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MÔ TẢ NGHỀ 
 

TÊN NGHỀ:   ĐIỆN DÂN DỤNG 
MÃ SỐ NGHỀ:  50520404, 40520404 
 

1.Vị trí, phạm vi của nghề: 
Nghề điện dân dụng là nghề chuyên lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ 

thống điện dân dụng và các thiết bị điện gia dụng đạt yêu cầu kỹ thuật và đảm 
bảo an toàn.  

Người hành nghề Điện dân dụng trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo 
dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng; Là cán bộ kỹ 
thuật, cán bộ thiết kế trong các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị kinh doanh điện; 
Tự tổ chức và làm chủ cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị điện gia dụng. 

2.Các nhiệm vụ chính của nghề: 
Người hành nghề Điện dân dụng cần: 

  - Phân tích được các bản vẽ, tài liệu kỹ thuật của thiết bị điện; 
  - Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị nghề điện dân dụng. 
  - Tính chọn được vật tư, phụ kiện phù hợp với yêu cầu công việc; 
  - Bảo dưỡng, sửa chữa vận hành được các dụng cụ, thiết bị nghề điện 

dân dụng 
  - Thiết kế hệ thống điện dân dụng, hệ thống chống sét phù hợp với điều 

kiện thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
  - Giám sát và xử lý được các sự cố trong quá trình lắp đặt, sửa chữa, bảo 

dưỡng hệ thống điện dân dụng; 
  - Thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, 
phòng chống cháy nổ. 
   - Có khả năng làm việc và giải quyết các công việc một cách chủ động,  

phối hợp làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, bồi 
dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp hơn. 

3.Thiết bị, dụng cụ chính gồm: 
Thiết bị chính của nghề điện dân dụng là: Động cơ, máy biến áp, máy phát 

điện, máy lạnh, các thiết bị điện trong gia đình…Khi làm việc cần sử dụng các 
dụng cụ như: đồng hồ VOM, Ampe kìm, bút thử điện, mỏ hàn, kìm, tuôc-nơ-vít, 
búa, cờ-lê, mỏ lết, cưa, đục, dũa … 

4.Bối cảnh, điều kiện làm việc: 
Người hành nghề điện dân dụng cần có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, thận 

trọng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để xử lý các sự cố bảo đảm an 
toàn. 
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DANH MỤC CÔNG VIỆC THEO BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ 
TÊN NGHỀ:  ĐIỆN DÂN DỤNG 
MÃ SỐ NGHỀ:  40520405 – 50520405 

 
Trình độ kỹ năng nghề 

TT 
Mã số 
công 
việc 

Công việc Bậc 
1 

Bậc 
2 

Bậc 
3 

Bậc 
4 

Bậc 
5 

 A Lắp đặt và bảo trì máy phát điện      

1 A01 
Lắp đặt máy phát điện xoay chiều một pha 
dự phòng cho một căn hộ: S< 5kVA kiểu 
động cơ xăng 

X   
  

2 A02 
Sửa chữa hệ thống chổi than và vành trượt 
máy điện. 

 X  
  

3 A03 
Vận hành máy phát điện xoay chiều một 
pha công suất S < 10 KVA kiễu động cơ 
xăng 

X   

  

4 A04 
Bảo dưỡng động cơ xăng máy phát điện S 
< 10 KVA (bảo dưỡng thường xuyên) 

 X  
  

5 A05 
Kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha 
trong. 

 X  
  

6 A06 
Sửa chữa máy phát điện xoay chiều một 
pha bị mất từ dư 

 X  
  

7 A07 
Quấn dây phần cảm máy phát điện xoay 
chiều một pha kiểu phần cảm quay 

 X  
  

8 A08 
Quấn dây phần cảm của máy phát điện 
xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay 

 X  
  

9 A09 
Quấn dây phần ứng của máy phát điện 
xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay 

 X  
  

10 A10 
Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh kích từ 
máy phát điện xoay chiều một pha công 
suất S < 5KVA 

  X 
  

 B Lắp đặt và vận hành động cơ không đồng 
bộ ba pha 

   
  

11 B01 
Xác định cực tính bộ dây stator động cơ 
điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha P < 
5kW 

 X  

  

12 B02 
Đấu dây vận hành động cơ điện xoay 
chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao 

X   
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ở chế độ hình sao 

13 B03 
Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều 
KĐB ba pha theo phương pháp đổi nối 
Y/D bằng khởi động từ 

 X  

  

14 B04 
Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC 
điện xoay chiều KĐB ba pha khống chế 
bằng công tắc hành trình 

 X  

  

15 B05 
Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC 
điện xoay chiều KĐB ba pha theo thời 
gian chỉnh định 

X   

  

16 B06 
Đấu dây vận hành động cơ điện xoay 
chiều không đồng bộ ba pha bằng cầu dao 
ở chế độ hình tam giác 

X   

  

17 B07 
Đấu dây đảo chiều quay ĐC điện xoay 
chiều KĐB ba pha bằng cầu dao đảo 

X   
  

18 B08 
Đấu dây động cơ 3 pha sang sử dụng lưới 
điện 1 pha 

 X  
  

 C Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện gia dụng      

19 C01 Thay thế chổi than  X    
20 C02 Thay rơ-le nhiệt của nồi cơm điện  X    

21 C03 Thay và cân chỉnh cu-roa X     

22 
C04 Thay  bộ điều chỉnh tốc độ quạt kiểu cuộn 

kháng 
 X  

  

23 C05 Thay thế bộ tuốc-năng quạt  X    

24 C06 
Xác định cuộn chính và cuộn phụ của 
động cơ điện xoay chiều một pha 

 X  
  

25 C07 
Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha 
ngoài 

  X 
  

26 C08 
Thay tụ điện động cơ điện xoay chiều một 
pha 

X   
  

27 C09 
Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều 1 
pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ 

  X 
  

28 C10 Đổi chiều quay động cơ vạn năng  X    

29 C11 Thay ổ bi và bạc đỡ X     

30 C12 Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh  X    

31 C13 Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay   X   
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chiều không đồng bộ một pha kiểu mở 
máy bằng cuộn phụ  và tụ điện 

32 
C14 Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn 

năng 
  X 

  

33 
C15 Thay thế rơ-le khởi động máy nén và rơ le 

nhiệt của tủ lạnh 
 X  

  

34 C16 Bảo dưỡng máy điều hoà không khí  X    

35 C17 
Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của 
động cơ điện xoay chiều một pha 

 X  
  

36 
C18 Thay thế bộ cài đặt chương trình của máy 

giặt 
 X  

  

37 C19 Lắp đặt bình nước nóng X     

38 C20 Lắp đặt máy giặt X     

39 C21 
Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao 
tầng; tự động khống chế mức nước 

  X 
  

40 C22 
Thay thế và cân chỉnh đầu bơm máy bơm 
nước (kiểu bơm ly tâm) 

 X  
  

41 
C23 Bảo dưỡng, sửa chữa vành chỉnh lưu ( cổ 

góp) của máy điện. 
 X  

  

42 
C24 Quấn dây rotor (phần ứng) động cơ vạn 

năng. 
  X 

  

43 
C25 Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện 

tử. 
 X  

  

44 C26 Sửa chữa lò vi sóng.   X   

45 C27 Kiểm tra, sửa chữa bàn ủi X     

46 C28 Lắp đặt  máy điều hòa không khí  X    

47 C29 Kiểm tra, sửa chữa bếp từ   X   

48 C30 Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang   X   

49 C31 Nạp ga máy điều hoà không khí  X    

50 C32 Sửa chữa máy xì khô   X   

51 
C33 Sửa chữa lò nướng chuyên dung gia nhiệt 

bằng dây điện trở 
 X  

  

52 C34 Sửa chữa máy nước nóng   X   

53 
C35 Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị 

ra nhiệt 
 X  

  

 D Lắp đặt, bảo trì máy biến áp      
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54 D01 
Lắp mạch chỉnh lưu cả chu  kỳ kiểu hai đi 
- ốt 

  X 
  

55 
D02 Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-

ốt có mạch lọc 
  X 

  

56 
D03 Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình 

cầu 
  X 

  

57 D04 Tẩm sấy máy điện (máy điện gia dụng) X     

58 
D05 Quấn dây máy biến áp cách ly (cảm ứng 

một pha gia dụng). 
  X 

  

59 D06 Quấn dây máy biến áp tự ngẫu   X   

60 D07 Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang   X   

61 D08 Quấn lại bộ dây ổn áp kiểu hình xuyến    X   

62 D09 Sửa chữa mạch tự động ổn áp    X  

 E Lắp đặt, bảo trì thiết bị điều khiển và 
cảnh báo 

   
  

63 
E01 Lắp đặt mạch thông tin cục bộ ( in-ter-

com) 
 X  

  

64 E02 Lắp đặt mạch điện chiếu sáng khẩn cấp  X    

65 E03 Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy  X    

66 E04 Lắp đặt mạch điện chống trộm  X    

67 E05 Lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa  X    

68 
E06 Lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có 

hính ảnh 
 X  

  

69 E07 Sửa chữa mạch điện tự động báo cháy   X   

70 E08 Sửa chữa mạch điện chống  trộm    X  

71 E09 Sửa chữa mạch điện tự động đóng-mở cửa    X  

72 
E10 Sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có 

hình ảnh 
   

X  

 F Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện dân 
dụng 

   
  

73 F01 Nối dây đơn và bấm đầu cốt X     

74 F02 Nối dây cáp và bấm đầu cốt X     

75 F03 Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi nổi X     

76 F04 Luồn dây  vào ống X     

77 F05 Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện X     

78 F06 Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện X     
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79 F07 Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt X     

80 F08 Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang X     

81 
F09 Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối 

song song 
X   

  

82 
F10 Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối  

tiếp 
X   

  

83 F11 Lắp đặt mạch chuông điện X     

84 F12 Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang X     

85 F13 Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân. X     

86 F14 Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân  X    

87 
F15 Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng 

cáo 
  X 

  

88 
F16 Lắp đặt hệ thống dây tiếp đất an toàn cho 

căn hộ 
 X  

  

89 F17 Lắp đặt hệ thống chống sét cho một căn hộ  X    

90 
F18 Lắp đặt hệ thống điện nổi,  không tiếp đất  

cho 1căn hộ 
 X  

  

91 
F19 Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một 

căn hộ 
  X 

  

92 
F20 Lắp đặt hệ thống điện ngầm,  có tiếp đất  

cho 1căn hộ 
  X 

  

93 F21 Lắp đặt công tơ điện 1pha và 3 pha X     

94 F22 Thiết kế hệ thống chống sét    X  

95 
F23 Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi âm 

tường 
X   

  

96 F24 Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ   X   

97 F25 Lắp đặt, sửa chữa mạch điện cửa cuốn   X   

98 F26 Lắp đặt quạt trần  X    

99 F27 Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh   X   

 G Sử dụng dụng cụ đo      

100 G01 Đo kích thước bằng thước cặp  X    

101 G02 Đo đường kính dây điện từ bằng pan-me  X    

102 G03 Đo điện áp bằng vôn mét X     

103 G04 Đo cường độ dòng điện bằng ampe mét X     

104 G05 Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét  X    

105 G06 Đo các đại lượng U, R, I bằng đồng hồ đo X     
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điện vạn năng VOM 
106 G07 Đo tốc độ bằng máy stroboscope  X    

107 G08 Đo công suất tác dụng P bằng oát-mét  X    

108 G09 Đo biên độ và tần số bằng máy hiện sóng   X   

109 G10 Đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét   X   

 H Thực hiện các công việc bổ trợ nghề      

110 H01 Vạch dấu  X    

111 H02 Đục kim loại X     

112 H03 Dũa kim loại X     

113 H04 Cưa, cắt kim loại X     

114 H05 Khoan lỗ                   X     

115 H06 Mài X     

116 H07 Hàn thiếc bằng mỏ hàn điện X     
117 H08 Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò  X    

118 H09 Hàn điện hồ quang  X    

119 H10 Khoan, đục, cắt bê tông.  X    

120 
H11 Nối ống kim loại bằng măn-sông đơn và 

kép 
 X  

  

121 H12 
Cắt ren bằng bàn ren và ta-rô (bằng tay và 
máy chuyên dùng ) 

 X  
  

122 H13 
Uốn ống kim loại và PVC luồn dây điện 
bằng dụng cụ chuyên dùng 

X   
  

 I Thực hiện các biện pháp an toàn lao 
động 

   
  

123 I01 Xây dựng hệ thống an toàn lao động    X  

124 
I02 Lập hệ thống quản lý an toàn sức khỏe lao 

động (OHS) tại nơi làm việc 
   X 

 

125 
I03 Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe,  an 

toàn lao động tại nơi làm việc 
   X 

 

126 
I04 Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động 

và vệ sinh công nghiệp 
  X 

  

127 I05 Thực hiện quy trình ứng phó trong tình 
trạng khẩn cấp 

  X 
  

128 
I06 Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp 

đặt và sử dụng điện 
X   

  

129 I07 Thực hiện các biện pháp phòng chống X     
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cháy nổ 
130 I08 Sơ cứu người bị tai nạn lao động X     

131 I09 Cấp cứu người bị điện giật X     

 J Quản lý nghề nghiệp      
132 J01 Xây dựng kế hoạch sản xuất    X  

133 
J02 Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh 

doanh 
   

X  

134 J03 Quản lý hoạt động tài chính   X   

135 J04 Quản lý các hoạt động kỹ thuật    X  

136 J05 Quản lý hệ thống thông tin   X   

137 J06 Quản lý môi trường    X  

138 J07 Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng   X   

139 J08 Quản lý nhân sự    X  

140 J09 Hạch toán chi phí sản phẩm    X  

141 J10 Tổ chức và truyền thông   X   
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:  Lắp đặt máy phát điện xoay chiều một pha dự phòng cho một 
                                              căn hộ: S < 5KVA, kiểu động cơ xăng. 
Mã số công việc:  A01 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt máy phát điện xoay chiều kiểu động cơ xăng dự phòng cho 
trường hợp mất điện. Công việc gồm các bước chính: 

- Đọc các bản vẽ của hệ thống cung cấp điện của căn hộ. 
    - Phân tích bảng kê thiết bị, vật tư; đề xuất phương án lắp đặt 

  - Lắp đặt máy. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành kiểm tra. 
- Hoàn công. 

 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Bản thiết kế của hệ thống điện được nghiên cứu đầy đủ, chính xác các 
thông tin. 
  - Dụng cụ và thiết bị được chuẩn bị đầy đủ. 
  - Đề xuất được phương án lắp đặt thiết bị tối ưu. 
 - Máy phát được lắp đặt đạt yêu cầu kỹ thuật. 
 - Bàn giao kết quả công việc đúng yêu cầu. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Xác định nguồn cấp của căn hộ. 
- Lắp đặt hệ thống chuyển đổi nguồn. 
- Vận hành máy phát điện. 
- Đo lường các thông số điện cơ bản. 
- Thực hiện các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao  

công việc. 
- Kỹ năng giao tiếp. 

  2. Kiến thức: 
  - Các khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện và phụ kiện đường dây trong 
căn hộ.  
  - Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ xăng công suất <5KW. 
  - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát đồng bộ. 
         - Các thủ tục hành chính và các qui định kỹ thuật về bàn giao công việc. 
  - Các yếu tố ảnh hưởng của khí thải tới sức khoẻ con người. 
 - Kỹ thuật an toàn điện. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Bản vẽ. 
- Máy phát điện. 
- Bộ dụng cụ lắp đặt cơ khí. 
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- Khoan điện. 
- Máy khoan bê tông. 
- Dây dẫn điện. 
- Băng keo điện. 
- Đường ống dẫn khí. 
- Áp-tô-mát. 
- Cầu dao đảo, áp-tô-mát. 
- Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét, ampekìm. 
- Điện trở tiếp đất. 
- Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thông hiểu sau khi đọc bản 
thiết kế của hệ thống điện trong căn hộ. 

- Quan sát, đối chiếu với bản thiết kế 

- Độ chính xác vị trí nối dây. - Quan sát, đối chiếu với bản vẽ 
- Mức độ đầy đủ chủng loại, số lượng 
thiết bị trong các bản vẽ với bảng kê 

- So sánh, đối chiếu theo bản vẽ và yêu 
cầu thiết kế 

- Sự tối ưu của phương án lắp đặt. - Quan sát, so sánh với bản vẽ và địa 
hình thực tế 

- Yêu cầu kỹ thuật của máy phát sau khi 
lắp đặt đạt được 

- Quan sát, so sánh với thiết kế và yêu 
cầu kỹ thuật của máy phát trong lý lich 
máy 

- Mức độ đầy đủ của các thủ tục bàn 
giao  

- Kiểm tra, so sánh với TCVN 

- Sự tuân thủ quy định về công tác an 
toàn vệ sinh công nghiệp 

- So sánh với quy định của Việt Nam 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc:   Sửa chữa hệ thống chổi than và vành trượt máy điện. 
Mã số công việc: A02 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Sau một thời gian làm việc, hệ thống chổi than và vành trượt bị hư hỏng, 
cần thường xuyên kiểm tra thay thế phục hồi. Công việc gồm các bước chính: 
 - Kiểm tra thay thế và sửa chữa phục hồi vành trượt. 
 - Thay thế chổi than máy phát điện. 

- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành kiểm tra. 
- Hoàn công. 

 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Công việc tháo lắp được thực hiện đúng quy trình. 
- Rotor máy phát điện <5Kw được tháo lắp đúng yêu cầu kỹ thuật.  

 - Sửa chữa, thay thế được vành góp và chổi than đạt yêu cầu. 
 - Đảm bảo được an toàn vệ sinh công nghiệp. 
 - Thái độ làm việc thận trọng, tỉ mỉ. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Tháo lắp rotor máy phát điện. 
- Sử dụng các dụng cụ tháo lắp cơ khí. 
- Sử dụng dụng cụ đo cách điện (mê-gôm-mét). 
- Vận hành máy phát điện. 

2. Kiến thức: 
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện  loại có vành trượt. 
- Quy trình tháo lắp phần quay máy điện. 
- Nguyên nhân gây hư hỏng và phương pháp sửa chữa  hệ thống chổi 
than,  vành trượt máy điện. 
- Quy trình vận hành máy điện. 
- Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét. 

    - Kỹ thuật an toàn điện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
- Dụng cụ: Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét, Kìm, tuốc-nơ-vít, kéo, clê,mỏ 

lết, búa. 
- Thiết bị: Máy  phát điện  loại có vành trượt.  
- Phương tiện: Cầu dao đóng cắt tải, giấy ráp mịn, bảo hộ lao động, di 

chuyển trong hiện trường, bản vẽ. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Tháo lắp đúng trình tự và đảm bảo - Quan sát, đối chiếu với trình tự tháo 
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không làm hư hỏng các chi tiết, bộ phận 
khác. 

lắp và các bản vẽ liên quan 

- Mức độ tiếp xúc bề mặt của chổi than 
đạt 100%  

- Quan sát điểm tiếp xúc trong một đơn 
vị diện tích 

- Độ tiếp xúc của chổi than với vành 
góp 

- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu  

- Điện trở cách điện giữa vành trượt và 
vỏ máy Rcđ ≥ 1M Ω 

- Sử dụng đồng hồ Mê-ga-ôm kiểm tra 

- Sự tuân thủ quy định về công tác an 
toàn vệ sinh công nghiệp 

- So sánh với quy định của Việt Nam 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 10 
KVA, kiểu động cơ xăng 

   Mã số công việc: A03 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra, vận hành máy phát điện xoay chiều một pha công suất S < 
10KVA, kiểu động cơ xăng. Công việc gồm các bước chính: 
 - Xác định vị trí đặt máy phát điện. 
 - Kiểm tra máy trước khi khởi động. 
 - Khởi động động cơ xăng. 
 - Điều chỉnh tần số và điện áp. 
 - Đóng tải máy phát. 
 - Theo dõi máy trong qúa trình làm việc. 
 - Dừng máy và vệ sinh bảo dưỡng. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Xác định được nội dung qui trình vận hành và bảo dưỡng. 
 - Công tác kiểm tra cơ, điện thực hiện đầy đủ các nội dung trước khi vận 
hành máy. 

