực; 

- Tính chính xác được năng xuất lao 
động và lãi xuất khi khởi sự kinh doanh; 

- Đối chiếu số liệu giữa tổng chi phí với 
tổng thu nhập; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                 ĐỌC BẢN VẼ 

Mã số Công việc:                           M01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

        Nghiên cứu cấu tạo, hình dáng, kích thước của sản phẩm. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Đọc hiểu được nội dung các chỉ dẫn kỹ thuật; 

- Mô tả được hình dáng, kích thước của sản phẩm; 

- Mô tả được các họa tiết trang trí được đúc liền hay gắn rời; 

- Các yêu cầu về vật liệu, phụ kiện; 

- Tổng hợp đầy đủ số lượng, kích thước từng loại chi tiết. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

  Đọc phân tích bản vẽ, tổng hợp số liệu. 

2. Kiến thức: 

     - Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ; 

- Trình bày được quy trình lập bảng thống kê; 

- Phân biệt được các loại vật liệu, phụ liệu. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết sản phẩm; 

- Bàn ghế làm việc, sổ ghi chép, bút, máy tính cá nhân; 

- Các tài liệu tham khảo mẫu mã kiểu dáng. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Đọc đúng bản vẽ ; - Kiểm tra vấn đáp một số chi tiết trên 
bản vẽ; 

- Nhận diện đúng hình dáng, kích thước 
chi tiết mối ghép; 

- Yêu cầu vẽ lại mối ghép của từng loại; 

- Xác định chính xác các họa tiết trang trí, 
các phụ kiện lắp đặt; 

- Mô tả hình thức trang trí, cách thức bố 
trí và lắp đặt; 

- Chính xác về số lượng và kích thước các 
chi tiết; 

- Kiểm tra và đối chiếu với bảng thống 
kê; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian làm thực tế với thời 
gian quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: GIA CÔNG GHẾ TỰA 3 NAN CONG  

Mã số Công việc:                          M02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

        Gia công, lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm ghế tựa 3 nan cong theo bản vẽ thiết kế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chọn đúng chủng loại vật liệu, phụ kiện, theo yêu cầu; 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ gia công; 

- Gia công đúng hình dáng, kích thước thiết kế. Đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng;  

- Lắp ráp sản phẩm theo đúng trình tự; 

- Sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn và đúng thiết kế; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Lựa chọn và phân biệt các loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay; 

- Thống kê, tổng hợp được các số liệu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ;  

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được quy trình kỹ thuật gia công ghế tựa 3 nan cong. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bản vẽ tổng thể và chi tiết ghế; 

- Bảng thống kê các chi tiết, phụ kiện lắp ngoài; 
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- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Chọn gỗ đúng yêu cầu; - Đúng chủng loại, kích thước phù hợp 
với việc pha chế các chi tiết; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự gia công; - Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và đầy đủ số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Lắp ráp sản phẩm theo đúng trình tự; - Quan sát quá trình lắp và đối chiếu với 
quy trình công nghệ; 

- Lắp ráp sản phẩm đạt yêu cầu kỹ mỹ 
thuật; 

- Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  GIA CÔNG BÀN LÀM VIỆC 1 QUẦY 

                                             BẰNG GỖ TỰ NHIÊN  

Mã số Công việc:                          M03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

   Gia công, lắp ráp và hoàn thiện bàn làm việc một quầy theo bản vẽ thiết kế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chọn đúng chủng loại vật liệu, phụ kiện, theo yêu cầu; 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ gia công; 

- Gia công đúng hình dáng, kích thước thiết kế. Đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng;  

- Lắp ráp sản phẩm theo đúng trình tự; 

- Cánh tủ đóng mở dễ dàng; 

- Sản phẩm hoàn phải đảm bảo chắc chắn và đúng thiết kế; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Lựa chọn và phân biệt các loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay; 

- Thống kê, tổng hợp được các số liệu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ; 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được những ưu việt của bàn làm việc 1 quầy bằng gỗ tự nhiên; 

- Trình bày được kỹ thuật gia công và lắp dựng bàn làm việc một quầy. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bản vẽ tổng thể và chi tiết bàn làm việc; 

- Bảng thống kê các chi tiết, phụ kiện lắp ngoài; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Chọn gỗ đúng yêu cầu; - Đúng chủng loại, kích thước phù hợp 
với việc pha chế các chi tiết; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự gia công; - Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Lắp ráp sản phẩm đạt yêu cầu kỹ mỹ 
thuật; 

- Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Chuyển động của ngăn kéo và cánh tủ 
dễ dàng; 

- Mở thử ngăn kéo, cánh tủ và đánh giá, 
nhận xét; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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        TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: GIA CÔNG BÀN LÀM VIỆC MỘT QUẦY  

                                                 BẰNG GỖ MDF 

Mã số Công việc:                           M04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Gia công, lắp ráp và hoàn thiện bàn làm việc 1 quầy bằng gỗ MDF theo bản vẽ thiết kế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chọn đúng chủng loại vật liệu, phụ kiện, theo yêu cầu; 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ gia công; 

- Gia công đúng hình dáng, kích thước thiết kế. Đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng;  

- Lắp ráp sản phẩm theo đúng trình tự; 

- Cánh tủ đóng mở dễ dàng, ngăn kéo chuyển động êm nhẹ; 

- Sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn và đúng thiết kế; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Lựa chọn và phân biệt các loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy ghép mộng; 

- Thống kê, tổng hợp được các số liệu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất của vật liệu gỗ nhân tạo; 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được kỹ thuật gia công và lắp ghép bàn làm việc một quầy bằng gỗ MDF. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ MDF, bản vẽ tổng thể và chi tiết bàn làm việc; 

- Bảng thống kê các chi tiết, phụ kiện lắp ngoài; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Các loại máy mộc; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Chọn tấm MDF đúng yêu cầu; - Đúng chủng loại, kích thước phù hợp 
với việc pha chế các chi tiết; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự gia công; - Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Lắp ráp sản phẩm đạt yêu cầu kỹ mỹ 
thuật; 

- Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Độ chính xác khi lắp các phụ kiện 
ngoài; 

- Mở thử cánh cửa, ngăn kéo để đánh 
giá; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  GIA CÔNG BÀN MÁY VI TÍNH  

                                               BẰNG GỖ MDF  

Mã số Công việc:                         M05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

    Gia công, lắp ráp và hoàn thiện bàn máy vi tính theo bản vẽ thiết kế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chọn đúng chủng loại vật liệu, phụ kiện, theo yêu cầu; 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ gia công; 

- Gia công đúng hình dáng, kích thước thiết kế. Đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng;  

- Lắp ráp sản phẩm theo đúng trình tự; 

- Sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn và đúng thiết kế; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật; 

- Lựa chọn và phân biệt các loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy ghép mộng; 

- Thống kê, tổng hợp được các số liệu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất của vật liệu gỗ MDF; 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật; 

- Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được kỹ thuật gia công và lắp ghép bàn máy vi tính bằng gỗ MDF. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ MDF, bản vẽ tổng thể và chi tiết bàn máy vi tính; 

- Bảng thống kê các chi tiết, phụ kiện lắp ngoài; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Các loại máy mộc; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Chọn gỗ MDF đúng yêu cầu; - Đúng chủng loại, kích thước phù hợp 
với việc pha chế các chi tiết; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự gia công; - Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Lắp ráp sản phẩm đạt yêu cầu kỹ 
thuật; 

- Đo và kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Độ chính xác khi lắp các phụ kiện 
ngoài; 

- Kéo thử ngăn để bàn phím, ngăn kéo 
và đánh giá; 

- Sản phẩm hoàn thiện đạt yêu cầu kỹ 
mỹ thuật; 

- Quan sát, kiểm tra đánh giá độ phẳng, 
nhẵn, bóng đều và mịn; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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    TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: GIA CÔNG GIƯỜNG KHUNG HỘP PHẲNG  

Mã số Công việc:                             M06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Gia công, lắp ráp và hoàn thiện giường khung hộp phẳng bằng gỗ tự nhiên (kiểu giường 
đức) theo bản vẽ thiết kế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chọn đúng chủng loại vật liệu, phụ kiện, theo yêu cầu; 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ gia công; 

- Gia công đúng hình dáng, kích thước thiết kế. Đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng;  

- Lắp ráp sản phẩm theo đúng trình tự; 

- Sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn và đúng thiết kế; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật; 

- Lựa chọn và phân biệt các loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay; 

- Thống kê, tổng hợp được số liệu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất của vật liệu gỗ; 

- Nêu được trình tự các bước đọc được bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được kỹ thuật gia công và lắp dựng giường khung hộp phẳng. 