- Công tác kiểm tra trong quá trình vận hành máy được thực hiện đầy đủ 
các bước. 

- Phát hiện và xử lý nhanh, an toàn các sự cố cơ, điện xẩy ra trong khi vận 
hành. 

- Công tác an toàn lao động cho người, thiết bị và dụng cụ thực hiện đúng 
quy định. 

 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Quan sát, phân tích bản vẽ trong cactaloc. 
 - Sử dụng các dụng cụ kiểm tra động cơ xăng. 
 - Vận hành động cơ. 

- Điều chỉnh tần số và điều chỉnh điện áp. 
 - Xử lý nhanh, an toàn  các sự cố trong khi máy vận hành ; 

- Vệ sinh bảo quản máy. 
2. Kiến thức: 

  - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xăng, máy phát điện. 
 - Quy trình vận hành máy phát điện. 
 - Phương pháp điều chỉnh điện áp và tần số của máy phát điện 
 - Những nội dung kiểm tra động cơ xăng và các tiêu chuẩn kỹ thuật cần 
đạt được trước khi vận hành máy 
 - Kỹ thuật an toàn điện. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
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 - Bản vẽ, tài liệu hướng dẫn sử dụng máy phát điện (catalogue) 
 - Máy phát, động cơ xăng 
 - Bộ điều khiển tần số và điện áp. 
 - Xăng, dầu nhờn. 
 - Đồng hồ VOM, oát kế. 
 - Các thiết bị đóng cắt, thiết bị đo lường , thiết bị bảo vệ, bộ điều khiển. 
 - Dụng cụ nghề điện. 
 - Trang bị bảo hộ lao động. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
-  Mưc độ tuân thủ qui trình vận hành và 
bảo dưỡng  

- Quan sát, sổ tay ghi chép đối chiếu với 
quy trình chuẩn đang áp dụng 

- Mức độ thực hiện kiểm tra cơ, điện 
trước khi vận hành máy 

- Quan sát hoặc tự luận, đối chiếu với 
yêu cầu của thiết bị 

- Sự tuân thủ công tác kiểm tra trong 
quá trình vận hành máy 

- Quan sát công tác kiểm tra so sánh với 
các yêu cầu chung khi vận  hành 

- Phát hiện và xử lý nhanh, an toàn các 
sự cố cơ, điện xẩy ra trong khi vận hành 

- Tạo ra các tình huống để kiểm tra khả 
năng xử lý.  

-Sự tuân thủ quy định về các biện pháp 
an toàn, phòng chống cháy nổ cần thiết. 

Quan sát so sánh với quy định về an 
toàn phòng chống cháy nổ được quy 
định 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc:       Bảo dưỡng động cơ xăng máy phát điện S < 10 KVA (bảo 
dưỡng thường xuyên) 

Mã số công việc: A04 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ xăng công suất nhỏ hơn 10KVA. Công việc 
gồm các bước chính: 
 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, nơi làm việc. 
 - Bảo dưỡng phần cố định của động cơ. 
 - Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí. 
 - Bảo dưỡng  hệ thống bôi trơn. 
 - Bảo dưỡng hệ thống làm mát. 
 - Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu. 
 - Bảo dưỡng thùng xăng, bơm xăng, bộ chế hoà khí. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Dụng cụ, thiết bị dùng để  tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng động cơ được 
chuẩn bị đúng chủng loại và đủ số lượng. 
 - Quy trình bảo dưỡng được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Khe hở xu-páp được kiểm tra và điều chỉnh đúng. 
 - Các vị trí lắp ghép không được rò rỉ nước làm mát, xăng, dầu bôi trơn. 

- Phát hiện được nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, 
gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết. 
 -Thực hiện đúng và đầy đủ biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ cần 
thiết. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Nhận biết và sử dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng 
động cơ xăng. 
 - Kiểm tra cơ cấu phân phối khí và điều chỉnh khe hở xu-páp. 
 - Sử dụng dụng cụ đo Pan me, thước cặp, cữ đo và kính phóng đại. 
 - Vận hành máy phát. 
 - Sử dụng thiết bị chữa cháy và sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động. 
 

2. Kiến thức: 
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xăng. 

 - Quy trình tháo, lắp, bảo dưỡng máy phát điện. 
 - Cách sử dụng dụng cụ, đồ nghề sửa chữa, bảo dưỡng. 
 - Yêu cầu kỹ thuật công tác bảo dưỡng thường xuyên động cơ xăng. 
 - Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh khe hở xu-páp. 
 - Đặc tính kỹ thuật của nước "mềm", chất chống đông. 
 - Đặc tính kỹ thuật của xăng, dầu bôi trơn động cơ. 



 17 
 

 - Quy tắc an toàn phòng chống cháy 
 - Phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng động cơ của nhà sản xuất. 
 - Dụng cụ tháo lắp cơ khí, thước cặp, pan-me. 
 - Máy nén khí, động cơ xăng. 
 - Xăng, dầu nhờn, nước, dụng dịch NaOH, giẻ sạch 
 - Thiết bị chữa cháy. 
 - Sổ tay, bút ghi chép. 
 - Căn lá. 
 - Trang bị bảo hộ lao động. 
  
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ đầy đủ số lượng, chủng loại 
dụng cụ, thiết bị dùng để  tháo lắp, kiểm 
tra, bảo dưỡng động cơ xăng được chuẩn 
bị. 

- Quan sát, so sánh với yêu cầu của 
công tác bảo dưỡng 

- Sự tuân thủ đúng quy trình bảo dưỡng, 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Quan sát,  so sánh với quy trình 
được lập của nhà chế tạo. 

- Độ chính xác của khe hở xu-páp được 
hiệu chỉnh. 

- Khe hở đúng theo yêu cầu được ghi 
trong lý lịch của máy 

- Mức độ kín khít không rò rỉ nước làm 
mát, xăng, dầu bôi trơn ở các vị trí lắp 
ghép. 

- Quan sát kiểm tra bằng các dụng cụ 
thiết bị  chuyên dụng 

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng 
có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ 
trên bề mặt chi tiết 

Quan sát, kết hợp vấn đáp 

- Sự tuân thủ quy định về các biện pháp an 
toàn, phòng chống cháy nổ cần thiết. 

Quan sát so sánh với quy định về an 
toàn phòng chống cháy nổ được quy 
định 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:     Kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha trong 
Mã số công việc: A05 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra các bối dây trong stator, rotor máy điện bằng rô-nha nhằm phát 
hiện sự cố ngắn mạch mà bằng các thiết bị đo lường khác khó có thể xác định 
chính xác. Công việc gồm các bước chính: 
 - Chuẩn bị dụng cụ. 
 - Kiểm tra các bối dây bằng rô-nha. 
 - Kết luận tình trạng của các bối dây cần kiểm tra. 
 - Hoàn công. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Số lượng, chủng loại dụng cụ cần thiết cho công tác kiểm tra được chuẩn 
bị đủ và đúng chủng loại. 
 - Thao tác kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật. 
 - Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Lựa chọn và bảo quản dụng cụ, thiết bị. 
- Sử dụng được Rô - nha trong. 
- Sử dụng đồng hồ VOM. 

 
2. Kiến thức: 

  - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rô-nha trong. 
 - Phương pháp kiểm tra cuộn dây stator bằng rô-nha. 
 - Cấu tạo chung stator máy điện. 
 - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
  - Ampe mét ,Đồng hồ VOM. 
 - Rô- nha trong. 
 - Stator máy phát. 
 - Sơ đồ trải bộ dây stator. 
 - Bút viết, sổ tay ghi chép. 
 -Trang bị bảo hộ lao động. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ đầy đủ về số lượng, đúng 
chủng loại dụng cụ cần thiết cho công 
tác kiểm tra. 

- Quan sát so sánh với điều kiện thực 
hiện công việc 
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- Thao tác kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật. - Quan sát, so sánh với quy trình kiểm 
tra bằng ro-nha trong 

- Sự tuân thủ quy định về công tác an 
toàn, vệ sinh công nghiệp 

- Trực quan, so sánh với tiêu chuẩn việt 
nam 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:     Sửa chữa máy phát điện xoay chiều một pha bị mất từ dư. 
Mã số công việc: A06 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Phục hồi từ dư cho máy phát bằng nguồn một chiều. Công việc gồm các 
bước chính: 
 - Chọn nguồn điện một chiều. 
 - Cách ly cuộn dây phần cảm. 
 - Nối cuộn dây phần cảm với nguồn một chiều (qua nút nhấn thường mở). 
 - Mồi từ. 
 - Đo sức điện động do từ dư. 
 - Kiểm tra điện áp máy phát. 
 - Hoàn công. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
  - Dụng cụ và các phụ kiện được chuẩn bị đủ và đúng chủng loại. 
  - Cực tính của cuộn cảm được xác định đúng. 
  - Nguồn một chiều có điện áp và công suất phù hợp với cuộn cảm được 
lựa chọn đúng. 
  - Từ dư máy phát được phục hồi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Đo lường điện. 
 - Phân tích sơ đồ nguyên lý cuộn cảm. 
 - Vận hành máy phát. 

- Nghiệm thu, bàn giao. 
2. Kiến thức: 

   - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ. 
 - Phương pháp phục hồi từ dư máy phát điện. 
 - Kỹ thuật an toàn điện. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
  - Máy phát điện bị mất từ dư. 
 - Nguồn điện một chiều. 
 - Dụng cụ nghề điện. 
 - Vôn mét, Am pe mét. 
 - Băng keo điện. 
 - Giẻ lau. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ chuẩn bị đầy đủ của dụng cụ 
và các phụ kiện 

- Quan sát so sánh với điều kiện thực 
hiện công việc 

- Độ chính xác cực tính của cuộn cảm 
được xác định. 

- Quan sát, kết hợp dụng cụ đo kiểm tra 

- Mức độ phù hợp về các thông số của 
nguồn một chiều và thông số của cuộn 
cảm. 

- Quan sát đối chiếu với bản vẽ thiết kế 
 

- Phục hồi từ dư cho máy phát đảm bảo 
yêu cầu kỹ thuật. 

- Quan sát, kết hợp dụng cụ đo kiểm tra 
so sánh với lý lịch máy 

-  Sự tuân thủ quy định về công tác an 
toàn vệ sinh công nghiệp. 

- Quan sát so sánh với quy định, đánh 
giá theo thang điểm chuẩn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc:       Quấn dây phần cảm máy phát điện xoay chiều 
một pha kiểu phần cảm quay 

Mã số công việc:  A07 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Quấn lại bộ dây phần cảm máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần 
cảm quay khi đã bị cháy. Công việc gồm các bước chính: 
 - Tháo máy phát. 
 - Tháo cuộn dây phần cảm ra khỏi mạch từ. 
 - Xác định số liệu dây quấn phần cảm. 
 - Chuẩn bị vật tư. 
 - Làm khuôn quấn. 
 - Quấn các bối dây phần cảm. 
 - Lắp  các bối dây của cuộn dây phần cảm. 
 - Sơn tẩm và sấy cuộn dây phần cảm. 
 - Đấu nối các bối dây phần cảm. 
 - Lắp ráp và cân bằng động rotor. 

- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành kiểm tra. 

 - Hoàn công. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Dụng cụ và các thiết bị phụ trợ được chuẩn bị đủ và đúng chủng loại. 
 - Rotor được tháo ra đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. 
 - Thông số  kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn được xác định đúng, đủ. 

- Bộ dây được quấn lại đảm bảo đúng số vòng và điện trở. 
 - Các đầu dây của bộ dây được đấu nối đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối 
tiếp xúc điện tốt. 

- Bối dây được cân bằng động theo yêu cầu kỹ thuật. 
 - Tẩm sấy đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật 
 - Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Tháo cuộn dây phần cảm. 
- Chọn, đo, kiểm tra dây quấn. 
- Làm bộ khuôn  quấn vạn năng. 
- Kỹ thuật quấn dây. 
- Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn. 
- Đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét. 
- Lắp ráp máy phát theo đúng qui trình 
- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
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2. Kiến thức: 
   - Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều một pha kiểu 
phần cảm quay. 
  - Sơ đồ dây quấn phần cảm 
  - Quy trình tháo máy phát. 
  - Phương pháp quấn dây máy điện. 
  - Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát 
  - Kỹ thuật tẩm sấy. 
  - Kỹ thuật an toàn điện. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
  - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần cảm quay. 
 - Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí. 
 - Mỏ hàn thiếc, ghen F=1mm, dao, kéo, kìm, thước, Bàn quấn dây, cưa, 
panme  
 - Bút viết,  sổ tay ghi chép số liệu. 
 - Dây điện từ, giấy cách điện, tre khô, khuôn quấn vạn năng, bàn quấn dây 
bằng tay 
 - Dụng cụ nghề điện, tủ sấy  
 - giẻ lau, mỡ bôi trơn. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 - Trang bị bảo hộ lao động. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ chuẩn bị đầy đủ của dụng 
cụ và các thiết bị phụ trợ 

- Quan sát so sánh với điều kiện thực hiện 
của công việc 

- Sự tuân thủ trình tự và yêu cầu kỹ 
thuật khi tháo lắp rotor 

- Quan sát so sánh với trình tự tháo lắp của 
nhà chế tạo. 

- Mức độ chính xác và đầy đủ các số 
liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây 
quấn 

- Quan sát so sánh với thiết kế ban đầu 

- Độ chính xác của số vòng dây quấn 
và điện trở thuần 

- Quan sát sử dụng cụ đo kiểm chuyên dùng 
(cầu đo điện trở) để kiểm tra 

- Sự tuân thủ đúng sơ đồ nối dây và 
yêu cầu cầu kỹ thuật của mối nối. 

- Quan sát kiểm tra bằng các dụng cụ 
chuyên dùng (Cầu đo điện trở) 

- Mức độ cân cân bằng động của 
rotor. 

- Kiểm tra sản phẩm bằng thiết bị đo độ 
rung 

- Tẩm sấy đúng quy trình đạt yêu cầu 
cách điện  

- Quan sát, so sánh với quy trình chuẩn 
(Rcđ ≥ 1MΩ). 

- Sự tuân thủ quy định về an toàn, vệ 
sinh công nghiệp. 

- Quan sát quá trình thực hiện đối chiếu với 
quy định của Việt Nam. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:  Quấn dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha 

kiểu phần ứng quay 
Mã số công việc: A08 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Quấn  lại bộ dây phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu 
phần ứng quay khi đã bị cháy. Công việc gồm các bước chính: 
 - Tháo máy phát. 
 - Tháo cuộn dây phần cảm. 
 - Xác định số liệu dây quấn phần cảm. 
 - Chuẩn bị vật tư. 
 - Làm khuôn  quấn các bối dây phần cảm. 
 - Quấn các bối dây phần cảm. 
 - Lắp  các bối dây của cuộn dây phần cảm. 
 - Đấu nối các bối dây. 
 - Sơn tẩm và sấy cuộn dây phần cảm. 
 - Lắp ráp  lại các bộ phận của máy phát. 
 - Kiểm tra không điện. 
 - Vận hành kiểm tra. 
 - Hoàn công. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Dụng cụ và các thiết bị phụ trợ được chuẩn bị đủ và đúng chủng loại. 
 - Cuộn dây phần cảm phải được tháo hoàn toàn ra khỏi máy, không được 
làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác. 
 - Các số liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn được xác định đúng và 
đầy đủ. 
 - Bối dây quấn đủ số vòng, đúng điện trở, không bị chầy xước, không 
chồng chéo. 
 - Tẩm sấy đúng quy trình đạt yêu cầu cách điện (Rcđ ≥ 1MΩ). 
 - Lắp lại đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. 
 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Tháo lắp máy phát . 
 - Chọn, đo, kiểm tra dây quấn. 
 - Quấn dây. 
 - Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn. 
 - Điều chỉnh dòng kích từ 
 - Đo lường điện. 

- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
- Vệ sinh nơi làm việc 
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 2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều một pha kiểu 
phần ứng quay. 
 - Quy trình tháo máy phát. 
 - Phương pháp quấn dây máy điện. 
 - Nguyên lý hoạt động tủ sấy. 
 - Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát. 
 - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét. 
 - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 - Công tác vệ sinh nơi làm việc. 
 - Kỹ thuật an toàn điện. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay. 
 - Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí. 
 - Bộ dụng cụ nghề điện. 
 - Panme,  bàn quấn dây bằng tay, bộ khuôn quấn vạn năng, dây điện từ, 
giấy cách điện, thiếc hàn, nhựa thông, tre khô, ghen F=1, 4mm, sơn vec ni. 
 -Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét, bút thử điện 
 - Tủ sấy động cơ. 
 - Bút viết, sổ tay ghi chép số liệu. 
 - Giẻ lau, dầu mỡ. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 - Trang bị bảo hộ lao động. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và 
các thiết bị phụ trợ. 

- Quan sát so sánh với điều kiện thực 
hiện công việc 

- Mức độ ảnh hưởng đến các chi tiết 
khác khi tháo cuộn dây phần cảm ra 
khỏi máy. 

- Quan sát quá trình thực hiện so sánh 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Độ chính xác của số liệu kỹ thuật cần 
thiết của bộ dây quấn. 

- Quan sát, ghi chép số liệu so sánh với 
thông số chuẩn 

- Độ chính xác của số vòng dây quấn và 
điện trở thuần. 

- Quan sát, sử dụng dụng cụ đo kiểm 
chuyên dùng (cầu đo điện trở) kiểm tra 

- Tẩm sấy đúng quy trình đạt yêu cầu 
cách điện  

- Quan sát, dụng kiểm tra điện trở cách 
điện ( Rcđ ≥ 1MΩ). 

- Sự tuân thủ trình tự tháo lắp máy phát Quan sát, so sánh với bản trình tự thực 
hiện 

- Sự tuân thủ quy định về an toàn, vệ 
sinh công nghiệp. 

- Quan sát quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định của Việt Nam. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Quấn dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu 

phần ứng quay 
Mã số công việc: A09 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Quấn lại bộ dây phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha kiểu 
phần ứng quay khi đã bị cháy. Công việc gồm các bước chính: 
 - Tháo phần ứng. 
 - Vẽ  sơ đồ, tháo và ghi chép lại số liệu cuộn dây. 
 - Vệ sinh phần ứng và lót giấy cách điện rãnh. 
 - Chuẩn bị vật tư và làm khuôn quấn bối dây 
 - Quấn các bối dây. 
 - Lồng các  bối dây vào rãnh, đấu nối và đai. 
 - Sơn, tẩm và sấy cuộn dây phần ứng. 
 - Lắp ráp phần ứng vào máy phát. 
 - Kiểm tra không điện. 
 - Vận hành kiểm tra. 
 - Hoàn công. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Dụng cụ, vật tư và thiết bị phụ trợ được chuẩn bị đủ. 
 - Phần ứng được tháo lắp đúng theo đúng trình tự. 
 - Số liệu kỹ thuật của bộ dây quấn được xác định đúng và đầy đủ. 

- Bối dây được quấn đủ số vòng, đúng điện trở. 
- Tẩm sấy đúng qui trình đạt yêu cầu cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ). 
- Mối nối chắc chắn, hàn thiếc và được luồn ống ghen cách điện. 
- Phần ứng được lắp vào máy phát theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật. 
- Phiếu nghiệm thu, bàn giao phải đầy đủ và cụ thể. 
- Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp phải tuân thủ đúng quy định 

 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Tháo lắp máy phát. 
 - Chọn, đo, kiểm tra dây quấn. 
 - Quấn dây. 
 - Tẩm sấy cách điện bộ dây quấn. 
 - Điều chỉnh dòng kích từ. 
 - Đo lường điện. 

- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
- Vệ sinh nơi làm việc 

 
  2. Kiến thức: 
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 - Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều một pha kiểu 
phần ứng quay. 
 - Quy trình tháo máy phát. 
 - Phương pháp quấn dây máy điện. 
 - Nguyên lý hoạt động tủ sấy. 
 - Phương pháp điều chỉnh dòng kích từ máy phát. 
 - Phương pháp đo điện trở cách điện bằng mê-gôm-mét 
 - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 - Công tác vệ sinh nơi làm việc. 
 - Kỹ thuật an toàn điện. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu phần ứng quay. 
 - Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí. 
 - Bộ dụng cụ nghề điện. 
 - Panme,  bàn quấn dây bằng tay, bộ khuôn quấn vạn năng, dây điện từ, 
giấy cách điện, thiếc hàn, nhựa thông, tre khô, ghen F= 1, 4 mm, sơn vec ni. 
 -Đồng hồ VOM, mê-gôm-mét, bút thử điện 
 - Tủ sấy động cơ. 
 - Bút viết, sổ tay ghi chép số liệu. 
 - Giẻ lau, dầu mỡ. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao.. 
 - Trang thiết bị bảo hộ lao động. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ đầy đủ của dụng cụ, vật tư và 
thiết bị phụ trợ được chuẩn bị 

- Quan sát so sánh với điều kiện thực 
hiện công việc. 

- Sự tuân thủ trình tự, yêu cầu kỹ thuật 
khi tháo lắp cuộn dây phần ứng. 

- Quan sát so sánh với trình tự và yêu 
cầu của nhà sản xuất. 

- Mức độ chính xác và đầy đủ các số 
liệu kỹ thuật cần thiết của bộ dây quấn. 

- Quan sát, ghi chép số liệu so sánh với 
thông số chuẩn của máy 

- Độ chính xác của số vòng dây quấn và 
điện trở thuần. 

- Quan sát, dụng kiểm tra điện trở cách 
điện ( Rcđ ≥ 1MΩ). 

- Tẩm sấy đúng quy trình đạt yêu cầu 
cách điện ( Rcđ ≥ 1MΩ). 

- Quan sát, dụng kiểm tra điện trở cách 
điện 

- Sự tuân thủ trình tự lắp rotor của máy 
máy phát 

Quan sát, so sánh với bản trình tự thực 
hiện 

- Sự tuân thủ quy định về an toàn, vệ 
sinh công nghiệp. 

- Quan sát quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định của Việt Nam. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay 

chiều một pha công suất S < 5KVA 
Mã số công việc: A10 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Phục hồi, thay thế lại mạch tự động điều chỉnh kích từ máy phát điện xoay 
chiều một pha công suất < 5kW. Công việc gồm các bước chính: 
 - Phân tích sơ đồ mạch điện. 
 - Xác định vị trí lắp và tháo khối tự động điều chỉnh kích từ. 
 - Kiểm tra, xác định hư hỏng. 
 - Sửa chữa, thay thế cụm (khối), linh kiện mạch tự động điều chỉnh kích 
từ bị hư hỏng. 
 - Kiểm tra không điện. 
 - Vận hành kiểm tra. 
 - Hoàn công. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Các dụng cụ, vật tư và thiết bị phụ trợ được chuẩn bị đầy đủ và đúng 
chủng loại. 
 - Sơ đồ kiểu kích từ và nguyên lý tự động điều chỉnh kích từ được phân 
tích chính xác. 
 - Linh kiện và khối hư hỏng được xác định chính xác. 
 - Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng được phân tích rõ ràng. 
 - Linh kiện và khối hư hỏng được thay thế linh kiện phù hợp. 
 - Mạch kích từ được lắp lại đúng kỹ thuật. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao được viết đầy đủ và cụ thể. 

- Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Phân tích bản vẽ điện , điện tử. 
 - Tháo lắp máy phát. 
 - Đo kiểm tra các linh kiện bị hư hỏng. 
 - Sửa chữa, thay thế các khối linh kiện. 
 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 - Vận hành máy phát. 
 - Bảo quản dụng cụ , thiết bị. 
 
  2. Kiến thức: 
  - Cấu tạo, nguyên lý mạch điện tự điều chỉnh kích từ. 
 - Tính chất của các vật liệu điện, linh kiện điện, điện tử. 
 - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện. 
 - Các mạch điện tử cơ bản thường dùng trong máy phát. 
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 - Quy trình vận hành máy phát 
 - An toàn vệ sinh nơi làm việc. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
  - Sơ đồ mạch điện kích từ. 
 - Khối điều chỉnh tự động kích từ. 
 - Đồng hồ VOM. 
 - Máy phát điện. 
 - Dụng cụ tháo lắp. 
 - Dụng cụ nghề điện. 
 - Mỏ hàn. 
 - Thiếc hàn, nhựa thông. 

- Giẻ lau 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 - Trang phục bảo hộ lao động. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị 
phụ trợ được chuẩn bị. 

- Quan sát so sánh với điều kiện thực 
hiện công việc. 

- Độ chính xác khi phân tích sơ đồ kiểu 
kích từ và nguyên lý tự động điều chỉnh 
kích từ. 

- Quan sát lắng nghe so sánh với sơ đồ 
nguyên lý 

- Số lượng linh kiện, khối hư hỏng được 
xác định đúng 

- Quan sát kết hợp kiểm tra bằng các 
dụng cụ đo 

- Phân tích hiện tượng và nguyên nhân 
hư hỏng. 

- Quan sát so sánh với các hiện tượng 
hư hỏng thực tế 

- Sự phù hợp của các linh kiện, khối 
được thay thế. 

- Quan sát, đo lường các thông số của 
mạch 

- Mức độ đầy đủ của phiếu nghiệm thu, 
bàn giao. 

- Quan sát so sánh với quy định chung 
về nghiệm thu và bàn giao sản phảm 

- Sự tuân thủ quy định về an toàn, vệ 
sinh công nghiệp. 

- Quan sát quá trình thực hiện đối chiếu 
với quy định của Việt Nam. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Xác định cực tính bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không 

đồng bộ 3 pha P ≤ 5kW 
Mã số công việc: B01 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Xác định các đầu đầu và các đầu cuối của bộ dây stator động cơ điện xoay 
chiều không đồng bộ 3 pha có công suất P ≤ 5kW. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị động cơ, dụng cụ, nguồn một chiều, các bản vẽ, sơ đồ mạch 

điện, tài liệu, làm dấu thứ tự pha và thiết bị đóng cắt vv... 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ dây quấn và các thông số kỹ thuật 

trên nhãn của động cơ. 
- Thực hiện các công việc xác định các đầu đầu và các đầu cuối của bộ 

dây stator. 
- Kiểm tra nguồn điện và đấu nối động cơ. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  

- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Bộ dây quấn được xác định rõ tình trạng làm việc. 
- Các đầu đầu và đầu cuối được xác định chính xác. 
- Động cơ chạy thử với các thông số định mức. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 

 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Sử dụng đồng hồ vạn năng và amper kìm. 
- Kiểm tra và đánh giá được các thông số điện bộ dây quấn của động cơ. 
- Thao tác, đánh dấu và ghi chép trong quá trình thực hiện xác định cực 

tính động cơ. 
- Kết luận được tình trạng làm việc của động cơ sau khi vận hành chạy 

thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc  động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha. 
- Phương pháp tính toán và lựa chọn nguồn một chiều để xác định cực tính. 
-  Quy trình thực hiện xác định cực tính động cơ xoay chiều 3 pha. 

 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
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- Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm và tuốc-nơ-vít các 
loại vv... 
- Nguồn điện một chiều 1,5÷3V 
- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW. 
- Tài liệu, giáo trình tham khảo. 
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha. 
- Áp-tô-mát 3 pha. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện trình tự các công 
việc  

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Tình trạng làm việc của bộ dây quấn 
stator 

- So sánh các giá trị điện trở dây 
quấn và điện trở cách điện với giá trị 
thực tế của động cơ 

- Sự phù hợp thực hiện các công việc 
xác định đầu đầu và đầu cuối bộ dây 
quấn stator 

- Quan sát và ghi nhận mức độ thực 
hiện chính xác các bước công việc 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ khi vận hành 
chạy thử 

- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá 
với tình trạng làm việc thực tế của 
động cơ 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 

pha bằng cầu dao ở chế độ hình sao 
Mã số công việc: B02 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha bằng cầu 
dao ở chế độ hình sao. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị động cơ, thiêt bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu . 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của 

động cơ. 
- Gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt. 
- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt. 
- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức. 
- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy. 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch động lực. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ. 
- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc cầu dao ba pha. 
- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha. 
- Sơ đồ mạch điện. 

         - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ. 
- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt. 
-  Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
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         - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, 
tuốc-nơ-vít các loại vv... 

- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít 
vv... 

- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW làm việc ở chế 
độ sao. 

- Cầu dao 3 pha. 
- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ lựa chọn đúng chủng loại và 
thông số kỹ thuật của các thiết bị, khí 
cụ và vật liệu được lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ trước khi lắp đặt 

- So sánh với thông số thực tế của 
động cơ 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của hệ thống khi vận hành 
chạy thử 

- Đối chiếu kết quả đánh giá với tình 
trạng thực tế của mạch điện khi vận 
hành chạy thử 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo 

phương pháp đổi nối Y/D bằng khởi động từ 
Mã số công việc: B03 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Đấu dây khởi động ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha theo phương pháp 
đổi nối Y/D bằng khởi động từ. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị động cơ, thiêt bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu . 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của 

động cơ. 
- Gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt. 
- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt. 
- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức. 
- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy. 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch điều khiển. 
- Đấu nối mạch động lực. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ. 
- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơ-le thời gian. 
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ khởi động từ. 
- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha. 
- Sơ đồ mạch điện. 

         - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ. 
- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt. 
- Quy trình thực hiện. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, 
tuốc-nơ-vít các loại vv... 

- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít 
vv... 

- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW khởi động ở chế 
độ sao - tam giác. 

- Bộ khởi động từ, rơ-le thời gian, nút nhấn và đèn tín hiệu. 
- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ trước khi lắp đặt 

- So sánh với thông số thực tế của 
động cơ 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ khi vận hành 
chạy thử 

- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá 
với tình trạng làm việc thực tế của 
động cơ 

-  Sắp xếp các thiết bị, dụng cụ và vật 
liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB 

ba pha khống chế bằng công tắc hành trình 
Mã số công việc: B04 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha 
khống chế bằng công tắc hành trình. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị động cơ, thiết bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu . 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của 

động cơ. 
- Gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt. 
- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt. 
- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức. 
- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy. 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch điều khiển. 
- Đấu nối mạch động lực. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ. 
- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của công tắc hành trình. 
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ khởi động từ. 
- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha. 
- Sơ đồ mạch điện. 

         - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ. 
- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt. 
- Quy trình thực hiện. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, 
tuốc-nơ-vít các loại vv... 

- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít 
vv... 

- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW khởi động ở chế 
độ sao - tam giác. 

- Bộ khởi động từ, công tắc hành trình, nút nhấn và đèn tín hiệu. 
- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Xác định tình trạng làm việc của động 
cơ trước khi lắp đặt 

- So sánh với thông số thực tế của 
động cơ 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc thực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ khi vận hành 
chạy thử 

- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá 
với tình trạng làm việc thực tế của 
động cơ 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB 
ba pha theo thời gian chỉnh định 

Mã số công việc: B05 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Đấu dây mạch tự động đảo chiều quay ĐC điện xoay chiều KĐB ba pha 
theo thời gian chỉnh định. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị động cơ, thiêt bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu . 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của động cơ. 

- Gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt. 
- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt. 
- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức. 
- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy. 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch điều khiển. 
- Đấu nối mạch động lực. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ. 
- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơ-le thời gian. 
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ khởi động từ. 
- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha. 
- Sơ đồ mạch điện. 

         - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ. 
- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt. 
- Quy trình thực hiện. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
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         - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, 
tuốc-nơ-vít các loại vv... 

- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít 
vv... 

- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW khởi động ở chế 
độ sao - tam giác. 

- Bộ khởi động từ, rơ-le thời gian, nút nhấn và đèn tín hiệu. 
- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ trước khi lắp đặt 

- So sánh với thông số thực tế của 
động cơ 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ khi vận hành 
chạy thử 

- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá 
với tình trạng làm việc thực tế của 
động cơ 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 
pha bằng cầu dao ở chế độ hình tam giác 

Mã số công việc: B06 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Đấu dây vận hành động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha bằng cầu 
dao ở chế độ hình tam giác. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị động cơ, thiêt bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu . 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của 

động cơ. 
- Gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt. 
- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt. 
- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức. 
- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy. 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch điều khiển. 
- Đấu nối mạch động lực. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ. 
- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc cầu dao ba pha. 
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ khởi động từ. 
- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha. 
- Sơ đồ mạch điện. 

         - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ. 
- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt. 
-  Quy trình thực hiện. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, 
tuốc-nơ-vít các loại vv... 

- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít 
vv... 

- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW làm việc ở chế 
độ sao. 

- Cầu dao 3 pha, bộ khởi động từ, nút nhấn và đèn tín hiệu. 
- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Đánh giá tình trạng làm việc của động 
cơ trước khi lắp đặt 

- So sánh với thông số thực tế của 
động cơ 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện, so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ khi vận hành 
chạy thử 

- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá 
với tình trạng làm việc thực tế của 
động cơ 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép, so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Đấu dây đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha 
bằng cầu dao đảo 

   Mã số công việc: B07 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Đấu dây đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha bằng cầu 
dao đảo. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị động cơ, thiêt bị, khí cụ, dụng cụ và tài liệu . 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của 

động cơ. 
- Gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Thiết bị, khí cụ và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt. 
- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ lắp đặt. 
- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị định mức. 
- Đảm bảo an toàn và làm việc tin cậy. 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra, gá lắp thiết bị và khí cụ. 
- Đấu nối mạch động lực. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ. 
- Đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc cầu dao ba pha 2 ngả. 
- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha. 
- Sơ đồ mạch điện. 

         - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ. 
- Phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
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         - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, 
tuốc-nơ-vít các loại vv... 

- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: Bộ clê (6÷19)mm, máy khoan, máy bắn vít 
vv... 

- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có P ≤ 5kW làm việc ở chế 
độ sao. 

- Cầu dao 3 pha 2 ngả và đèn tín hiệu. 
- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Xác định tình trạng làm việc của động 
cơ trước khi lắp đặt 

- So sánh với thông số thực tế của 
động cơ 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc thực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ khi vận hành 
chạy thử 

- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá 
với tình trạng làm việc thực tế của 
động cơ 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đấu dây động cơ 3 pha sang sử dụng lưới điện 1 pha 
Mã số công việc: B08 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Đấu dây động cơ 3 pha sang sử dụng lưới điện 1 pha. Công việc gồm các 
bước chính: 

- Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện. 
- Đọc, phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị động cơ, tụ điện, dụng cụ và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động và các thông số kỹ thuật trên nhãn của 

động cơ. 
- Đấu nối lại mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Động cơ, tụ điện, dụng cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng 

thông số. 
- Động cơ được xác định tình trạng làm việc tốt. 
- Mạch điện được đấu nối theo đúng sơ đồ. 
- Các thông số làm việc của động cơ phù hợp với giá trị tính toán. 
- Đảm bảo an toàn và làm việc ổn định. 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Chuẩn bị động cơ, tụ điện, dụng cụ và vật liệu. 
- Đấu nối lại mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành chạy thử động cơ. 
- Đánh giá tình trạng làm việc của động cơ. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tụ điện. 
- Nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha. 
- Sơ đồ mạch điện. 

         - Ý nghĩa các thông số kỹ thuật trên nhãn động cơ. 
- Phương pháp tính toán lựa chọn sơ đồ đấu dây và tụ điện. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ nghề điện: Đồng hồ vạn năng, amper kìm, kìm điện các loại, 
tuốc-nơ-vít các loại vv... 
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- Bộ clê (6÷19)mm 
- Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha. 
- Tụ điện, mỏ hàn, thiếc, nhựa thông, dây dẫn và băng dính 
- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mạch điện và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ trước khi đấu nối 
lại 

- So sánh với thông số thực tế của 
động cơ 

- Mức độ chính xác của mạch điện 
được đấu nối 

- Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện và sản phẩm cuối 
cùng 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của hệ thống khi vận hành 
chạy thử 

- So sánh các giá trị đo kiểm khi vận 
hành chạy thử với giá trị tính toán 
của động cơ  

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Thay thế chổi than 
Mã số công việc: C01 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra chổi than và thay thế. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của chổi than. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thay chổi than. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Máy điện sau khi thay thế chổi than làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của chổi than. 
- Tháo chổi cũ ra khỏi máy. 
- Làm vệ sinh vành góp, chuẩn bị và gia công chổi than mới. 
- Lắp chổi than mới. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy điện chạy chổi than. 
- Cấu tạo, phân loại chổi than. 
- Sơ đồ mạch điện. 
-  Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Máy khoan, máy mài, máy quay sinh tố chạy chổi than vv.... 
- Chổi than, giấy ráp, giẻ lau và khay đựng đồ. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo. 
- 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 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Xác định tình trạng hư hỏng chổi than 
- Gia công chổi than, vệ sinh vành góp 
và lắp chổi than 

- Quan sát kết quả thực hiện, đối 
chiếu với yêu cầu kỹ thuật của công 
việc 

- Mức độ chính xác và chắc chắn của 
sản phẩm sau khi lắp ráp xong 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
tay, mắt thường, đồng hồ vạn năng, 
amper kìm và hoạt động thử 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ khi vận hành 
chạy thử 

- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá 
với tình trạng làm việc thực tế của 
động cơ 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc:      Thay rơ-le nhiệt của nồi cơm điện 
Mã số công việc:   C02 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra rơ-le nhiệt của nồi cơm điện và thay thế. Công việc gồm các 
bước chính: 

- Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện. 
- Tham vấn và kiểm tra tình trạng làm việc của rơ-le. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thay rơ-le. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Nồi cơm điện sau khi thay thế rơ-le làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của rơ-le. 
- Tháo rơ-le cũ ra khỏi máy. 
- Làm vệ sinh, và lựa chọn rơ-le mới. 
- Lắp rơ-le mới và các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của nồi cơm điện. 
- Cấu tạo và phân loại rơ-le nhiệt trong nồi cơm điện. 
- Nguyên lý mạch điện. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Nồi cơm điện các loại 
- Rơ-le nhiệt, giẻ lau và khay đựng đồ. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
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Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ thực hiện kiểm tra, lựa chọn 
và thay thế rơ-le mới 

- Quan sát, đối chiếu với quy trình 
tháo lắp và yêu cầu kỹ thuật của thiết 
bị cần thay thế 

- Mức độ chính xác và chắc chắn của 
sản phẩm sau khi lắp ráp xong 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
tay, mắt thường, đồng hồ vạn năng, 
amper kìm và hoạt động thử 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ khi vận hành 
chạy thử 

- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá 
với tình trạng làm việc thực tế của 
động cơ 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc:     Thay và căn chỉnh dây cu-roa 
Mã số công việc: C03 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra dây cu-roa, thay thế và căn chỉnh. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Phân tích bản vẽ lắp ráp dây cu-roa. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Tháo phụ kiện và kiểm tra dây cu-roa. 
- Lựa chọn, thay thế dây cu-roa và căn chỉnh. 
- Lắp các phụ kiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Dây cu-roa sau khi thay thế làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của dây cu-roa. 
- Tháo dây cu-roa cũ ra khỏi máy và lấy số liệu. 
- Làm vệ sinh, và lựa chọn dây cu-roa mới. 
- Lắp dây cu-roa mới và các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại dây cu-roa. 
- Phương pháp lắp ráp dây cu-roa. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Máy sử dụng dây cu-roa các loại. 
- Dây cu-roa mới, giẻ lau và khay đựng đồ. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ lắp ráp và giáo trình tham khảo. 
- 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 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ thực hiện: tháo, kiểm tra, lắp 
dây cu-roa 

- Quan sát, đối chiếu với quy trình 
tháo lắp và yêu cầu kỹ thuật của thiết 
bị cần thay thế 

- Mức độ chính xác và chắc chắn của 
sản phẩm sau khi lắp ráp xong 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
tay và mắt thường và hoạt động thử 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Thay bộ điều khiển tốc độ quạt kiểu cuộn kháng 
Mã số công việc: C04 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra và thay bộ điều khiển tốc độ quạt kiểu cuộn kháng. Công việc 
gồm các bước chính: 

- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện. 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ điều khiển. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Tháo lắp phụ kiện, bộ điều khiển và làm dấu đầu dây. 
- Lựa chọn và thay thế bộ điều khiển mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Quạt điện sau khi thay thế bộ điều khiển tốc độ làm việc theo đúng yêu 

cầu kỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của bộ điều khiển tốc độ. 
- Tháo phụ kiện, bộ điều khiển và làm dấu đầu dây. 
- Lựa chọn, lắp dây cu-roa mới và các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của quạt điện có bộ điều khiển tốc 

độ bằng cuộn kháng. 
- Nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển tốc độ quạt kiểu cuộn kháng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Quạt trần có bộ điều khiển tốc độ bằng cuộn kháng. 
- Bộ điều khiển mới, giẻ lau, khay đựng đồ và thang nhôm 4 chân. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo. 
- 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 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ thực hiện công việc kiểm tra, 
thay thế bộ điều khiển  

- Quan sát, đối chiếu với quy trình 
tahso lắp và yêu cầu kỹ thuật của 
thiết bị cần thay thế 

- Mức độ chính xác và chắc chắn của 
sản phẩm sau khi lắp ráp xong 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
tay, mắt thường, đồng hồ vạn năng, 
amper kìm và hoạt động thử 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:     Thay thế bộ tuốc-năng quạt 
Mã số công việc: C05 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra và thay thế các bộ tuốc-năng quạt. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của tuốc-năng. 
- Tháo lắp phụ kiện và tuốc-năng cũ. 
- Lựa chọn và thay thế bộ tuốc - năng mới. 
- Vận hành kiểm tra chạy thử. 
- Lắp ráp các phụ kiện bên ngoài. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Tình trạng làm việc của tuốc-năng được xác định chính xác. 
- Tuốc-năng được tháo và lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Quạt điện sau khi thay thế tuốc-năng làm việc theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của bộ tuốc-năng. 
- Tháo phụ kiện, bộ tuốc-năng và làm vệ sinh. 
- Lựa chọn, lắp bộ tuốc năng mới và các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo các bộ phận chính của quạt điện. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của các bộ tuốc-năng quạt điện. 
- Phương pháp tháo và lắp bộ tuốc-năng quạt điện.  
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Quạt điện các loại có sử dụng tuốc-năng. 
- Bộ tuốc-năng mới, giẻ lau, khay đựng đồ. 
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- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  lắp ráp và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 

 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của tuốc-năng 
- Mức độ chính xác, phù hợp của các 
thao động tác tháo, lắp tuốc-năng và 
các phụ kiện 

- Quan sát, đối chiếu với quy trình, 
thao tác tháo lắp  thiết bị cần thay thế 

- Độ hoạt động chính xác,  và ổn định 
của sản phẩm sau khi lắp ráp xong 

- Quạt hoạt động thử ở mọi chế độ, 
kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Xác định cuộn chính và cuộn phụ của động cơ điện xoay chiều 

một pha 
  Mã số công việc: C06 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Đo kiểm tra và xác định các đầu cuộn dây chính và phụ của động cơ 1 
pha. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc động cơ. 
- Đo điện trở xác định cuộn dây chính và phụ. 
- Đấu nối và kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra có điện. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Tình trạng làm việc của động cơ được xác định chính xác. 
- Các đầu dây cuộn chính và phụ được xác định chính xác và đánh dấu. 
- Động cơ sau khi đấu nối và cấp nguồn hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc động cơ 1 pha. 
- Đo điện chở xác định cuộn dây chính và phụ. 
- Đấu nối và kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra có điện. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều một 

pha. 
         - Phương pháp xác định cuộn chính và cuộn phụ của động cơ điện xoay 
chiều một pha 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Động cơ điện xoay chiều một pha. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ đồ nguyệ lý và giáo trình tham khảo. 
- 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 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ 
- Mức độ xác định chính xác các đầu 
dây cuộn chính và cuộn phụ 

- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ 
thuật của đông cơ  

- Độ hoạt động chính xác, và ổn định 
của động cơ sau khi vận hành chạy thử 

- Động cơ làm việc, kiểm tra bằng 
thính giác, mắt thường, đồng hồ vạn 
năng và amper kìm 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Kiểm tra cuộn dây phần ứng bằng rô-nha ngoài 
Mã số công việc: C07 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Sử dụng rô-nha ngoài để kiểm tra phần ứng. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị. 
- Đặt phần ứng lên miệng rãnh rô-nha. 
- Đặt lá thép áp sát lên miệng rãnh phần ứng. 
- Cấp nguồn điện cho rô-nha. 
- Kiểm tra, quan sát và đánh dấu rãnh có vòng dây ngắn mạch. 
- Tắt nguồn cung cấp cho rô-nha. 
- Đánh giá tình trạng phần ứng. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Tình trạng làm việc của rô-nha được xác định làm việc tốt. 
- Xác định được đúng tình trạng làm việc của phần ứng. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Lựa chọn và sử dụng rô-nha. 
- Đặt phần ứng lên miệng rãnh rô-nha. 
- Đặt lá thép áp sát lên miệng rãnh phần ứng. 
- Kiểm tra và quan sát xác định tình trạng phần ứng. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều một 

pha. 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rô-nha ngoài. 
- Quy trình thực hiện. 

 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Động cơ điện xoay chiều một pha. 
- Bảng quy trình thực hiện và giáo trình tham khảo. 
- 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 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ sử dụng thành thạo rô-nha 
ngoài 

- Quan sát và ghi nhận các thao tác 
sử dụng trong quá trình thực hiện 

- Mức độ xác định chính xác tình trạng 
của bộ dây phần ứng 

- Ghi nhận kết qủa đối chiếu với tình 
trạng thực của bộ dây phần ứng 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép đối chiếu với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Thay tụ điện động cơ điện xoay chiều một pha 
Mã số công việc: C08 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra và thay thế tụ điện động cơ điện xoay chiều một pha. Công việc 
gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ. 
- Tháo, kiểm tra và ghi thông số tụ. 
- Lựa chọn và thay thế tụ mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra có điện. 
- Lắp ráp các phụ kiện bên ngoài. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của động cơ và tụ điện được xác định chính xác. 
- Tụ điện được tháo và lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Động cơ sau khi thay thế tụ điện làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ và tụ điện. 
- Tháo, lắp tụ điện và các phụ kiện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều một pha chạy tụ. 
- Sơ đồ nguyên lý động cơ xoay chiều một pha chạy tụ. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Động cơ điện xoay chiều một pha chạy tụ. 
- Tụ điện mới, băng cách điện, giẻ lau, khay đựng đồ. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ đồ nguyen lý và giáo trình tham khảo. 
- 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 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ và tụ điện 
- Mức độ chính xác, phù hợp của các 
thao động tác tháo, lắp tụ điện và các 
phụ kiện 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của động cơ sau khi lắp ráp xong 

- Quạt hoạt động thử ở mọi chế độ, 
kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều một pha kiểu mở máy 

bằng cuộn phụ 
Mã số công việc: C09 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Đổi chiều quay động cơ điện xoay chiều một pha kiểu mở máy bằng cuộn 
phụ. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ. 
- Phân tích sơ đồ nguyên lý 
- Tháo và đấu nối lại mạch điện. 
- Kiểm tra không điện 
- Vận hành và kiểm tra có điện. 
- Lắp ráp các phụ kiện bên ngoài. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của động cơ được xác định chính xác. 
- Tháo và đấu nối lại đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Động cơ sau khi đấu nối lại được làm việc bình thường và đảo chiều 

quay. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ. 
- Tháo và đấu nối lại mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều một pha mở máy bằng cuộn phụ. 
- Sơ đồ nguyên lý động cơ xoay chiều một pha mở máy bằng cuộn phụ. 
- Các phương pháp đảo chiều quay động cơ xoay chiều một pha mở máy bằng 

cuộn phụ. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Động cơ điện xoay chiều một pha mở máy bằng cuộn phụ. 
- Băng cách điện, giẻ lau, khay đựng đồ. 
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- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ đồ nguyen lý và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ 
- Mức độ chính xác, phù hợp của các 
thao động tác đấu nối lại mạch điện 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của động cơ sau khi được đảo chiều 
quay 

- Quạt hoạt động thử ở mọi chế độ, 
kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đổi chiều quay động cơ vạn năng 
Mã số công việc: C10 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Đổi chiều quay động cơ vạn năng. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ. 
- Phân tích sơ đồ nguyên lý 
- Tháo và đấu nối lại mạch điện. 
- Lắp ráp lại các phụ kiện bên ngoài. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của động cơ được xác định chính xác. 
- Tháo và đấu nối lại đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Động cơ sau khi đấu nối lại được làm việc bình thường và đảo chiều 

quay. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ. 
- Tháo và đấu nối lại mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ vạn năng. 
- Sơ đồ nguyên lý động cơ vạn năng. 
- Các phương pháp đảo chiều quay động cơ vạn năng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Động cơ vạn năng. 
- Băng cách điện, giẻ lau, khay đựng đồ. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ đồ nguyen lý và giáo trình tham khảo. 
- 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 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ 
- Mức độ chính xác, phù hợp của các 
thao động tác đấu nối lại mạch điện 

- Quan sát và ghi nhận trong quá trình 
thực hiện 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của động cơ sau khi được đảo chiều 
quay 

- Quạt hoạt động thử ở mọi chế độ, 
kiểm tra bằng thính giác, mắt thường, 
đồng hồ vạn năng và amper kìm 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Thay ổ bi và bạc đỡ 
Mã số công việc: C11 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra và thay ổ bi, bạc đỡ cho các máy điện. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ. 
- Tháo ổ bi, bạc đỡ ra khỏi máy điện và kiểm tra. 
- Vệ sinh sạch sẽ, đọc thông số ổ bi bạc đỡ cũ. 
- Lựa chọn ổ bi bạc đỡ mới. 
- Lắp ổ bi bạc đỡ mới và các phụ kiện vào máy. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Tình trạng làm việc của ổ bi bạc đỡ được xác định chính xác. 
- Ổ bi bạc đỡ được tháo và lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Máy điện sau khi thay ổ bi bạc đỡ làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của ổ bi bạc đỡ. 
- Tháo phụ kiện, ổ bi bac đỡ và làm vệ sinh. 
- Lựa chọn, lắp ổ bi bạc đỡ mới và các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo các bộ phận chính của máy điện động. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của ổ bi. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của bạc đỡ. 
- Bản vẽ lắp ráp. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Cảo và các dụng cụ hỗ trợ tháo lắp ổ bi bạc đỡ. 
- Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí. 
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- Máy điện động các loại. 
- Ổ bi bạc mới, dầu làm sạch, mỡ bôi trơn, giẻ lau, khay đựng đồ. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  lắp ráp và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của ổ bi bạc đỡ 
- Mức độ chính xác, phù hợp của các 
thao động tác tháo, lắp ổ bi bạc đỡ và 
các phụ kiện 

- Quan sát và ghi nhận trong quá trình 
thực hiện 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của sản phẩm sau khi lắp ráp xong 

- Máy điện hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh 
Mã số công việc: C12 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Sửa chữa bảo dưỡng bình nước nóng lạnh. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của bình nước nóng 

lạnh. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế. 
- Vệ sinh lau chùi máy. 
- Thay thế linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh. 
- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi 

tiết khác. 
- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Bình nước nóng lạnh sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo 

các thông số kỹ thuật. 
- Máy, thiết bị được vệ sinh sạch sẽ. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện. 
- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các khối chức năng và linh kiện. 
- Tháo và lắp các phụ kiện khác. 
- Lau chùi vệ sinh máy. 
- Kiểm tra không điện. 
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- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Sơ đồ khối chức năng bình nước nóng lạnh. 
- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng. 
- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Bình nước nóng lạnh. 
- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ khối và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu 
cầu thực tế và sự phù hợp trong công 
việc 

- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ - Quan sát quá trình thực hiện 
- Quan sát chất lượng sản phẩm so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
các linh kiện và khối chức năng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp bình nước nóng lạnh, 
linh kiện 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện, khối chức năng 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ vệ sinh sạch sẽ của các chi 
tiết 

- Quan sát khi thực hiện và kiểm tra 
sản phẩm so sách với yêu cầu 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của bình nước nóng lạnh sau khi lắp 
ráp xong 

- Bình nước nóng lạnh hoạt động thử 
ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính 
giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng 
và amper kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 
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- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một 

pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện 
Mã số công việc: C13 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Quấn bộ dây stator động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu 
mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ. 
- Tháo nắp động cơ, bộ dây cũ và ghi các số liệu. 
- Làm vệ sinh stator và lót cách điện. 
- Vẽ sơ đồ trải bộ dây cuốn. 
- Lựa chọn dây quấn, làm khuôn và quấn dây. 
- Đặt dây vào rãnh, đậy nắp cách điện và nêm tre. 
- Lót cách pha, đai các đầu bối dây và đấu nối. 
- Kiểm tra không điện 
- Lắp ráp và đấu nối nguồn. 
- Kiểm tra có điện. 
- Tháo nắp và tẩm sấy sơn cách điện. 
- Kiểm tra điện trở cách điện. 
- Lắp ráp hoàn thiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn và kiểm tra chạy thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của bộ dây quấn động cơ được xác định chính xác. 
- Tháo bộ dây quấn theo trình tự và các số liệu được ghi chép chính xác. 
- Vệ sinh rãnh stator được làm sạch sẽ. 
- Giấy cách điện được lót đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Vẽ chính xác sơ đồ trải bộ dây cuốn. 
- Quấn các nhóm bối dây và đặt vào rãnh stator. 
- Đậy nắp cách điện, nêm tre rãnh và lót cách pha được đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Các mối nối được đảm bảo điện trở tiếp xúc nhỏ. 
- Các đầu bối dây được đai chắc chắn. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện được đảm bảo điện trở cách điện cho phép. 
- Động cơ được lắp ráp đảm bảo chính xác. 
- Động cơ sau khi hoàn thiện đưa vào vận hành phải đảm bảo các thông số 

kỹ thuật. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
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- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và tháo lắp. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của dây quấn stator động cơ một pha có dây 

cuốn phụ. 
- Tháo vỏ động cơ, bộ dây và ghi lại các số liệu dây cuốn. 
- Vệ sinh stator, động cơ và lót cách điện. 
- Tính toán và vẽ sơ đồ trải. 
- Lựa trọn dây, quấn các bối dây và vào rãnh. 
- Đậy nắp cách điện, nêm tre rãnh stator và lót cách pha hai đầu. 
- Đấu nối và buộc dây hai đầu. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện. 
- Lắp ráp các phụ kiện, tụ điện và kiểm tra không điện 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều một 

pha có dây quấn phụ. 
- Phương pháp tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn. 
- Các phương pháp tẩm sấy sơn cách điện. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ quấn dây động cơ điện. 

- Bộ dụng cụ cơ khí tháo lắp động cơ. 
- Động cơ điện xoay chiều một pha có dây quấn phụ. 
- Dây quấn, giấy cách điện, ống gen, dây buộc, tre khô, thiếc hàn, nhựa 

thông và sơn cách điện. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của bộ dây quấn stator 
- Mức độ chính xác và phù hợp của các 
thao động tác tháo, lắp bộ dây quấn và 
động cơ 

- Quan sát và ghi nhận trong quá trình 
thực hiện 
- Quan sát và theo dõi khi vận hành 
chạy thử 

- Mức độ chính xác và hợp lý của các 
thao động tác quấn các bối dây, đặt dây 
vào rãnh, lót cách điện và nêm tre. 

- Quan sát, kiểm tra trong quá trình 
thực hiện so sách với sản phẩm mẫu 
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- Mức độ tiếp xúc điện của các mối hàn 
và độ chắc chắn 

- Quan sát, dùng đồng hồ vạn năng 
kiểm tra trong quá trình thực hiện so 
sách với bảng tiêu chuẩn thực hiện 

- Mức độ chắc chắn và gọn gàng của 
các đầu bối dây 

- Quan sát kiểm tra trong quá trình 
thực hiện so sách với sản phẩm mẫu 

- Mức độ tẩm sấy sơn cách điện đều và 
khô 

- Dùng đồng hồ mê-gôm-métđo điện 
trở cách điện 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
động cơ sau khi lắp ráp xong 

- Động cơ hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá trình 
thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn năng 
Mã số công việc: C14 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Quấn dây stator (phần cảm) động cơ vạn năng. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ. 
- Tháo stator, bộ dây cũ và ghi các số liệu. 
- Làm vệ sinh stator và lót cách điện. 
- Vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn. 
- Lựa chọn dây quấn, làm khuôn và quấn các bối dây. 
- Đặt dây vào rãnh, đậy nắp cách điện. 
- Buộc các đầu bối dây và đấu nối. 
- Kiểm tra không điện 
- Lắp ráp và đấu nối nguồn. 
- Kiểm tra có điện. 
- Tháo stator và tẩm sấy sơn cách điện. 
- Kiểm tra điện trở cách điện. 
- Lắp ráp hoàn thiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn và kiểm tra chạy thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của bộ dây quấn stator động cơ được xác định chính 

xác. 
- Tháo bộ dây quấn theo trình tự và các số liệu được ghi chép chính xác. 
- Vệ sinh rãnh stator được làm sạch sẽ. 
- Giấy cách điện được lót đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Vẽ chính xác sơ đồ trải bộ dây cuốn. 
- Quấn các nhóm bối dây và đặt vào rãnh stator. 
- Đậy nắp cách điện và lót cách pha được đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Các mối nối được đảm bảo điện trở tiếp xúc nhỏ. 
- Các đầu bối dây được đai chắc chắn. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện được đảm bảo điện trở cách điện cho phép. 
- Động cơ được lắp ráp đảm bảo chính xác. 
- Động cơ sau khi hoàn thiện đưa vào vận hành phải đảm bảo các thông số 

kỹ thuật. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình thực hiện 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
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III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và tháo lắp. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của dây quấn stator động cơ vạn năng. 
- Tháo vỏ động cơ, bộ dây và ghi lại các số liệu dây cuốn. 
- Vệ sinh stator, động cơ và lót cách điện. 
- Vẽ sơ đồ trải. 
- Lựa trọn dây, làm khuôn quấn các bối dây và vào rãnh. 
- Đấu nối và buộc dây hai đầu. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện. 
- Lắp ráp các phụ kiện và kiểm tra không điện 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ vạn năng. 
- Các bước tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn stator. 
- Các phương pháp tẩm sấy sơn cách điện. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ quấn dây động cơ điện. 