 

 



 309

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bản vẽ tổng thể và chi tiết giường hộp phẳng; 

- Bảng thống kê các chi tiết, phụ kiện lắp ngoài; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Chọn gỗ đúng yêu cầu; - Đúng chủng loại, kích thước phù hợp 
với việc pha chế các chi tiết; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự gia công; - Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Lắp ráp sản phẩm đạt yêu cầu kỹ mỹ 
thuật; 

- Quan sat, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:   GIA CÔNG TỦ ÁO HAI BUỒNG  

Mã số Công việc:                         M07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Gia công, lắp ráp và hoàn thiện tủ áo hai buồng bằng gỗ tự nhiên theo bản vẽ thiết kế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chọn đúng chủng loại vật liệu, phụ kiện, theo yêu cầu; 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ gia công; 

- Gia công đúng hình dáng, kích thước thiết kế. Đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng;  

- Lắp ráp sản phẩm theo đúng trình tự; 

- Sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn và đúng thiết kế; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Lựa chọn và phân biệt các loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay; 

- Thống kê và tổng hợp được số liệu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất của vật liệu gỗ; 

- Nêu được trình tự các bước đọc được bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình bày được kỹ thuật gia công và lắp dựng tủ áo hai buồng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bản vẽ tổng thể và chi tiết tủ áo hai buồng; 

- Bảng thống kê các chi tiết, phụ kiện lắp ngoài; 
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- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: Cưa, bào, đục, phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Chọn gỗ đúng yêu cầu; - Đúng chủng loại, kích thước phù hợp 
với việc pha chế các chi tiết; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự gia công; - Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Lắp ráp sản phẩm đạt yêu cầu kỹ mỹ 
thuật; 

- Quan sát, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Độ chính xác khi lắp bản lề cánh tủ; - Mở thử cánh cửa tủ kiểm tra và đánh 
giá; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: GIA CÔNG GHẾ SA LÔNG NAN TAY THẲNG  

Mã số Công việc:                              M08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Gia công, lắp ráp và hoàn thiện ghế sa lông nan tay thẳng bằng gỗ tự nhiên theo bản vẽ 
thiết kế. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Chọn đúng chủng loại vật liệu, phụ kiện, theo yêu cầu; 

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ gia công; 

- Gia công đúng hình dáng, kích thước thiết kế. Đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng;  

- Lắp ráp sản phẩm theo đúng trình tự; 

- Sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn và đúng thiết kế; 

- An toàn lao động cho người, máy móc phương tiện và cho sản phẩm; 

- Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ; 

- Lựa chọn và phân biệt các loại vật liệu, phụ liệu; 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công; 

- Vận hành và thao tác máy cưa, máy bào, máy đục, máy phay; 

- Thống kê và tổng hợp được số liệu. 

2. Kiến thức: 

- Nêu được tính chất của vật liệu gỗ; 

- Nêu được trình tự các bước đọc được bản vẽ kỹ thuật; 

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng tác dụng của máy mộc; 

- Nêu được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ thủ công nghề mộc; 

- Trình  bày được kỹ thuật gia công và lắp dựng ghế sa lông nan tay thẳng. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Gỗ tự nhiên, bản vẽ tổng thể và chi tiết ghế sa lông nan; 
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- Bảng thống kê các chi tiết, phụ kiện lắp ngoài; 

- Các loại dụng cụ thủ công của nghề; 

- Máy đa năng: cưa, bào, đục, phay; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Chọn gỗ đúng yêu cầu; - Đúng chủng loại, kích thước phù hợp 
với việc pha chế các chi tiết; 

- Kỹ năng vận hành máy theo quy trình 
công nghệ; 

- Quan sát thao tác của người làm và đối 
chiếu với tiêu chuẩn quy định; 

- Sự phù hợp về trình tự gia công; - Quan sát quá trình thực hiện của người 
làm và đối chiếu với quy trình công 
nghệ; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
và số lượng các chi tiết; 

- Kiểm tra, đối chiếu với bản vẽ chi tiết 
và bảng tổng hợp vật liệu; 

- Lắp ráp sản phẩm đạt yêu cầu kỹ mỹ 
thuật; 

- Quan sat, kiểm tra về hình dáng, kích 
thước, độ chắc chắn đối chiếu với tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- Đảm bảo an toàn lao động; - Quan sát kiểm tra trang bị và quá trình 
thực hiện của người thực hành đối chiếu 
với tiêu chuẩn quy định về an toàn lao 
động; 

- Thời gian thực hiện. - So sánh thời gian thực tế với thời gian 
quy định. 
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            TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: TÍNH KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG 

Mã số Công việc:                            M09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Tính được vật liệu, nhân công của toàn bộ sản phẩm định ra giá sản phẩm.  