- Bộ dụng cụ cơ khí tháo lắp động cơ. 
- Động cơ vạn năng các loại. 
- Dây quấn, giấy cách điện, ống gen, dây buộc, thiếc hàn, nhựa thông và 

sơn cách điện. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của bộ dây quấn stator 
- Mức độ chính xác và phù hợp của các 
thao động tác tháo, lắp bộ dây quấn 
stator và động cơ 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 
- Quan sát và theo dõi khi vận hành 
chạy thử 

- Mức độ chính xác và hợp lý của các 
thao động tác quấn các bối dây, đặt dây 
vào rãnh, lót cách điện. 

- Quan sát, kiểm tra trong quá trình 
thực hiện so sách với sản phẩm mẫu 

- Mức độ tiếp xúc điện của các mối hàn 
và độ chắc chắn 

- Quan sát, dùng đồng hồ vạn năng 
kiểm tra trong quá trình thực hiện so 
sách với bảng tiêu chuẩn thực hiện 

- Mức độ chắc chắn và gọn gàng của - Quan sát kiểm tra trong quá trình 
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các đầu bối dây thực hiện so sách với sản phẩm mẫu 
- Mức độ tẩm sấy sơn cách điện đều và 
khô 

- Dùng đồng hồ mê-gôm-mét đo điện 
trở cách điện 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
động cơ sau khi lắp ráp xong 

- Động cơ hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Thay thế rơ-le khởi động máy nén và rơ le nhiệt của tủ lạnh 
Mã số công việc: C15 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra và thay thế rơ-le khởi động máy nén của tủ lạnh. Công việc gồm 
các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh. 
- Tháo, kiểm tra và ghi thông số rơ-le. 
- Lựa chọn và thay thế rơ-le mới. 
- Lắp ráp các phụ kiện bên ngoài. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra có điện. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của tủ lạnh và rơ-le được xác định chính xác. 
- Rơ-le được tháo và lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Tủ lạnh sau khi thay rơ-le được làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh và rơ-le. 
- Tháo, lắp rơ-le và các phụ kiện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của tủ lạnh. 
- Sơ đồ nguyên lý mạch điện của tủ lạnh. 
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơ-le khởi động máy nén trong tủ lạnh. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Bình nước nóng các loại. 
- Điện trở mới, băng cách điện, giẻ lau, khay đựng đồ. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
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Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của tủ lạnh và rơ-le khởi động 
máy nén. 
- Mức độ chính xác, phù hợp của các 
thao động tác tháo, lắp rơ-le và các phụ 
kiện 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của tủ lạnh sau khi lắp ráp xong 

- Tủ lạnh hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Bảo dưỡng máy điều hoà không khí 
Mã số công việc: C16 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Bảo dưỡng máy điều hoà không khí. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy. 
- Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng giàn ngưng. 
- Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng giàn bay hơi. 
- Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng đường ống. 
- Lắp ráp hoàn thiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của máy điều hoà được xác định chính xác. 
- Giàn ngưng được vệ sinh sạch sẽ. 
- Quạt làm mát được tra dầu vừa đủ. 
- Các rơ-le đảm bảo tác động chính xác và các tiếp điểm tiếp xúc tốt. 
- Các đầu dây điện, dây điện được đảm bảo dẫn điện tốt và an toàn. 
- Bảng mạch điện tử làm việc bình thường. 
- Giàn bay hơi, lưới chắn bụi, quạt gió, đầu cảm biến và vỏ bảo vệ được 

vệ sinh sạch sẽ. 
- Các chi tiết được đảm bảo khô và sạch trước khi lắp ráp. 
- Các chi tiết được lắp ráp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Máy điều hoà sau khi bảo dưỡng được làm việc theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được bố trí trong khi thực hiện một cách 

hợp lý. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Chuẩn bị, sử dụng thiết bị và dụng cụ. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy điều hoà. 
- Tháo và lắp các phụ kiện. 
- Làm vệ sinh các chi tiết. 
- Kiểm tra và bảo dưỡng các chi tiết. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
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- Nghiệm thu và bàn giao. 
  2. Kiến thức: 

 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy điều hoà không khí. 
- Sơ đồ nguyên lý mạch điện của máy điều hoà. 
- Sơ đồ khối hệ thống. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Máy nén khí, máy bơm nước áp suất cao. 
- Máy điều hoà hai cục các loại. 
- Dung dịch rửa sạch vỏ nhựa, nước sạch, băng cách điện, giẻ lau, bao 

trùm giữ nước, khay đựng đồ và thang nhôm bốn chân. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ đồ nguyên lý mạch điện và giáo trình 

tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của máy điều hoà không khí 
- Mức độ chính xác, phù hợp của các 
thao động tác tháo, lắp các phụ kiện, 
kiểm tra, làm vệ sinh và bảo dưỡng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của điều hoà sau khi lắp ráp xong 

- Tủ lạnh hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp 
với người khác khi thực hiện công việc 

- Quan sát theo dõi trong quá trình 
thực hiện 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của động cơ điện xoay 
chiều một pha 
Mã số công việc: C17 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Thay thế, cân chỉnh ngắt điện ly tâm của động cơ điện xoay chiều một 
pha. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ và ngắt điện ly tâm. 
- Tháo nắp động cơ và ngắt điện ly tâm. 
- Lựa chọn và thay thế ngắt điện ly tâm. 
- Đấu nối dây điện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp ráp nắp động cơ và các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của động cơ và ngắt điện ly tâm được xác định chính 

xác. 
- Ngắt điện ly tâm được tháo và lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Động cơ sau khi thay ngắt điện ly tâm được làm việc theo đúng yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ và ngắt điện ly tâm. 
- Tháo nắp động cơ và ngắt điện ly tâm. 
- Lắp ngắt điện ly tâm và hàn nối dây điện. 
- Kiểm tra không điện và lắp ráp hoàn chỉnh 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều một pha dùng ngắt 

điện ly tâm. 
- Sơ đồ nguyên lý mạch điện của động cơ. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của ngắt điện ly tâm. 
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- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí. 
- Động cơ điện một pha có dùng ngắt điện ly tâm. 
- Ngắt điện ly tâm mới, thiếc hàn, dây dẫn điện, băng cách điện, giẻ lau, 

khay đựng đồ. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của động cơ và ngắt điện ly 
tâm 
- Mức độ chính xác, phù hợp của các 
thao động tác tháo, lắp ngắt điện ly tâm 
và các phụ kiện 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của động cơ sau khi lắp ráp xong 

- Động cơ hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa và bảo dưỡng máy giặt 
Mã số công việc: C18 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Sửa chữa và bảo dưỡng máy giặt. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của máy giặt. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế. 
- Thay thế linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh. 
- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi 

tiết khác. 
- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Máy giặt sau khi sửa chữa và bảo dưỡng xong và vận hành phải đảm bảo 

các thông số kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện. 
- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các khối chức năng và linh kiện. 
- Tháo và lắp các phụ kiện khác. 
- Bảo dưỡng và vệ sinh máy. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Sơ đồ khối chức năng máy giặt. 



 84 
 

- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng. 
- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Máy giặt các loại. 
- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông, ống hút thiếc 

khay dựng đồ và giẻ lau. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ khối và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu 
cầu thực tế và sự phù hợp trong công 
việc 

- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ - Quan sát quá trình thực hiện 
- Quan sát chất lượng sản phẩm so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
các linh kiện và khối chức năng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp máy giặt, linh kiện 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện, khối chức năng 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ sạch sẽ của các chi tiết - So sánh với yêu cầu vệ sinh máy 
- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của máy giặt sau khi lắp ráp xong 

- Máy giặt hoạt động thử, kiểm tra 
bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ 
vạn năng và amper kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt bình nước nóng 
Mã số công việc: C19 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt bình nước nóng. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Khảo sát hiện trường và chọn phương án thi công. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt đường điện. 
- Lắp đặt bình nước nóng. 
- Lắp đặt đường nước. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Phương án thi công được lựa chọn hợp lý. 
- Nguồn điện được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu. 
- Bình nước được lắp đặt chắc chắn, bằng phẳng và tiện sử dụng. 
- Đường ống nước được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu. 
- Bình nước nóng sau khi lắp đặt xong làm việc an toàn và ổn định. 
- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Chuẩn bị, lựa chọn thiết bị, dụng cụ và vật liệu. 
- Sử dụng thiết bị và dụng cụ. 
- Lắp đặt nguồn điện. 
- Lắp đặt bình nước nóng. 
- Lắp đặt đường ống nước. 
- Kiểm tra không điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bình nước nóng. 
- Bản vẽ sơ đồ khối. 
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- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
       - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Bộ dụng cụ lắp đặt đường ống nước. 
- Máy khoan bê tông. 
- Bình nước nóng. 
- Vít, nở, dây điện, băng cách điện và áp-tô-mát. 
- Băng keo nước, keo gắn ống, ống nước và các phụ kiện khác. 
- Ni-vô và thang  nhôm 4 chân. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Sự hợp lý vị trí và phương án lắp đặt - Quan sát và ghi nhận sản phẩm 
cuối cùng so sánh với mặt bằng thực 
tế 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ lắp đặt nguồn điện chắc chắn 
và tiết kiệm vật liệu 
- Mức độ lắp đặt bình nước nóng chắc 
chắn, ổn định và hợp lý 
- Mức độ lắp đặt nguồn nước chắc chắn 
và tiết kiệm vật liệu 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
mắt thường, bằng tay, bằng thính 
giác, thước đo, đồng hồ điện và yêu 
cầu sử dụng thực tế 

- Mức độ làm việc ổn định của hệ 
thống 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
mắt thường, bằng tay, bằng thính 
giác và đồng hồ điện. 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp 
với người khác khi thực hiện công việc 

- Quan sát theo dõi trong quá trình 
thực hiện 

- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và 
vận hành thử 

- Quan sát trong quá trình thực hiện 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt máy giặt 
Mã số công việc: C20 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt máy giặt. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Khảo sát hiện trường và chọn phương án thi công. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt đường điện. 
- Lắp đặt máy giặt. 
- Lắp đặt đường nước. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Phương án thi công được lựa chọn hợp lý. 
- Nguồn điện được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu. 
- Máy giặt được lắp đặt chắc chắn, bằng phẳng và tiện sử dụng. 
- Đường ống nước được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu. 
- Máy giặt sau khi lắp đặt xong làm việc an toàn và ổn định. 
- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Chuẩn bị, lựa chọn thiết bị, dụng cụ và vật liệu. 
- Sử dụng thiết bị và dụng cụ. 
- Lắp đặt nguồn điện. 
- Lắp đặt máy giặt. 
- Lắp đặt đường ống nước. 
- Kiểm tra không điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy giặt. 
- Bản vẽ sơ đồ khối. 
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- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
       - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Bộ dụng cụ lắp đặt đường ống nước. 
- Máy khoan bê tông. 
- Máy giặt. 
- Vít, nở, dây điện, băng cách điện và áp-tô-mát. 
- Băng keo nước, keo gắn ống, ống nước và các phụ kiện khác. 
- Ni-vô và thang  nhôm 4 chân. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Sự hợp lý vị trí và phương án lắp đặt - Quan sát và ghi nhận sản phẩm 
cuối cùng so sánh với mặt bằng thực 
tế 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ lắp đặt nguồn điện chắc chắn 
và tiết kiệm vật liệu 
- Mức độ lắp đặt máy giặt chắc chắn, 
ổn định và hợp lý 
- Mức độ lắp đặt đường ống nước chắc 
chắn và tiết kiệm vật liệu  

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
mắt thường, bằng tay, bằng thính 
giác, thước đo, đồng hồ điện và yêu 
cầu sử dụng thực tế 

- Mức độ làm việc ổn định của hệ 
thống 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
mắt thường, bằng tay, bằng thính 
giác và đồng hồ điện. 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp 
với người khác khi thực hiện công việc 

- Quan sát theo dõi trong quá trình 
thực hiện 

- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và 
vận hành thử 

- Quan sát trong quá trình thực hiện 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng; tự động khống 
chế mức nước 
Mã số công việc: C21 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt máy bơm nước dùng cho nhà cao tầng; tự động khống chế mức 
nước. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện. 
- Khảo sát hiện trường và chọn phương án thi công. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt máy bơm nước. 
- Lắp đặt đường ống nước. 
- Lắp đặt bộ khống chế mức nước. 
- Lắp đặt hệ thống điện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Phương án thi công được lựa chọn hợp lý. 
- Bơm nước được lắp đặt chắc chắn, bằng phẳng và hợp lý. 
- Đường ống nước được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu. 
- Bộ khống chế mức nước được lắp đặt hợp lý và chắc chắn. 
- Nguồn điện được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu. 
- Hệ thống sau khi lắp đặt xong làm việc an toàn và ổn định. 
- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Chuẩn bị, lựa chọn thiết bị, dụng cụ và vật liệu. 
- Sử dụng thiết bị và dụng cụ. 
- Lắp đặt máy bơm nước. 
- Lắp đặt đường ống nước. 
- Lắp đặt bộ khống chế mức nước. 
- Lắp đặt hệ thống điện. 
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- Kiểm tra không điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy bơm nước. 
- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
       - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Bộ dụng cụ lắp đặt đường ống nước. 
- Máy khoan bê tông. 
- Máy bơm nước. 
- Vít, nở, dây điện, băng cách điện, máng đi dây điện. 
- Tử điện, bộ khởi động từ, nút nhấn, đèn báo, cầu chì và áp-tô-mát. 
- Băng keo nước, keo gắn ống, ống nước và các phụ kiện khác. 
- Ni-vô và thang  nhôm 4 chân. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Sự hợp lý vị trí và phương án lắp đặt - Quan sát và ghi nhận sản phẩm 
cuối cùng so sánh với mặt bằng thực 
tế 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ lắp đặt máy bơm nước chắc 
chắn, ổn định và hợp lý 
- Mức độ lắp đặt chắc chắn và tiết kiệm 
vật liệu của đường ống nước và bộ 
khống chế mức nước 
- Mức độ lắp đặt hệ thống điện chắc 
chắn và tiết kiệm vật liệu 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
mắt thường, bằng tay, bằng thính 
giác, thước đo, đồng hồ điện và yêu 
cầu sử dụng thực tế 

- Mức độ làm việc ổn định của hệ 
thống 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
mắt thường, bằng tay, bằng thính 
giác và đồng hồ điện. 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp - Quan sát theo dõi trong quá trình 
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với người khác khi thực hiện công việc thực hiện 
- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và 
vận hành thử 

- Quan sát trong quá trình thực hiện 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Thay thế và căn chỉnh đầu bơm máy bơm nước (kiểu ly tâm) 
Mã số công việc: C22 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Thay thế và căn chỉnh đầu bơm máy bơm nước (kiểu bơm li tâm). Công 
việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của bơm nước và đầu bơm. 
- Tháo động cơ ra khỏi hệ thống. 
- Tháo đầu bơm ra khỏi máy bơm và kiểm tra. 
- Lựa chọn, thay thế đầu bơm và các phụ kiện. 
- Kiểm tra căn chỉnh bơm và đầu bơm. 
- Lắp bơm vào hệ thống. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của máy bơm và đầu bơm được xác định chính xác. 
- Đầu bơm và các phụ kiện được tháo, lắp và căn chỉnh theo đúng yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Máy bơm sau khi thay đầu bơm được làm việc theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 
- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy bơm và đầu bơm. 
- Tháo máy bơm ra khỏi hệ thống. 
- Tháo đầu bơm ra và kiểm tra. 
- Lắp đầu bơm và các phụ kiện khác. 
- Lắp bơm vào hệ thống. 
- Kiểm tra và căn chỉnh đầu bơm. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy bơm. 
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- Bản vẽ lắp ráp. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí. 
- Máy bơm nước (kiểu bơm ly tâm). 
- Đầu bơm ly tâm mới, các phụ kiện, giẻ lau và khay đựng đồ. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  lắp ráp và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ phát hiện chính xác các chi 
tiết hư hỏng của bơm và đầu bơm 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp đầu bơm 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Số lần căn chỉnh đầu bơm cho đúng 
vị trí 

- Theo dõi ghi nhận trong khi thực 
hiện 

- Sự hoạt động chính xác và ổn định 
của hệ thống sau khi lắp ráp xong 

- Bơm nước hoạt động ở mọi trạng 
thái, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp 
với người khác khi thực hiện công việc 

- Quan sát theo dõi trong quá trình 
thực hiện 

- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và 
vận hành thử 

- Quan sát trong quá trình thực hiện 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa vành chỉnh lưu (cổ góp) của máy điện 
Mã số công việc: C23 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Bảo dưỡng, sửa chữa vành chỉnh lưu (cổ góp) của máy điện. Công việc 
gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy và cổ góp. 
- Tháo, kiểm tra phần ứng. 
- Làm tròn đều và phẳng cổ góp. 
- Vệ sinh bề mặt cổ góp 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp phần ứng và các phụ kiện khác vào máy. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của máy và cổ góp được xác định chính xác. 
- Phần ứng được tháo và lắp không làm hư hỏng đến chi tiết khác. 
- Cổ góp được chỉnh sửa đảm bảo tròn và phẳng đều không hư hỏng đến 

chi tiết khác 
- Các chi tiết được làm sạch sẽ trước khi lắp vào máy 
- Bảng mạch điện tử làm việc bình thường. 
- Động cơ sau khi lắp ráp được làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được bố trí trong khi thực hiện một cách 

hợp lý. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Chuẩn bị, sử dụng thiết bị và dụng cụ. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy và cổ góp. 
- Tháo và lắp các chi tiết. 
- Làm vệ sinh các chi tiết. 
- Kiểm tra và bảo dưỡng cổ góp. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
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 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy điện có cổ góp. 
- Sơ đồ nguyên lý mạch điện của máy điện. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí 
- Máy điện có cổ góp các loại. 
- Giấy ráp mịn, giẻ lau và khay đựng đồ 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ đồ nguyên lý mạch điện và giáo trình 

tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ phát hiện chính xác các chi 
tiết hư hỏng của máy điện và cổ góp 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp phần ứng 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ làm tròn, phẳng và nhẵn của 
cổ góp 

- Kiểm tra bằng mắt thường, tay. 
- Khi máy làm việc không phát sinh 
tia lửa điện lớn và không có tiếng 
kêu lạ từ cổ góp phát ra 

- Sự hoạt động chính xác và ổn định 
của động cơ sau khi lắp ráp xong 

- Máy điện hoạt động ở mọi trạng 
thái, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp 
với người khác khi thực hiện công việc 

- Quan sát theo dõi trong quá trình 
thực hiện 

- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và 
vận hành thử 

- Quan sát trong quá trình thực hiện 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Quấn dây rotor (phần ứng) động cơ vạn năng 
Mã số công việc: C24 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Quấn dây rotor (phần ứng) động cơ vạn năng. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của động cơ. 
- Tháo động cơ, rotor, bộ dây cũ và ghi các số liệu. 
- Làm vệ sinh rotor, cổ góp và lót cách điện. 
- Vẽ sơ đồ trải bộ dây cuốn. 
- Lựa chọn dây, đặt dây vào rãnh, đậy nắp cách điện và nêm chặt miệng 

rãnh. 
- Hàn các đầu dây vào phiến góp. 
- Kiểm tra không điện. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện. 
- Tẩm keo êpôxi và sấy khô. 
- Lắp ráp rotor và các phụ kiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn và kiểm tra chạy thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của rotor và động cơ được xác định chính xác. 
- Tháo rotor, dây quấn và các số liệu được ghi chép chính xác. 
- Rotor và các phiến góp được làm vệ sinh sạch sẽ. 
- Giấy cách điện được lót đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Sơ đồ trải bộ dây quấn được tính toán và vẽ chính xác  
- Các bối dây quấn vào rãnh theo sơ đồ, đủ số vòng và đều. 
- Đậy nắp cách điện, nêm rãnh được đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Các mối hàn với phiến góp được đảm bảo chính xác và điện trở tiếp xúc 

nhỏ. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện được đảm bảo điện trở cách điện cho phép. 
- Động cơ được lắp ráp đảm bảo chính xác. 
- Động cơ sau khi hoàn thiện đưa vào vận hành phải đảm bảo các thông số 

kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 



 97 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và tháo lắp. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của rotor, động cơ. 
- Tháo rotor, bộ dây và ghi lại các số liệu dây cuốn. 
- Vệ sinh rotor, phiến góp, động cơ và lót cách điện. 
- Tính toán và vẽ sơ đồ trải. 
- Lựa trọn dây, quấn các bối dây và vào rãnh rotor. 
- Đậy nắp cách điện, nêm rãnh rotor. 
- Hàn các đầu dây vào phiến góp. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện. 
- Kiểm tra không điện 
- Lắp ráp các phụ kiện, và kiểm tra không điện 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của động cơ vạn năng. 
- Các bước tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn rotor. 
- Các phương pháp tẩm sấy sơn cách điện rotor. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ quấn dây động cơ điện. 