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Đọc bản vẽ; 

- Lập bảng thống kê vật liệu; 

- Lắp đơn giá vật liệu; 

- Lắp đơn giá nhân công; 

- Tổng hợp. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Thống kê chi tiết, khối lượng chính xác; 

- Áp dụng đơn giá phù hợp, đúng qui định hiện hành, đúng vùng miền; 

 - Ấn định được giá thành sản phẩm theo thực tế thị trường; 

 - Tính được giá thành sản phẩm theo định mức nhà nước; 

 - Thời gian thực hiện công việc đúng định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 

 - Đọc được bản vẽ 

- Thống kê, tính toán, tổng hợp số liệu chính xác; 

- Thành thạo các phép tính số học; 

- Áp dụng đơn giá nhanh, chính xác, phù hợp, đúng trình tự. 

2. Kiến thức: 

- Mô tả  được các phương pháp tính toán; 

- Nêu được cách tra các loại đơn giá, định mức đang sử dụng hiện hành; 

- Trình bày được trình tự các bước tính toán khối lượng vật liệu, nhân công. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Số liệu ghi chép theo dõi quá trình thi công; 

- Sổ ghi chép, bút, máy tính cá nhân; 

- Thị trường tiêu thụ lớn và đa dạng; 

- Các loại phương tiện đi lại, vận chuyển, sao lưu mẫu khi cần sử dụng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách  thức đánh giá 

- Sự chính xác của số lượng, khối lượng 
tính toán; 

 - Kiểm tra, so sánh số liệu với số liệu 
quy định; 

- Sự phù hợp của đơn giá, định mức 
được áp dụng; 

 - Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn qui 
định; 

 - Sự phù hợp của trình tự các bước tính 
toán; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.   - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
với thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:           CHỌN, ĐO, CẮT VẬT LIỆU 

Mã số Công việc:                     N01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Xác định chủng loại vật liệu; 

- Tính và pha cắt vật liệu nhôm; 

- Lựa chọn và pha cắt vật liệu kính và các vật liệu khác. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Chọn vật liệu phù hợp;  

- Pha cắt các loại vật liệu chính xác;   

     - Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức. 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Đọc thành thạo bản vẽ cấu tạo sản phẩm; 

- Thống kê chính xác các chi tiết sản phẩm; 

- Sử dụng dụng cụ đo vạch và vạch được mực thành thạo; 

- Chọn được vật liệu và pha cắt chính xác. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả được cấu tạo của sản phẩm; 

- Nêu được phương pháp thống kê, tính toán và tổng hợp các số liệu; 

- Nêu được đặc điểm, tính chất,  tính năng, tác dụng của từng loại vật liệu. 

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật, trình tự các bước lựa chọn và pha cắt vật liệu. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bút, sổ ghi chép, máy tính; 

- Phiếu công nghệ; 

- Bản vẽ chi tiết sản phẩm; 
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- Bảng mã hiệu nhôm; 

- Thước đo, bút vạch, dao cắt, kính, máy cắt nhôm, kìm bấm đinh tán, gioăng, keo...; 

- Bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
so với yêu cầu; 

 - Quan sát, kiểm tra, so sánh với tiêu 
chuẩn của từng loại; 

 - Độ chuẩn xác của các đường mực vạch 
trên phôi; 

 - Đo, áp mẫu quan sát đảm bảo đầy đủ 
mực, chính xác, rõ ràng so với mẫu tiêu 
chuẩn; 

- Độ chính xác về vật liệu, hình dáng, mã 
hiệu so với yêu cầu; 

 - Quan sát, kiểm tra về vật liệu, so sánh 
với tiêu chuẩn của từng loại; 

 - Kỹ năng đo, vạch, pha cắt đúng trình tự;  - Theo dõi quá trình thực hiện thao tác, 
đối chiếu với quy trình chuẩn; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người bị 
thiết bị; 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với qui định về an toàn lao động; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.  - Theo dõi thời gian thực hiện, đối 
chiếu với thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:                    CẮT KÍNH 

Mã số Công việc:                      N02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ; 

- Lấy mực; 

- Cắt kính. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Pha cắt vật liệu kính đúng kích thước;   

     - Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Đọc thành thạo bản vẽ cấu tạo sản phẩm; 

- Thống kê chính xác kích thước, số lượng chi tiết sản phẩm; 

- Sử dụng dụng cụ đo, vạch và dao cắt kính thành thạo; 

- Cắt được kính đạt yêu cầu. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả được cấu tạo của sản phẩm; 

- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng của dao cắt kính; 

- Nêu được đặc điểm, tính chất của vật liệu kính; 

- Trình bày được phương pháp thống kê, tính toán để pha cắt; 

- Trình bày được phương pháp sử dụng dao cắt kính; 

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật, trình tự các bước lấy mực và cắt kính. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Vật liệu kính; 

- Dao cắt kính, thước gỗ, bàn cắt kính, bút vạch, dầu, giẻ lau, kìm, đá mài; 
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- Bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

 - Độ chuẩn xác của các đường mực vạch;  - Đo, kiểm tra đảm bảo đầy đủ mực, 
chính xác, rõ ràng; 

- Độ chính xác về hình dáng, kích thước 
sau khi cắt; 

 - Quan sát, kiểm tra, so sánh với tiêu 
chuẩn của từng loại; 

 - Kỹ năng đo, vạch, pha cắt đúng trình tự;  - Theo dõi quá trình thực hiện thao 
tác, đối chiếu với trình tự; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người, 
thiết bị; 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối 
chiếu với qui định về an toàn lao động; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.  - Theo dõi thời gian thực hiện, đối 
chiếu với thời gian định mức. 
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   TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:    SỬ DỤNG KÌM BẤM ĐINH TÁN 

Mã số Công việc:                     N03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ; 

- Lấy mực; 

- Khoan lỗ; 

- Lắp đinh tán vào vị trí liên kết chi tiết sản phẩm; 

- Bấm kìm liên kết chi tiết sản phẩm. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Khoan vị trí liên kết chi tiết sản phẩm chính xác;   

- Liên kết chi tiết phải chắc chắn, đảm bảo kỹ mỹ thuật; 

     - Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Đọc thành thạo bản vẽ cấu tạo sản phẩm; 

- Xác định chính xác kích thước, số lượng, vị trí liên kết chi tiết sản phẩm; 

- Sử dụng dụng cụ đo, vạch, khoan lỗ và kìm bấm thành thạo; 

- Liên kết chi tiết sản phẩm chính xác, chắc chắn. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả được cấu tạo của sản phẩm; 

- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng của kìm bấm đinh tán; 

- Nêu được đặc điểm, tính chất của đinh tán; 

- Nêu được phương pháp đo, lấy dấu và khoan lỗ bấm đinh tán; 

- Trình bày được phương pháp sử dụng và trình tự các bước bấm đinh tán; 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Đinh tán, kìm bấm đinh tán, khoan; 

- Dụng cụ đo và vạch dấu; 

- Chi tiết sản phẩm cần liên kết. 

- Bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

 - Sự phù hợp của các vị trí bấm đinh tán;  - Đo, kiểm tra đảm bảo đầy đủ, chính 
xác, rõ ràng so với tiêu chuẩn; 

- Độ chắc chắn của chi tiết sau khi liên 
kết; 

 - Quan sát, kiểm tra, so sánh với tiêu 
chuẩn qui định; 

 - Kỹ năng đo, vạch, khoan lỗ và bấm 
đinh tán đúng trình tự; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện thao tác, 
đối chiếu với tiêu chuẩn; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người bị 
thiết bị; 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với qui định về an toàn lao động; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.  - Theo dõi thời gian thực hiện, đối 
chiếu với thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:      SỬ DỤNG MÁY CẮT NHÔM 

Mã số Công việc:                     N04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chuẩn bị máy; 

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ; 

- Lấy mực; 

- Đặt chi tiết vào vị trí cắt; 

- Bấm công tắc khởi động máy; 

- Cắt chi tiết; 

- Kiểm tra chi tiết sau khi cắt. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Đo và vạch mực chính xác, đầy đủ, rõ ràng;   

- Vị trí cắt thẳng, phẳng; 

     - Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện; 

- Bảo dưỡng máy móc và các dụng cụ đúng quy định; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Kiểm tra và điều chỉnh, bảo dưỡng được các bộ phận của máy; 

- Vận hành máy đúng qui trình kỹ thuật; 

- Cắt được nhôm bằng máy thành thạo, chính xác. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả  được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của máy cắt nhôm; 

- Nêu được tính chất của vật liệu nhôm; 