- Bộ dụng cụ cơ khí tháo lắp động cơ. 
- Động cơ vạn năng các loại. 
- Dây quấn, giấy cách điện, ống gen, tre khô, thiếc hàn, nhựa thông và sơn 

cách điện, keo êpôxi. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ đồ trải bộ dây quấn và giáo trình tham 

khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
động cơ và rotor 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp động cơ 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi quấn dây theo 
sơ đồ, số vòng 

- Dùng đồng hồ đo điện trở không 
điện và đo dòng điện khi động cơ 
vận hành 
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- Sự đều và sóng của các vòng dây - Quan sát bằng mắt thường và so 
sánh với vật mẫu 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn của 
các mối hàn với phiến góp 

- Đo điện trở so sánh với tiêu chuẩn 
cho phép và dùng tay kiểm tra 

- Mức độ tẩm sấy sơn cách điện, êpôxi 
đều và khô 

- Dùng đồng hồ mê-gôm-mét đo điện 
trở cách điện 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
động cơ sau khi lắp ráp xong 

- Động cơ hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử 
Mã số công việc: C25 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Sửa chữa bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của bộ điều chỉnh tốc 

độ. 
- Tháo bộ điều chỉnh ra khỏi vị trí lắp đặt 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế. 
- Thay thế linh kiện mới. 
- Kiểm tra mạch. 
- Lắp bộ điều khiển vào vị trí ban đầu. 
- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi 

tiết khác. 
- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Bộ điều khiển sau khi lắp đặt vào vị trí và vận hành phải đảm bảo các 

thông số kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện. 
- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các khối chức năng và linh kiện. 
- Tháo và lắp bộ điều khiển. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
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  2. Kiến thức: 
 - Sơ đồ khối chức năng bộ điều khiển. 
- Nguyên lý làm việc bộ điều khiển. 
- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử. 
- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ khối và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ - Quan sát quá trình thực hiện 
- Quan sát chất lượng sản phẩm so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
các linh kiện và khối chức năng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp bộ điều khiển, linh kiện 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện, khối chức năng 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của bộ điều khiển sau khi lắp ráp xong 

- Bộ điều khiển hoạt động thử, kiểm 
tra bằng thính giác, mắt thường, 
đồng hồ vạn năng và amper kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa lò vi sóng 
Mã số công việc: C26 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Sửa chữa lò vi sóng. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của lò vi sóng. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế. 
- Thay thế linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh. 
- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi 

tiết khác. 
- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Ló vi sóng sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông 

số kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện. 
- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các khối chức năng và linh kiện. 
- Tháo và lắp các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Sơ đồ khối chức năng lò vi sóng. 
- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng. 
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- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Lò vi sóng các loại. 
- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ khối và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ - Quan sát quá trình thực hiện 
- Quan sát chất lượng sản phẩm so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
các linh kiện và khối chức năng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp lò vi sóng, linh kiện 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện, khối chức năng 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của lò vi sóng sau khi lắp ráp xong 

- Lò vi sóng hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Kiểm tra sửa chữa bàn ủi 
Mã số công việc: C27 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra sửa chữa bàn ủi. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của bàn ủi. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế. 
- Thay thế linh kiện mới. 
- Lắp ráp các phụ kiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh. 
- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi 

tiết khác. 
- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Bàn ủi sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ 

thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện. 
- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các khối chức năng và linh kiện. 
- Tháo và lắp các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Sơ đồ khối chức năng bàn ủi. 
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- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng. 
- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử, khối chức năng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Bàn ủi các loại. 
- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ khối và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ - Quan sát quá trình thực hiện 
- Quan sát chất lượng sản phẩm so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
các linh kiện và khối chức năng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp bàn ủi, linh kiện 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện, khối chức năng 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của bàn ủi sau khi lắp ráp xong 

- Bàn ủi hoạt động thử ở mọi chế độ, 
kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 

 



 105 
 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt máy điều hoà không khí 
Mã số công việc: C28 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt máy điều hoà không khí. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Khảo sát hiện trường và chọn phương án thi công. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt giàn lạnh. 
- Lăp đặt đường ống gas và dây điện cho giàn ngưng. 
- Lắp đặt giàn nóng. 
- Lắp đặt nguồn điện. 
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Phương án thi công được lựa chọn hợp lý. 
- Giàn lạnh và nóng được lắp đặt chắc chắn, bằng phẳng và hợp lý. 
- Đường ống gas được lắp đặt hợp lý và tiết kiệm vật liệu. 
- Nguồn điện lắp đặt được đảm bảo gọn gàng, dễ vận hành và tiết kiệm 

nguyên liệu. 
- Máy điều hoà sau khi lắp đặt xong làm việc an toàn và ổn định. 
- Sự phối kết hợp trong công việc được thực hiện có hiệu qủa. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Chuẩn bị, lựa chọn thiết bị, dụng cụ và vật liệu. 
- Sử dụng thiết bị và dụng cụ. 
- Lắp đặt giàn lạnh. 
- Lắp đặt đường ống gas. 
- Lắp đặt giàn nóng. 
- Lắp đặt nguồn điện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy điều hoà không khí. 
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- Sơ đồ khối. 
- Sơ đồ nguyên lý điện. 
- Sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
       - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Bộ dụng cụ lắp đặt máy điều hoà không khí. 
- Máy khoan bê tông. 
- Máy điều hoà. 
- Vít, nở, dây điện, băng cách điện và áp-tô-mát. 
- Ống đồng, bọc bảo ôn, giá đỡ giàn nóng và các phụ kiện khác. 
- Ni-vô, thang tre và thang  nhôm 4 chân. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ khối, sơ đồ mặt 

bằng và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Sự hợp lý vị trí và phương án lắp đặt - Quan sát và ghi nhận sản phẩm 
cuối cùng so sánh với mặt bằng thực 
tế 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ lắp đặt nguồn điện chắc chắn 
và tiết kiệm vật liệu 
- Mức độ lắp đặt giàn lạnh, nóng chắc 
chắn, ổn định và hợp lý  
- Mức độ lắp đặt đường ống gas chắc 
chắn và tiết kiệm vật liệu 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
mắt thường, bằng tay, bằng thính 
giác, thước đo, đồng hồ điện và yêu 
cầu sử dụng thực tế 

- Mức độ làm việc ổn định của hệ 
thống 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
mắt thường, bằng tay, bằng thính 
giác và đồng hồ điện. 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Sự hiệu qủa trong việc phối kết hợp 
với người khác khi thực hiện công việc 

- Quan sát theo dõi trong quá trình 
thực hiện 

- Sự thực hiện các kỹ năng kiểm tra và 
vận hành thử 

- Quan sát trong quá trình thực hiện 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Kiểm tra sửa chữa bếp từ 
Mã số công việc: C29 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra sửa chữa bếp từ. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của bếp từ. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế. 
- Thay thế linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh. 
- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi 

tiết khác. 
- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Bếp từ sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số kỹ 

thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện. 
- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các khối chức năng và linh kiện. 
- Tháo và lắp các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Sơ đồ khối chức năng bếp từ. 
- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng. 
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- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử, khối chức năng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Bếp từ các loại. 
- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ khối và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ - Quan sát quá trình thực hiện 
- Quan sát chất lượng sản phẩm so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
các linh kiện và khối chức năng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp bếp từ, linh kiện 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện, khối chức năng 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của bếp từ sau khi lắp ráp xong 

- Bếp từ hoạt động thử ở mọi chế độ, 
kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang 
Mã số công việc: C30 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra sửa chữa bếp điện quang; công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của bếp điện quang. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế. 
- Thay thế linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh. 
- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi 

tiết khác. 
- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Bếp điện quang sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các 

thông số kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện. 
- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các khối chức năng và linh kiện. 
- Tháo và lắp các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Sơ đồ khối chức năng bếp điện quang. 
- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng. 
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- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử, khối chức năng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Bếp điện quang các loại. 
- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ khối và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ - Quan sát quá trình thực hiện 
- Quan sát chất lượng sản phẩm so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
các linh kiện và khối chức năng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp bếp điện quang, linh 
kiện 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện, khối chức năng 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của bếp điện quang sau khi lắp ráp 
xong 

- Bếp điện quang hoạt động thử ở 
mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, 
mắt thường, đồng hồ vạn năng và 
amper kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Nạp ga máy điều hoà không khí 
Mã số công việc: C31 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Nạp ga máy điều hoà không khí. Công việc gồm các bước chính: 

- Xác định tình trạng làm việc của máy và áp suất ga. 
- Chuẩn bị ga, phụ kiện và dụng cụ. 
- Lắp ráp bình ga, phụ kiện với đầu nạp ga. 
- Thực hiện nạp ga. 
- Tháo bình ga và các phụ kiện ra khỏi đầu nạp ga. 
- Kiểm tra lại tình trạng làm việc của máy. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Tình trạng làm việc và áp suất ga của máy điều hoà được xác định chính 

xác. 
- Dụng cụ, ga và các phụ kiện được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 
- Tháo và lắp bình ga, phụ kiện với đầu nạp được đảm bảo an toàn và 

đúng quy trình. 
- Áp suất ga trong máy được nạp vừa đủ và không bị lẫn tạp chất. 
- Máy điều hoà sau khi được nạp ga làm việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được bố trí trong khi thực hiện một cách 

hợp lý. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc và áp suất ga của máy điều hoà. 
- Chuẩn bị ga, sử dụng thiết bị và dụng cụ. 
- Tháo và lắp bình ga, các phụ kiện với đầu nạp ga. 
- Nạp ga và chỉnh định các van đóng mở ga và khí. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy điều hoà không khí. 
- Các thông số kỹ thuật của máy điều hoà không khí. 
- Phương pháp vận hành và điều khiển máy điều hoà không khí. 
- Tính chất, công dụng và phân loại ga sử dụng cho các loại máy điều hoà 

không khí. 
-  Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đồng hồ nạp ga thông dụng. 



 112 
 

- Sơ đồ kết nối bìng ga, các phụ kiện với đầu nạp. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ nạp ga máy điều hoà. 
- Đồng hồ VOM, amper kìm và đồng hồ đo nhiệt độ phòng. 

- Ga nạp máy điều hoà, đồng hồ nạp ga và các phụ kiện khác. 
- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ kết nối bình ga, phụ kiện với đầu nạp và giáo 

trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc và áp suất ga của máy điều 
hoà không khí 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 

- Mức độ chính xác các thao động tác 
tháo và lắp bình ga và các phụ kiện với 
đầu nạp ga 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 

- Giá trị áp suất ga được nạp vào máy - Quan sát trên đồng hồ 
- Tình trạng hoạt động của máy 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của điều hoà sau khi được nạp ga 

- Máy điều hoà hoạt động thử ở mọi 
chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ đo nhiệt độ, đồng 
hồ vạn năng và amper kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa máy xì khô 
Mã số công việc: C32 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Sửa chữa máy sấy khô. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của máy sấy khô. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế. 
- Thay thế linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh. 
- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi 

tiết khác. 
- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Máy xì khô sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông 

số kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện. 
- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các khối chức năng và linh kiện. 
- Tháo và lắp các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Sơ đồ khối chức năng máy sấy khô. 
- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng. 
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- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Máy sấy khô các loại. 
- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ khối và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu 
cầu thực tế và sự phù hợp trong công 
việc 

- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ - Quan sát quá trình thực hiện 
- Quan sát chất lượng sản phẩm so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
các linh kiện và khối chức năng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp máy sấy khô, linh kiện 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện, khối chức năng 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của máy sấy khô sau khi lắp ráp xong 

- Máy sấy khô hoạt động thử ở mọi 
chế độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa lò nướng chuyên dung gia nhiệt bằng dây điện trở 
Mã số công việc: C33 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Sửa chữa lò nướng. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của lò nướng. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế. 
- Thay thế linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh. 
- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi 

tiết khác. 
- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Lò nướng sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông số 

kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện. 
- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các khối chức năng và linh kiện. 
- Tháo và lắp các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Sơ đồ khối chức năng lò nướng. 
- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng. 



 116 
 

- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Lò nướng các loại. 
- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ khối và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu 
cầu thực tế và sự phù hợp trong công 
việc 

- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ - Quan sát quá trình thực hiện 
- Quan sát chất lượng sản phẩm so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
các linh kiện và khối chức năng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp lò nướng, linh kiện 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện, khối chức năng 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của lò nướng sau khi lắp ráp xong 

- Lò nướng hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa máy nước nóng 
Mã số công việc: C34 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Sửa chữa máy nước nóng. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của máy nước nóng. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế. 
- Thay thế linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh. 
- Cấp nguồn, chạy thử và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi 

tiết khác. 
- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Máy nước nóng sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các 

thông số kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện. 
- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các khối chức năng và linh kiện. 
- Tháo và lắp các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Sơ đồ khối chức năng máy nước nóng. 
- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng. 
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- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Máy nước nóng. 
- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ khối và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu 
cầu thực tế và sự phù hợp trong công 
việc 

- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ - Quan sát quá trình thực hiện 
- Quan sát chất lượng sản phẩm so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
các linh kiện và khối chức năng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp máy nước nóng, linh 
kiện 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện, khối chức năng 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của máy nước nóng sau khi lắp ráp 
xong 

- Máy nước nóng hoạt động thử ở 
mọi chế độ, kiểm tra bằng thính giác, 
mắt thường, đồng hồ vạn năng và 
amper kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

 
Tên công việc: Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị ra nhiệt 
Mã số công việc: C35 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Thay thế điều chỉnh rơ-le nhiệt của thiết bị ra nhiệt. Công việc gồm các 
bước chính: 

- Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện. 
- Tham vấn và kiểm tra tình trạng làm việc của rơ-le. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Tháo rơ-le. 
- Chỉnh định rơ-le. 
- Thay rơ-le. 
- Lắp ráp rơ-le và các phụ kiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Thiết bị ra nhiệt sau khi được chỉnh định và thay thế rơ-le nhiệt làm việc 

theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của rơ-le. 
- Tháo rơ-le cũ ra khỏi thiết bị. 
- Kiểm tra, chỉnh định hoặc lựa chọn rơ-le mới. 
- Lắp rơ-le mới và các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của thiết bị ra nhiệt. 
- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của rơ-le nhiệt. 
- Nguyên lý mạch điện. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
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- Thiết bị ra nhiệt. 
- Rơ-le nhiệt, giẻ lau và khay đựng đồ. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Độ chính xác thực hiện kiểm tra và 
hiệu chỉnh rơ-le nhiệt 

- So sánh quá trình thực hiện với yêu 
cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Mức độ thực hiện lựa chọn rơ-le phù 
hợp và thay thế 

- So sánh với rơ-le cũ; ghi nhận sự 
tác động khi vận hành thử so sánh 
với yêu cầu làm việc của máy 

- Mức độ chính xác và chắc chắn của 
sản phẩm sau khi lắp ráp xong 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
tay, mắt thường, đồng hồ vạn năng, 
amper kìm và hoạt động thử 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của thiết bị khi vận hành chạy 
thử 

- Đối chiếu giữa kết luận đánh giá 
với tình trạng làm việc thực tế của 
động cơ 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc:     Lắp mạch chỉnh lưu cả chu  kỳ kiểu hai đi - ốt 
Mã số công việc: D01 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ kiểu hai đi-ốt. Công việc gồm các 
bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, linh kiện và vật liệu. 
- Gia công tấm tản nhiệt. 
- Vạch dấu và gá lắp đi-ốt. 
- Hàn đấu nối dây. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, linh kiện và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Tấm tản nhiệt gia công được đảm bảo kích thước và thẩm mỹ. 
- Đi-ốt gá lắp được đảm bảo đúng theo sơ đồ và chắc chắn. 
- Các mối hàn đấu nối đi-ốt được đảm bảo tiếp xúc điện tốt và chắc chắn. 
- Mạch điện sau khi lắp ráp xong đưa vào hoạt động được đảm bảo các 

thông số điện, nhiệt và làm việc ổn định. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Chuẩn bị dụng cụ ,lựa chọn linh kiện và vật liệu. 
- Gia công tấm tản nhiệt. 
- Gá lắp đi-ốt. 
- Hàn nối các đầu dây. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của đi-ốt. 
- Nguyên lý mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt. 
- Quy trình thực hiện.  

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
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       - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Bộ dụng cụ lắp đặt mạch điện tử. 
- Máy khoan sắt, cưa tay, dũa, thước. 
- Máy biến áp cách ly có điện áp ngõ ra: 3V, 6V, 12V và 24V. 
- Đi-ốt. 
- Tấm tản nhiệt, dây điện, thiếc hàn và nhựa thông. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các linh kiện, 
dụng cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ lắp đặt đi-ốt chính xác theo 
sơ đồ và chắc chắn  

- Kiểm tra độ chắc chắn bằng tay. 
- So sánh sản phẩm với sơ đồ mạch 

- Mức độ dẫn điện và chắc chắn của 
các mối hàn 

- Kiểm tra bằng tay và dùng đồng hồ 
đo giá trị điện trở mối hàn so sánh 
với bảng tiêu chuẩn cho phép 

- Mức độ làm việc ổn định và chính 
xác về các thông số điện 

- Cho mạch điện làm việc ở mọi chế 
độ: Kiểm tra sản phẩm cuối cùng 
bằng mắt thường, bằng tay, bằng 
thính giác và đồng hồ điện. 

- Sự hợp lý sắp xếp các linh kiện, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Sự thực hiện hợp lý các công việc 
kiểm tra và vận hành 

- Quan sát, ghi nhận và đánh giá 
trong quá trình thực hiện 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Lắp mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc 
Mã số công việc: D02 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc. Công việc 
gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, linh kiện và vật liệu. 
- Gia công tấm tản nhiệt. 
- Vạch dấu và gá lắp linh kiện. 
- Hàn đấu nối dây. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, linh kiện và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Tấm tản nhiệt gia công được đảm bảo kích thước và thẩm mỹ. 
- Linh kiện gá lắp được đảm bảo đúng theo sơ đồ và chắc chắn. 
- Các mối hàn đấu nối linh kiện được đảm bảo tiếp xúc điện tốt và chắc 

chắn. 
- Mạch điện sau khi lắp ráp xong đưa vào hoạt động được đảm bảo các 

thông số điện, nhiệt và làm việc ổn định. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Chuẩn bị dụng cụ ,lựa chọn linh kiện và vật liệu. 
- Gia công tấm tản nhiệt. 
- Gá lắp linh kiện. 
- Hàn nối các linh kiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của đi-ốt. 
- Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của tụ điện. 
- Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của cuộn kháng. 
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- Nguyên lý mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi-ốt có mạch lọc. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
       - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Bộ dụng cụ lắp đặt mạch điện tử. 
- Máy khoan sắt, cưa tay, dũa, thước. 
- Máy biến áp cách ly có điện áp ngõ ra: 3V, 6V, 12V và 24V. 
- Đi-ốt, tụ điện và cuộn kháng. 
- Tấm tản nhiệt, dây điện, thiếc hàn và nhựa thông. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các linh kiện, 
dụng cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ lắp đặt linh kiện chính xác 
theo sơ đồ và chắc chắn  

- Kiểm tra độ chắc chắn bằng tay 
- So sánh sản phẩm với sơ đồ mạch 

- Mức độ dẫn điện và chắc chắn của 
các mối hàn 

- Kiểm tra bằng tay và dùng đồng hồ 
đo giá trị điện trở mối hàn so sánh 
với bảng tiêu chuẩn cho phép 

- Mức độ làm việc ổn định và chính 
xác về các thông số điện 

- Cho mạch điện làm việc ở mọi chế 
độ: Kiểm tra sản phẩm cuối cùng 
bằng mắt thường, bằng tay, bằng 
thính giác và đồng hồ điện. 

- Sự hợp lý sắp xếp các linh kiện, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Thực hiện hợp lý các công việc kiểm 
tra và vận hành 

- Quan sát, ghi nhận và đánh giá 
trong quá trình thực hiện 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu 
Mã số công việc: D03 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, đi-ốt và vật liệu. 
- Gia công tấm tản nhiệt. 
- Vạch dấu và gá lắp đi-ốt. 
- Hàn đấu nối dây. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, đi-ốt và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Tấm tản nhiệt gia công được đảm bảo kích thước và thẩm mỹ. 
- Đi-ốt gá lắp được đảm bảo đúng theo sơ đồ và chắc chắn. 
- Các mối hàn đấu nối đi-ốt được đảm bảo tiếp xúc điện tốt và chắc chắn. 
- Mạch điện sau khi lắp ráp xong đưa vào hoạt động được đảm bảo các 

thông số điện, nhiệt và làm việc ổn định. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Chuẩn bị dụng cụ ,lựa chọn đi-ốt và vật liệu. 
- Gia công tấm tản nhiệt. 
- Gá lắp đi-ốt. 
- Hàn nối các đi-ốt. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của đi-ốt. 
- Nguyên lý mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu. 
- Quy trình thực hiện. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
       - Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 

- Bộ dụng cụ lắp đặt mạch điện tử. 
- Máy khoan sắt, cưa tay, dũa, thước. 
- Máy biến áp cách ly có điện áp ngõ ra: 3V, 6V, 12V và 24V. 
- Đi-ốt. 
- Tấm tản nhiệt, dây điện, thiếc hàn và nhựa thông. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các đi-ốt, dụng cụ 
và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ thực hiện lắp đặt đi-ốt chính 
xác theo sơ đồ và chắc chắn  

- Kiểm tra độ chắc chắn bằng tay 
- So sánh sản phẩm với sơ đồ mạch 

- Mức độ chắc chắn của các mối hàn - Kiểm tra bằng tay và dùng đồng hồ 
đo giá trị điện trở mối hàn so sánh 
với bảng tiêu chuẩn cho phép 

- Mức độ làm việc ổn định và chính xác 
về các thông số điện 

- Cho mạch điện làm việc ở mọi chế 
độ: Kiểm tra sản phẩm cuối cùng 
bằng mắt thường, bằng tay, bằng 
thính giác và đồng hồ điện. 

- Sự hợp lý sắp xếp các đi-ốt, dụng cụ và 
vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Sự thực hiện hợp lý các công việc kiểm 
tra và vận hành 

- Quan sát, ghi nhận và đánh giá 
trong quá trình thực hiện 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp - Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Tẩm sấy máy biến áp 
Mã số công việc: D04 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Tẩm sấy máy biến áp. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị vật tư và thiết bị tẩm sấy máy điện. 
- Kiểm tra điện trở cách điện máy biến áp trước khi sấy. 
- Tháo vỏ và các phụ kiện. 
- Vệ sinh bộ dây. 
- Sấy lần một. 
- Tẩm sơn cuộn dây. 
- Sấy lần hai. 
- Đo kiểm điện trở cách điện giữa các cuộn dây với nhau và giữa các cuộn 

dây với vỏ máy. 
- Lắp ráp vỏ và phụ kiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn và kiểm tra chạy thử. 
- Nghiệm thu và bàn giao.  
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tình trạng làm việc của bộ dây quấn máy biến áp được xác định chính 

xác. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện được đảm bảo điện trở cách điện cho phép. 
- Máy biến áp được lắp ráp đảm bảo chính xác. 
- Máy biến áp sau khi hoàn thiện đưa vào vận hành phải đảm bảo các 

thông số kỹ thuật. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo mê-gôm-mét và tháo lắp. 
- Kiểm tra tình trạng làm việc của máy biến áp. 
- Vỏ và các phụ kiện tháo và lắp được đảm bảo không ảnh hưởng đến chi 

tiết khác. 
- Bộ dây máy biến áp được vệ sinh sạch sẽ trước khi tẩm sấy. 
- Sấy lần một cuộn dây được đảm bảo không còn hơi nước. 
- Bộ dây tẩm sơn cách điện được đảm bảo đều và bao phủ toàn bộ dây. 
- Sấy lần hai cuộn dây được đảm bảo khô ráo. 
- Vỏ và các phụ kiện sau khi lắp ráp hoàn chỉnh được đảm bảo không hư 

hỏng các chi tiết khác. 
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- Điện trở cách điện đo được đảm bảo theo bảng tiêu chuẩn cho phép 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Đặc tính kỹ thuật và công dụng của mỗi loại sơn cách điện. 
- Các phương pháp tẩm sấy sơn cách điện. 
- Phương pháp kiểm tra điện trở cách điện bằng đồng hồ mê-gôm-mét. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Đồng hồ mê-gôm-mét, nhiệt kế. 
- Lò sấy, nguồn DC và bóng đèn sợi đốt. 
- Sơn cách điện các loại, chổi quét sơn, giẻ lau. 
- Bảng quy trình thực hiện các công việc, quy trình sấy khô máy điện, và giáo 

trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ kiểm tra chính xác tình trạng 
làm việc của bộ dây máy biến áp 
- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp vỏ và phụ kiện máy 
biến áp 

- Quan sát và ghi nhận so sanh với 
tình trạng thực tế 
- Quan sát, theo dõi ghi chép và so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ tẩm sấy sơn cách điện đều và 
khô 

- Dùng đồng hồ mê-gôm-mét đo điện 
trở cách điện 

- Giá trị điện trở cách điện đo được sau 
khi tẩm sơn cách điện và sấy xong 

- Dùng đòng hồ mê-gôm-mét đo 
kiểm và so sánh với bảng tiêu chuẩn 
cho phép 

- Mức độ hoạt động chính xác và ổn 
định của máy biến áp sau khi lắp ráp 
xong 

- Máy biến áp hoạt động thử ở mọi 
chế độ: kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc:    Quấn dây máy biến áp cách ly (cảm ứng một pha gia dụng) 
Mã số công việc: D05 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Quấn dây máy biến áp cách ly (Cảm ứng một pha gia dụng). Công việc 
gồm các bước chính: 

- Tính toán máy biến áp cách ly. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Gia công khuôn và nòng khuôn. 
- Quấn dây. 
- Tháo bộ dây ra khỏi khuôn quấn. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện. 
- Lắp ghép phe từ. 
- Đấu nối đầu dây ngõ vào-ra. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Các thiết bị vật liệu làm máy biến áp cách ly được tính toán chính xác 

theo yêu cầu thực tế. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Khuôn và nòng khuôn được gia công chính xác và chắc chắn. 
- Dây được quấn đúng số vòng, đều, phẳng và chắc chắn. 
- Lót cách điện phải được đảm bảo điện trở cách điện theo yêu cầu. 
- Điện trở cách điện giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp được đảm bảo theo yêu 

cầu kỹ thuật. 
- Phe từ được ghép kín mạch, chắc chắn và phẳng đều. 
- Các mối hàn tiếp xúc điện tốt và chắc chắn. 
- Máy biến áp cách ly được tẩm sấy cách điện đều và điện trở cách điện 

đạt yêu cầu. 
- Máy biến áp cách ly sau khi lắp ráp hoàn chỉnh đưa vào vận hành được 

đảm bảo các thông số kỹ thuật và ổn định. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Tính toán và lựa chọn thiết bị vật tư theo yêu cầu thực tế. 
- Chuẩn bị thiết bị, vật liệu và dụng cụ. 
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- Làm khuôn và nòng khuôn. 
- Quấn dây, lót cách điện và đưa các đầu dây ra. 
- Lắp ráp phe từ. 
- Hàn các đầu dây ra. 
- Tẩm sơn và sấy cách điện. 
- Kiểm tra không điện 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc máy biến áp cách ly một pha công 

suất nhỏ. 
- Các bước tính toán, lựa chọn thiết bị và vật liệu máy biến áp cách ly một pha. 
- Phương pháp làm khuôn quấn và nòng khuôn. 
- Sơ đồ nguyên lý máy biến áp cách ly một pha. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ quấn dây máy biến áp. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Phe máy biến áp cách ly, dây quấn. 
- Giấy lót cách điện, gỗ làm nòng khuôn, ống ghen, thiếc hàn, nhựa thông 

sơn cách điện và các phụ kiện khác. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  nguyên lý và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Sự phù hợp về kết quả tình toán và lựa 
chọn thiết bị, vật tư 

- Ghi nhận và đối chiếu kết qủa tính 
toán 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, vật liệu 
và dụng cụ 

- Ghi nhận và so sánh với sự phù hợp 
về nhu cầu sử dụng trong công việc 

- Mức độ chính xác và chắc chắn của 
khuôn quấn dây 

- Dùng thước đo so sánh với giá trị 
tính toán và phe từ. kiểm tra bằng tay 

- Mức độ chính xác về tiết diện, số vòng, 
đều, phẳng, chắc chắn và cách điện tốt 
của bộ dây quấn 

- Quan sát bằng mắt thường, bằng tay 
và đo kiểm bằng đồng hồ vạn năng 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm 
mỹ của các mối hàn đầu dây ra 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Giá trị điện trở cách điện sau khi tẩm 
và sấy sơn cách điện 

- Dùng mê-gôm-mét đo kiểm và so 
sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép 

- Giá trị điện áp, dòng điện khi vận hành - Máy biến áp cách ly hoạt động thử 
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chạy thử ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính 
giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng 
và amper kìm 

- Mức độ phát nóng, tiếng ồn và sự ổn 
định khi máy làm việc 

- Kiểm tra băng mắt thường, thính 
giác và thiết bị đo nhiệt khi máy vận 
hành 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ 
và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp - Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Quấn dây máy biến áp tự ngẫu 
Mã số công việc: D06 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Quấn dây máy biến áp tự ngẫu. Công việc gồm các bước chính: 

- Tính toán máy biến áp tự ngẫu. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Gia công khuôn và nòng khuôn. 
- Quấn dây. 
- Tháo bộ dây ra khỏi khuôn quấn. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện. 
- Lắp ghép phe từ. 
- Đấu nối đầu dây ngõ vào-ra. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Các thiết bị vật liệu làm máy biến áp tự ngẫu được tính toán chính xác 

theo yêu cầu thực tế. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Khuôn và nòng khuôn được gia công chính xác và chắc chắn. 
- Dây được quấn đúng số vòng, đều, phẳng và chắc chắn. 
- Lót cách điện phải được đảm bảo điện trở cách điện theo yêu cầu. 
- Phe từ được ghép kín mạch, chắc chắn và phẳng đều. 
- Các mối hàn tiếp xúc điện tốt và chắc chắn. 
- Máy biến áp tự ngẫu được tẩm sấy cách điện đều và điện trở cách điện 

đạt yêu cầu. 
- Máy biến áp tự ngẫu sau khi lắp ráp hoàn chỉnh đưa vào vận hành được 

đảm bảo các thông số kỹ thuật và ổn định. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Tính toán và lựa chọn thiết bị vật tư theo yêu cầu thực tế. 
- Chuẩn bị thiết bị, vật liệu và dụng cụ. 
- Làm khuôn và nòng khuôn. 
- Quấn dây, lót cách điện và đưa các đầu dây ra. 
- Lắp ráp phe từ. 
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- Hàn các đầu dây ra. 
- Tẩm sơn và sấy cách điện. 
- Kiểm tra không điện 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc máy biến áp một pha công suất nhỏ. 
- Các bước tính toán, lựa chọn thiết bị và vật liệu máy biến áp tự ngẫu một pha. 
- Phương pháp làm khuôn quấn và nòng khuôn. 
- Nguyên lý làm việc máy biến áp tự ngẫu một pha. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ quấn dây máy biến áp. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Phe máy biến áp tự ngẫu, dây quấn. 
- Giấy lót cách điện, gỗ làm nòng khuôn, ống ghen, thiếc hàn, nhựa thông 

sơn cách điện và các phụ kiện khác. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  nguyên lý và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Sự phù hợp về kết quả tình toán và lựa 
chọn thiết bị, vật tư 

- Ghi nhận và đối chiếu kết qủa tính 
toán 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, vật liệu 
và dụng cụ 

- Ghi nhận và so sánh với sự phù 
hợp về nhu cầu sử dụng trong công 
việc 

- Mức độ chính xác và chắc chắn của 
khuôn quấn dây 

- Dùng thước đo so sánh với giá trị 
tính toán và phe từ. kiểm tra bằng 
tay 

- Mức độ chính xác về tiết diện dây, số 
vòng, đều, phẳng, chắc chắn và cách 
điện tốt của bộ dây quấn 

- Quan sát bằng mắt thường, bằng 
tay và đo kiểm bằng đồng hồ vạn 
năng 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm 
mỹ của các mối hàn đầu dây ra 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Giá trị điện trở cách điện sau khi tẩm 
và sấy sơn cách điện 

- Dùng mê-gôm-mét đo kiểm và so 
sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép 

- Giá trị điện áp, dòng điện khi vận hành 
chạy thử 

- Máy biến áp tự ngẫu hoạt động thử 
ở mọi chế độ, kiểm tra bằng thính 
giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng 
và amper kìm 
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- Mức độ phát nóng, tiếng ồn và sự ổn 
định khi máy làm việc 

- Kiểm tra băng mắt thường, thính 
giác và thiết bị đo nhiệt khi máy vận 
hành 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ 
và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp - Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang 
Mã số công việc: D07 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Quấn dây máy biến áp hàn hồ quang. Công việc gồm các bước chính: 

- Tính toán máy biến áp hàn hồ quang. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Gia công khuôn và nòng khuôn. 
- Quấn dây. 
- Tháo bộ dây ra khỏi khuôn quấn. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện. 
- Lắp ghép phe từ và phụ kiện điều chỉnh mạch từ. 
- Đấu nối đầu dây ngõ vào-ra. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Lăp ráp các phụ kiện kèm theo. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Các thiết bị vật liệu làm máy biến áp tự ngẫu được tính toán chính xác 

theo yêu cầu thực tế. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Khuôn và nòng khuôn được gia công chính xác và chắc chắn. 
- Dây được quấn đúng số vòng, đều, phẳng và chắc chắn. 
- Lót cách điện phải được đảm bảo điện trở cách điện theo yêu cầu. 
- Phe từ được ghép kín mạch, chắc chắn và phẳng đều. 
- Các mối nối tiếp xúc điện tốt và chắc chắn. 
- Máy biến áp hàn hồ quang được tẩm sấy cách điện đều và điện trở cách 

điện đạt yêu cầu. 
- Máy biến áp hàn hồ quang sau khi lắp ráp hoàn chỉnh đưa vào vận hành 

được đảm bảo các thông số kỹ thuật và ổn định. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Tính toán và lựa chọn thiết bị vật tư theo yêu cầu thực tế. 
- Chuẩn bị thiết bị, vật liệu và dụng cụ. 
- Làm khuôn và nòng khuôn. 
- Quấn dây, lót cách điện và đưa các đầu dây ra. 
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- Lắp ráp phe từ và phụ kiện điều chỉnh phe từ. 
- Đấu nối các đầu dây ra. 
- Tẩm sơn và sấy cách điện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp ráp các phụ kiện kèm theo. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc máy biến áp hàn hồ quang. 
- Các bước tính toán, lựa chọn thiết bị và vật liệu máy biến áp hàn hồ quang. 
- Phương pháp làm khuôn quấn và nòng khuôn. 
- Nguyên lý máy biến áp hàn hồ quang. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ quấn dây máy biến áp hàn hồ quang. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Phe máy biến áp hàn hồ quang, dây quấn và đầu cốt. 
- Giấy lót cách điện, gỗ làm nòng khuôn, ống ghen, thiếc hàn, nhựa thông 

sơn cách điện và các phụ kiện khác. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  nguyên lý và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Sự phù hợp về kết quả tình toán và 
lựa chọn thiết bị, vật tư 

- Ghi nhận và đối chiếu kết qủa tính 
toán 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, vật 
liệu và dụng cụ 

- Ghi nhận và so sánh với sự phù hợp 
về nhu cầu sử dụng trong công việc 

- Mức độ chính xác và chắc chắn của 
khuôn quấn dây 

- Dùng thước đo so sánh với giá trị 
tính toán và phe từ. kiểm tra bằng tay 

- Mức độ chính xác về tiết diện dây số 
vòng, đều, phẳng, chắc chắn và cách 
điện tốt của bộ dây quấn 

- Quan sát bằng mắt thường, bằng 
tay và đo kiểm bằng đồng hồ vạn 
năng 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối nối đầu dây ra 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Giá trị điện trở cách điện sau khi tẩm 
và sấy sơn cách điện 

- Dùng mê-gôm-mét đo kiểm và so 
sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép 

- Giá trị điện áp, dòng điện khi vận 
hành chạy thử 

- Máy biến áp hàn hồ quang hoạt 
động thử ở mọi chế độ, kiểm tra 
bằng thính giác, mắt thường, đồng hồ 
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vạn năng và amper kìm 
- Mức độ phát nóng, tiếng ồn và sự ổn 
định khi máy làm việc 

- Kiểm tra băng mắt thường, thính 
giác và thiết bị đo nhiệt khi máy vận 
hành 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Quấn lại bộ dây ổn áp kiểu hình xuyến 
Mã số công việc: D08 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Quấn lại bộ dây ổn áp kiểu hình xuyến điều khiển bằng động cơ 1 chiều. 
Công việc gồm các bước chính: 

- Tháo máy biến áp, tháo dây quấn ra khỏi lõi thép và xác định kiểu dây 
quấn. 