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật mạch cắt bằng máy cắt nhôm; 

- Trình bày được quy trình các bước thực hiện cắt nhôm bằng máy; 

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật quy trình các bước bảo dưỡng máy. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Nhôm; 

- Máy cắt nhôm; 

- Dụng cụ đo, vạch mực; 

- Dụng cụ tháo lắp, bảo dưỡng máy; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chính xác của phôi sau khi cắt;  - Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh 
số liệu với số liệu quy định; 

- Độ thẳng, phẳng của vị trí cắt;  - Quan sát, kiểm tra, so sánh với tiêu 
chuẩn qui định; 

 - Kỹ năng đo, vạch và cắt đúng quy trình 
công nghệ; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện thao tác, 
đối chiếu với quy trình chuẩn; 

 - Vận hành máy cắt nhôm đúng trình tự;  - Theo dõi quá trình thao tác so với quy 
trình chuẩn; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người bị 
thiết bị; 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với qui định về an toàn lao động; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.  - Theo dõi thời gian thực hiện, đối 
chiếu với thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LÀM CỬA SỔ ĐẨY BẰNG NHÔM KÍNH 

Mã số Công việc:                     N05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Lập bảng thống kê vật liệu; 

- Vạch mực; 

- Pha cắt chi tiết: Khuôn cửa, khung cửa, thanh sập, ke góc; 

- Xác định vị trí liên kết, khoan các vị trí liên kết; 

- Liên kết các chi tiết khuôn cửa, khung cửa, bánh xe đẩy; 

- Cắt kính, lắp kính, lắp thanh sập, chèn gioăng; 

- Lắp khoá, lắp chốt. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Thống kê chi tiết, số lượng chính xác; 

- Sản phẩm đúng cấu tạo, đúng hình dáng kích thước thiết kế;   

- Cửa ổn định chắc chắn, đẩy mở thuận tiện dễ dàng; 

     - Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Thống kê, tính toán, tổng hợp số liệu chính xác; 

- Sử dụng dụng cụ và thiết bị thành thạo; 

- Lắp ráp sản phẩm thành thạo ổn định, chắc chắn, đúng trình tự. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả  được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của máy cắt nhôm, máy 
khoan và các loại dụng cụ; 

- Nêu được tính chất của vật liệu nhôm, kính và các vật liệu khác; 
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- Trình bày được những yêu cầu kỹ thuật và quy trình các bước gia công, sản xuất cửa sổ 
đẩy bằng nhôm kính; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết sản phẩm; 

- Nhôm, kính và các vật liệu phụ; 

- Máy cắt nhôm, máy khoan, kìm bấm đinh tán, dao cắt kính, tô vít, dũa...; 

- Dụng cụ đo, vạch mực; 

- Bút, sổ ghi chép; 

- Phiếu công nghệ; 

- Nhà xưởng; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sản phẩm đúng hình dáng, kích thước 
thiết kế; 

 - Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh 
số liệu với số liệu quy định; 

- Độ ổn định chắc chắn của sản phẩm;  - Quan sát, kiểm tra, so sánh với tiêu 
chuẩn qui định; 

- Sự thuận tiện đóng mở dễ dàng của sản 
phẩm; 

- Quan sát, kiểm tra sản phẩm; 

 - Kỹ năng đo, vạch, cắt và lắp sản phẩm 
đúng quy trình công nghệ; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện đối 
chiếu với quy trình chuẩn; 

 - Kỹ năng vận hành máy cắt, máy khoan 
so với bảng quy trình; 

 - Theo dõi quá trình thao tác so với quy 
trình chuẩn; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người bị 
thiết bị; 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với qui định về an toàn lao động; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.  - Theo dõi thời gian thực hiện, đối 
chiếu với thời gian định mức. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: LÀM CỬA ĐI BẰNG NHÔM KÍNH 

Mã số Công việc:                            N06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Lập bảng thống kê vật liệu; 

- Vạch mực; 

- Pha cắt chi tiết: Khuôn cửa, khung cửa, thanh sập, ke góc; 

- Xác định vị trí liên kết, khoan các vị trí liên kết; 

- Liên kết các chi tiết khuôn cửa, khung cửa, bản lề; 

- Cắt kính, lắp kính, lắp thanh sập, chèn gioăng; 

- Lắp khoá, lắp chốt. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Thống kê chi tiết, số lượng chính xác; 

- Sản phẩm đúng cấu tạo, đúng hình dáng kích thước thiết kế;   

- Cửa ổn định chắc chắc chắn, đóng mở thuận tiện dễ dàng; 

     - Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng:  

- Thống kê, tính toán, tổng hợp số liệu chính xác; 

- Sử dụng dụng cụ và thiết bị thành thạo; 

- Lắp ráp sản phẩm thành thạo ổn định, chắc chắn, đúng trình tự. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả  được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của máy cắt nhôm, máy 
khoan và các loại dụng cụ; 

- Nêu được tính chất của vật liệu nhôm, kính và các vật liệu khác; 
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- Trình bày được những yêu cầu kỹ thuật và quy trình các bước gia công, sản xuất cửa đi 
có bản lề bằng nhôm kính; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết sản phẩm; 

- Nhôm, kính và các vật liệu phụ; 

- Máy cắt nhôm, máy khoan, kìm bấm đinh tán, dao cắt kính, tô vít, dũa...; 

- Dụng cụ đo, vạch mực; 

- Bút, sổ ghi chép; 

- Phiếu công nghệ; 

- Nhà xưởng; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sản phẩm đúng hình dáng, kích thước 
thiết kế; 

 - Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh 
số liệu với số liệu quy định; 

- Độ phẳng, ổn định chắc chắn của sản 
phẩm; 

 - Quan sát, kiểm tra, so sánh với tiêu 
chuẩn qui định; 

- Sự thuận tiện đóng mở dễ dàng của sản 
phẩm; 

- Quan sát, kiểm tra sản phẩm; 

 - Kỹ năng đo, vạch, cắt và lắp sản phẩm 
đúng quy trình công nghệ; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy trình chuẩn; 

 - Kỹ năng vận hành máy cắt, máy khoan 
so với bảng quy trình; 

 - Theo dõi quá trình thao tác so với quy 
trình chuẩn; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người bị 
thiết bị; 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với qui định về an toàn lao động; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.  - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
với thời gian định mức. 
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       TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  LÀM TỦ QUẦY BẰNG NHÔM KÍNH 

Mã số Công việc:                          N07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Lập bảng thống kê vật liệu; 

- Vạch mực; 

- Pha cắt chi tiết: Khung tủ, vách tủ, thanh sập, ke góc; 

- Xác định vị trí liên kết, khoan các vị trí liên kết; 

- Liên kết các chi tiết khung tủ, vách tủ, cánh tủ; 

- Lắp bánh xe đẩy; 

- Cắt kính, lắp kính, lắp thanh sập, chèn gioăng; 

- Lắp khoá, lắp chốt. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Thống kê chi tiết, số lượng chính xác; 

- Sản phẩm đúng cấu tạo, đúng hình dáng kích thước thiết kế;   

- Tủ ổn định chắc chắn khi di chuyển, cánh tủ đóng mở thuận tiện dễ dàng; 

     - Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YÊÚ: 

1. Kỹ năng:  

- Thống kê, tính toán, tổng hợp số liệu chính xác; 

- Sử dụng dụng cụ và thiết bị thành thạo; 

- Lắp ráp sản phẩm thành thạo ổn định, chắc chắn, đúng trình tự. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả  được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của máy cắt nhôm, máy 
khoan và các loại dụng cụ; 
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- Nêu được tính chất của vật liệu nhôm, kính và các vật liệu khác; 

- Trình bày được những yêu cầu kỹ thuật và quy trình các bước gia công, sản xuất tủ 
quầy bằng nhôm kính; 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết sản phẩm; 

- Nhôm, kính và các vật liệu phụ; 

- Máy cắt nhôm, máy khoan, kìm bấm đinh tán, dao cắt kính, tô vít, dũa...; 

- Dụng cụ đo, vạch mực; 

- Bút, sổ ghi chép; 

- Phiếu công nghệ; 

- Nhà xưởng; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sản phẩm đúng hình dáng, kích thước 
thiết kế; 

 - Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh 
số liệu với số liệu quy định; 

- Độ ổn định chắc chắn của sản phẩm 
khi di chuyển; 

 - Quan sát, kiểm tra, so sánh với tiêu 
chuẩn qui định; 

 - Kỹ năng đo, vạch, cắt và lắp sản phẩm 
đúng quy trình công nghệ; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy trình chuẩn; 

 - Kỹ năng vận hành máy cắt, máy khoan 
so với bảng quy trình; 

 - Theo dõi quá trình thao tác so với quy 
trình chuẩn; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người bị 
thiết bị; 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với qui định về an toàn lao động; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.   - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
với thời gian định mức. 
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 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc: LÀM TỦ ĐỰNG BÁT ĐĨA BẰNG NHÔM KÍNH 

Mã số Công việc:                         N08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Lập bảng thống kê vật liệu; 

- Vạch mực; 

- Pha cắt chi tiết: Khung, vách, giá đỡ, ke góc; 

- Xác định vị trí liên kết, khoan các vị trí liên kết; 

- Liên kết các chi tiết khung, vách, giá đỡ, móc treo; 

- Lắp chân. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Thống kê chi tiết, số lượng chính xác; 

- Sản phẩm đúng cấu tạo, đúng hình dáng kích thước thiết kế;   

- Tủ ổn định chắc chắn, các giá ở vị trí thuận tiện dễ dàng khi sử dụng; 

     - Thời gian thực hiện đúng định mức; 

- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện; 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YÊÚ: 

1. Kỹ năng:  

- Thống kê, tính toán, tổng hợp số liệu chính xác; 

- Sử dụng dụng cụ và thiết bị thành thạo; 

- Lắp ráp sản phẩm thành thạo ổn định, chắc chắn, đúng trình tự. 

2. Kiến thức:  

- Mô tả  được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của máy cắt nhôm, máy 
khoan và các loại dụng cụ; 

- Nêu được tính chất của vật liệu nhôm, kính và các vật liệu khác; 

- Trình bày được những yêu cầu kỹ thuật và quy trình các bước gia công, sản xuất tủ 
đựng bát đĩa bằng nhôm kính; 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ chi tiết sản phẩm; 

- Nhôm và các vật liệu phụ; 

- Máy cắt nhôm, máy khoan, kìm bấm đinh tán, tô vít, dũa...; 

- Dụng cụ đo, vạch mực; 

- Bút, sổ ghi chép; 

- Phiếu công nghệ; 

- Nhà xưởng; 

- Trang bị bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sản phẩm đúng hình dáng, kích thước 
thiết kế; 

 - Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh 
số liệu với số liệu quy định; 

- Độ ổn định chắc chắn và sử dụng thuận 
tiện của sản phẩm; 

 - Quan sát, kiểm tra, so sánh với tiêu 
chuẩn qui định; 

 - Kỹ năng đo, vạch, cắt và lắp sản phẩm 
đúng quy trình công nghệ; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy trình chuẩn; 

 - Kỹ năng vận hành máy cắt, máy khoan 
so với bảng quy trình; 

 - Theo dõi quá trình thao tác so với quy 
trình chuẩn; 

- Đảm bảo an toàn lao động cho người bị 
thiết bị; 

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với qui định về an toàn lao động; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.  - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
với thời gian định mức. 
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   TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Tên Công việc:  TÍNH KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU NHÂN CÔNG 

Mã số Công việc:                         N09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đọc bản vẽ; 

- Lập bảng thống kê vật liệu; 

- Lắp đơn giá vật liệu; 

- Lắp đơn giá nhân công; 

- Tổng hợp. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Thực hiện đúng trình tự các bước; 

- Thống kê chi tiết, khối lượng chính xác; 

- Áp dụng đơn giá phù hợp, đúng qui định hiện hành, đúng vùng miền; 

     - Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YÊÚ: 

1. Kỹ năng:  

- Đọc được bản vẽ; 

- Thống kê, tính toán, tổng hợp số liệu chính xác; 

- Thành thạo các phép tính số học; 

- Áp dụng đơn giá nhanh, chính xác, phù hợp, đúng trình tự. 

2. Kiến thức:  

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ; 

- Mô tả  được các phương pháp tính toán; 

- Nêu được cách tra các loại đơn giá, định mức đang sử dụng hiện hành; 

- Trình bày được trình tự các bước tính toán khối lượng vật liệu, nhân công. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ sản phẩm; 

- Bút, sổ ghi chép, máy tính; 

- Định mức, đơn giá; 
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- Thông báo giá tháng, quí của khu vực. 

 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự chính xác của số lượng, khối lượng 
tính toán; 

 - Kiểm tra, so sánh số liệu với số liệu 
quy định; 

- Sự phù hợp của đơn giá, định mức được 
áp dụng; 

 - Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn qui 
định; 

 - Sự phù hợp của trình tự các bước tính 
toán; 

 - Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy trình chuẩn; 

- Sự phù hợp thời gian thực hiện.   - Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu 
với thời gian định mức. 

 

 