- Lấy số liệu dây quấn và vệ sinh lõi thép. 
- Vẽ lại sơ đồ nguyên lý bộ dây quấn. 
- Chuẩn bị dụng cụ vật liệu và dây quấn. 
- Thực hiện quấn dây. 
- Tẩm và sấy sơn cách điện. 
- Tạo bề mặt tiếp xúc dây quấn với chổi than. 
- Lắp ráp các phụ kiện và hàn đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Tháo máy biến áp và tháo dây quấn không làm ảnh hưởng đến chi tiết và 

phụ kiện khác. 
- Số liệu dây quấn sau khi tháo ra được ghi lại chính xác. 
- Phe máy biến áp được làm vệ sinh sạch sẽ trước khi quấn dây. 
- Sơ đồ được vẽ lại chính xác và hợp lý. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Dây được quấn đúng số vòng, đều, phẳng và chắc chắn. 
- Lót cách điện phải được đảm bảo điện trở cách điện theo yêu cầu. 
- Bộ dây được tẩm sấy cách điện đều và điện trở cách điện đạt yêu cầu. 
- Bề mặt dây quấn tiếp xúc với chổi than được đảm bảo dẫn điện tốt và 

phẳng. 
- Các mối hàn tiếp xúc điện tốt và chắc chắn. 
- Ổn áp sau khi lắp ráp hoàn chỉnh đưa vào vận hành được đảm bảo các 

thông số kỹ thuật và ổn định. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Tháo máy biến áp và tháo bộ dây quấn. 
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- Chuẩn bị thiết bị, vật liệu và dụng cụ. 
- Quấn dây, lót cách điện và đưa các đầu dây ra. 
- Tẩm sơn và sấy cách điện. 
- Hàn các đầu dây ra. 
- Lắp ráp các chi tiết và phụ kiện. 
- Kiểm tra không điện 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy ổn áp tự động. 
- Phương pháp quấn dây máy ổn áp tự động. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ quấn dây máy ổn áp tự động. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Máy ổn áp tự động. 
- Giấy lót cách điện, dây quấn, ống ghen, thiếc hàn, nhựa thông, sơn cách 

điện và các phụ kiện khác. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  nguyên lý và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Sự phù hợp về kết quả tình toán và lựa 
chọn thiết bị, vật tư 

- Ghi nhận và đối chiếu kết qủa tính 
toán 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, vật liệu 
và dụng cụ 

- Ghi nhận và so sánh với sự phù 
hợp về nhu cầu sử dụng trong công 
việc 

- Mức độ chính xác về tiết diện dây số 
vòng, đều, phẳng, chắc chắn và cách 
điện tốt của bộ dây quấn 

- Quan sát bằng mắt thường, bằng 
tay và đo kiểm bằng đồng hồ vạn 
năng 

- Giá trị điện trở tiếp xúc giữa chổi than 
và dây quấn 

- Đo không điện và quan sát bằng 
mắt thường trong khi vận hành chạy 
thử 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, thẩm 
mỹ của các mối hàn đầu dây ra 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Giá trị điện trở cách điện sau khi tẩm 
và sấy sơn cách điện 

- Dùng mê-gôm-mét đo kiểm và so 
sánh với bảng tiêu chuẩn cho phép 

- Mức độ ổn định giá trị điện áp ra, dòng 
điện khi vận hành chạy thử 

- Máy tự động ổn áp hoạt động thử ở 
mọi chế độ, kiểm tra bằng thính 
giác, mắt thường, đồng hồ vạn năng 
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và amper kìm 
- Mức độ phát nóng, tiếng ồn và sự ổn 
định khi máy làm việc 

- Kiểm tra băng mắt thường, thính 
giác và thiết bị đo nhiệt khi máy vận 
hành 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng cụ 
và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công nghiệp - Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa mạch tự động ổn áp 
Mã số công việc: D09 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Kiểm tra sửa chữa mạch tự động ổn áp. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của ổn áp. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và khối chức năng hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư và linh kiện thay thế. 
- Thay thế linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Lắp các phụ kiện hoàn chỉnh. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Tháo và lắp các khối chức năng được đảm bảo không hư hỏng các chi 

tiết khác. 
- Các linh kiện và khối chức năng hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và khối chức năng để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, khối chức năng được thực hiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. 
- Mạch ổn áp sau khi sửa chữa xong và vận hành phải đảm bảo các thông 

số kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Sử dụng dụng cụ đo kiểm và lắp linh kiện. 
- Kiểm tra chính xác các khối chức năng và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các khối chức năng và linh kiện. 
- Tháo và lắp các phụ kiện khác. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Sơ đồ khối chức năng máy ổn áp. 
- Nguyên lý làm việc của các khối chức năng. 
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- Nguyên lý làm việc và cách đo kiểm các linh kiện điện tử, khối chức năng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ tháo lắp các linh kiện điện tử. 

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Máy ổn áp các loại. 
- Bộ chức năng, linh kiện thay thế, thiếc hàn, nhựa thông và ống hút thiếc. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ khối và giáo trình tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc 
đúng quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Sự sử dụng thành thạo các dụng cụ - Quan sát quá trình thực hiện 
- Quan sát chất lượng sản phẩm so 
sánh với sản phẩm mẫu 

- Mức độ phát hiện các sai hỏng của 
các linh kiện và khối chức năng 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình kiểm tra 

- Mức độ ảnh hưởng đến chi tiết khác 
khi tháo và lắp máy ổn áp, linh kiện 

- Ghi nhận các ảnh hưởng, sai phạm 
trong khi thực hiện 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện, khối chức năng 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ tiếp xúc điện, chắc chắn, 
thẩm mỹ của các mối hàn linh kiện 

- Quan sát bằng mắt thường dùng tay 
kiểm tra 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Độ hoạt động chính xác và ổn định 
của bếp từ sau khi lắp ráp xong 

- Máy ổn áp hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng thính giác, mắt 
thường, đồng hồ vạn năng và amper 
kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch thông tin cục bộ ( in-ter-com) 
Mã số công việc: E01 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
Lắp đặt hệ thống thông tin trong một đơn vị hành chính hoặc cơ sở sản xuất. 
Công việc gồm các bước chính: 

- Lắp đặt đường dây liên lạc thông tin nội bộ. 
- Lắp đặt điện thoại. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành kiểm tra. 
- Hoàn công. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Công việc lắp đặt được thực hiện đúng quy trình. 
 - Số lượng các thiết bị, vị trí lắp đặt được chuẩn bị đầy đủ. 
 - Vật tư, phụ kiện và phương tiện thi công được chuẩn bị đầy đủ đúng  
yêu cầu kỹ thuật 

- Đường dây cấp nguồn và bảng điện cho intercom được lắp đúng tiêu 
chuẩn. 

- Intercom được lắp đặt đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. 
- Dây nối mạch điện và thiết bị được kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Tín hiệu liên lạc trên toàn hệ thống được truyền đạt rõ ràng. 
- Kết quả công việc sau khi lắp đặt được bàn giao đúng quy định. 
- Hiện trường sau khi lắp đặt được vệ sinh sạch sẽ. 

 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Phân tích tài liệu. 
- Nhận dạng và chọn lựa thiết bị cần thiết. 
- Sử dụng các dụng cụ và phương tiện lắp đặt. 
- Lắp đặt máy. 
- Lắp đặt đường dây. 
- Kiểm tra mạch điện bằng đồ hồ vạn năng. 
- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
- Bảo quản dụng cụ, thiết bị. 
- Vệ sinh nơi làm việc. 
 
2. Kiến thức: 

  - Cấu trúc, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị của mạch thông tin cục bộ 
(intercom). 
  - Nguyên lý hoạt động của mạch thông tin cục bộ. 
  - Tiếng Anh chuyên ngành. 
  - Ảnh hưởng của môi trường đến các thiết bị, phụ kiện lắp đặt. 
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  - Tiêu chuẩn kí hiệu, thiết bị, linh kiện trên sơ đồ. 
  - Phương pháp lắp đặt mạng thông tin cụ bộ. 
  - Quy trình lắp đặt mạng intercom. 
  - Phương pháp kiểm tra mạch điện (intercom). 
  - Phương pháp nghiệm thu, bàn giao. 
  - Công tác an toàn và vệ sinh nơi làm việc. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt intercom (catalogue). 
  - Dụng cụ lấy dấu. 
  - Bộ dụng cụ thi công nghề điện. 
 - Bảng điện, ổ điện, dây dẫn, ống luồn dây PVC và phụ kiện dùng lắp đặt. 
 - Đồng hồ vạn năng (VOM). 
 - Thiết bị intercom. 
 - Sơ đồ lắp đặt. 
 - Nguồn điện. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 - Giẻ lau, chổi quét. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Sự tuân thủ của công việc lắp đặt với 
quy trình. 

- Quan sát so sánh với quy trình chuẩn 

- Mức độ đầy đủ thiết bị, vị trí lắp đặt 
được chuẩn bị. 

- Quan sát so sánh với bản vẽ thiết kế 

- Mức độ đầy đủ về chủng loại, số lượng 
của vật tư, phụ kiện và phương tiện thi 
công được chuẩn bị 

- Quan sát so sánh với bảng kê thiết kế 
và yêu cầu lắp đặt thực tế. 

- Độ sai lệch của dây cấp nguồn và bảng 
điện cho intercom sau khi lắp với tiêu 
chuẩn thiết kế. 

- Quan sát so sánh với yêu cầu của thiết 
kế 

- Tỉ lệ yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất 
đạt được sau khi lắp Intercom 

- Quan sát so sánh với yêu cầu của nhà 
sản xuất trong lý lịch máy 

- Sự tuân thủ về yêu cầu khi kiểm tra dây 
nối mạch điện và thiết bị 

- Quan sát thao tác so sánh với bản yêu 
cầu 

- Độ chính xác, ổn định của tín hiệu liên 
lạc trên toàn hệ thống. 

- Vận hành hệ thống để ghi nhận các 
thông số kỹ thuật so sánh với bản yêu 
cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự tuân thủ công tác bàn giao sau khi 
lắp đặt xong. 

- So sánh với quy định 

-Mức độ chấp hành công tác vệ sinh hiện 
trường sau thi công. 

- So sánh với yêu cầu chung 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch chiếu sáng khẩn cấp 
 Mã số công việc: E02 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
Lắp các đèn chiếu sáng ở các vị trí cấp thiết như cửa ra, tầng hầm khi có hoả 
hoạn, sự cố mất điện. Công việc gồm các bước chính: 

- Lắp các bóng đèn chiếu sáng. 
- Lắp đặt đường dây. 
- Lắp đặt nguồn điện một chiều. 
- Lắp đặt bộ chuyển đổi nguồn. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành kiểm tra. 
- Hoàn công. 

 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
  - Chức năng và nguyên lý hoạt động của mạch chiếu sáng khẩn cấp được 
phân tích rõ ràng. 
 - Vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt được xác định đúng theo thiết kế. 
 - Vật tư và thiết bị được chuẩn bị đầy đủ. 
 - Hệ thống dây dẫn điện được thực hiện lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 
và thẩm mỹ. 
 - Đèn chiếu sang khẩn cấp lắp đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Hệ thống nguồn lắp đúng công suất thiết kế. 
 - Bộ phân chuyển đổi tác động chính xác. 
 - Nghiệm thu, bàn giao hệ thống đảm bảo đúng quy định. 
 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
  - Phân tích tài liệu. 
  - Quan sát và đọc bản vẽ. 
 - Sử dụng các dụng cụ và phương tiện thi công nghề điện. 
 - Lắp đặt đường dây điện. 
 - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện. 
 - Lắp đặt đèn. 
 - Lắp đặt nguồn điện. 
 - Sử dụng đồng hồ vạn năng. 
 - Kiểm tra mạch điện 
 - Đấu nối dây. 
 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 

 
2. Kiến thức: 

  - Phương pháp đọc bản vẽ. 
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  - Cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các mạch điện chiếu sáng khẩn cấp. 
 - Ảnh hưởng của môi trường đến các thiết bị, phụ kiện lắp đặt. 
 - Cấu tạo, kí hiệu, nhiệm vụ, đặc tính kỹ thuật các linh kiện và thiết bị 
trong mạch chiếu sáng khẩn cấp. 
 - Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công. dụng cụ đo lường. 
 - Biện pháp an toàn khi thi công. 
 - Các thông số kỹ thuật nguồn dự phòng và phương pháp lắp đặt. 
 
 - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp mạch chiếu sáng khẩn cấp (catalogue) 
 - Bản vẽ thiết kế. 
 - Dụng cụ lấy dấu. 
 - Nguồn điện một chiều. 
 - Đèn chiếu sáng khẩn cấp, thiết bị tự động điều khiển. 
 - Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây và các phụ kiện lắp 
đặt. 
 - Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa. 
 - Khoan bê tông và hộp mũi khoan. 
 - Bộ dụng cụ lắp đặt nghề điện. 
 - Thang 4 chân. 
 - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM). 
 - Dây dẫn, đầu nối. 
 - Ống cách điện. 
 - Bộ nguồn dự phòng. 
 - Nguồn điện. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 - Giẻ lau, chổi quét. 
  
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ rõ ràng khi phân tích chức 
năng, nguyên lý hoạt động của mạch 
điện. 

- Trực quan, đo kiểm. Bảng kê các 
thiết bị, bản vẽ chi tiết, bút, sổ tay 

- Độ chính xác của vị trí và số lượng 
thiết bị lắp đặt so với thiết kế. 

- Quan sát so sánh với bảng kê và bản 
thiết kế 

- Sự chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị. - So sánh kết quả chuẩn bị với bảng 
kê thiết kế và yêu cầu lắp đặt cụ thể 

- Mức độ hợp lý và đúng yêu cầu kỹ 
thuật của của các thiết bị, dây dẫn được 
lắp đặt. 

- Kiểm tra kết quả lắp đặt và so sánh 
với yêu cầu chung khi khi lắp đặt 

- Mức độ đạt yêu cầu kỹ thuật khi lắp 
đèn chiếu sáng. 

- Quan sát so sánh với yêu cầu của 
nhà sản xuất. 
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- Sự phù hợp hệ thống nguồn với công 
suất thiết kế. 

- So sánh với số liệu thống kê của 
thiết kế. 

- Khả năng tác động của bộ phân 
chuyển đổi. 

- Đo kiểm tra so sánh với tiêu chuẩn 
của hộ loại 2 

- Sự tuân thủ quy định của công tác 
nghiệm thu bàn giao. 

- Quan sát so sánh với tiêu chuẩn Việt 
Nam 

- Mức độ hoàn thành công tác vệ sinh 
công nghiệp. 

- Quan và ghi nhận trong quá trình 
thực hiện và hiện trường sau khi hoàn 
thành công việc. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy 
Mã số công việc: E03 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Lắp đặt mạch điện tự động báo cháy cho các căn hộ, khu văn phòng hoặc 
trong các phân xưởng. Công việc gồm các bước chính: 

- Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt. 
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công. 
- Lắp đặt đường dây. 
- Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến. 
- Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu. 
- Lắp đặt mạch trung tâm kiểm soát. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Hoàn công. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc được phân tích một cách chi tiết. 
 - Vẽ đúng sơ đồ đi dây. 
 - Các thiết bị được bố trí đúng về vị trí, số lượng theo yêu cầu thiết kế. 
 - Dụng cụ, vật tư, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ. 
 - Các đường dây điện được lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Bo mạch điều khiển và cảm biến được lắp đúng vị trí yêu cầu. 
 - Tủ trung tâm được lắp ở vị trí dễ quan sát và xử lý tình huống. 
 - Chuông báo đèn tín hiệu lắp đặt đúng vị trí theo thiết kế. 
 - Nguồn điện cấp cho mạch phải được thực hiện đúng thiết kế. 
 - Nghiệm thu, bàn giao đúng quy trình và quy định. 

 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Phân tích bản vẽ và tài liệu. 
- Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu. 
- Sử dụng các dụng cụ và phương tiện lắp đặt. 
- Lắp đặt đường dây điện. 
- Lắp bo mạch và cảm biến. 
- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện. 
- Sử dụng đồng hồ vạn năng. 
- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
- Vệ sinh nơi làm việc. 
- Bảo quản dụng cụ, thiết bị. 
 
2. Kiến thức:  
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch điện tự động báo cháy. 
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- Tiếng Anh chuyên ngành. 
-  Phương pháp đọc bản vẽ. 
- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công. 
- Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch 

điện. 
- Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của cảm biến cháy. 
- Phương pháp lắp đặt mạch điện và cảm biến. 
- Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của chuông và đèn báo. 
- Phương pháp lắp đặt chuông và đèn báo. 
- Phương pháp kiểm tra mạch điện. 
- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
- Kỹ thuật an toàn khi lắp đặt và sử dụng các phương tiện thi công. 

 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch tự động báo cháy 
(catalogue). 
- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử. 
- Dụng cụ đánh dấu. 
- Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy. 
- Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa. 
- Thang leo 4 chân. 
- Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông. 
- Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ 
kiện lắp đặt đường dây. 
- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM). 
- Thiết bị báo cháy và các bộ cảm biến (khói, lửa, nhiệt độ). 
- Nguồn điện xoay chiều và một chiều. 
- Đèn và chuông. 
- Mỏ hàn, băng cách điện. 

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

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ chi tiết khi phân tích sơ 
đồ chức năng và nguyên lý làm 
việc. 

- Quan sát so sánh với sơ đồ và nguyên lý 
của trên hồ sơ thiết bị. 

- Mức độ chuẩn xác sơ đồ so với 
yêu cầu của hệ thống. 

- Quan sát so sánh với bản vẽ theo hồ sơ 
của thiết bị. 

- Các thiết bị được bố trí đúng vị 
trí và số lượng theo yêu cầu. 

- Đo kiểm các thiết bị đã được lắp đặt so 
sánh với bản thiết kế 
 

- Mức độ đầy đủ của vật tư thiết 
bị được chuẩn bị 

- Kiểm kê so sánh với yêu danh mục thiết 
bị trong thiết kế. 

- Sự tuân thủ các yêu cầu của 
đường dây trong quá trình lắp đặt 

- Quan sát so sánh quy trình lắp đặt 
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- Độ chính xác của bo mạch điều 
khiển và cảm biến được lắp đặt 

- Đo kiểm so sánh với bản vẽ 

- Khả năng quan sát và xử lý tình 
huống của vị trí tủ trung tâm 

- Quan sát so sách với yêu cầu vận hành 
thực tế 

- Độ chính xác của đèn tín hiệu và 
chuông báo so với thiết kế 

- Đo kiểm so sánh với bản vẽ 

- Khả năng quan sát và nhận biết 
tín hiệu cảnh báo 

- Quan sát so sánh với yêu cầu của thiết 
bị báo hiệu 

- Nguồn cung cấp có ổn định 
trong mọi trường hợp hoả hoạn 

- Quan sát kiểm tra lại nguồn thường 
xuyên và nguồn dự phòng 

- Sự tuân thủ quy trình nghiệm 
thu, bàn giao đúng quy định 

-So sánh với quy định về thủ tục hành 
chính. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch điện chống trộm 
Mã số công việc: E04 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Lắp ráp mạch điện chống trộm cho các căn hộ văn phòng, phân xưởng. 
Công việc gồm các bước chính: 

- Nghiên cứu sơ đồ lắp đặt. 
- Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt. 
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công. 
- Lắp đặt đường dây. 
- Lắp đặt bo mạch điều khiển và cảm biến. 
- Lắp đặt hệ thống chuông báo, đèn tín hiệu. 
- Lắp đặt mạch trung tâm kiểm soát. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Hoàn công. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện được phân tích 

đúng. 
- Vị trí và số lượng các thiết bị lắp đặt được xác định chính xác theo thiết 

kế. 
- Dụng cụ, vật tư và thiết bị được chuẩn bị đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Bảng điện, đường dây được Lắp đặt đúng trình tự, đúng tiêu chuẩn kỹ 

thuật. 
- Bo mạch điều khiển và cảm biến được lắp đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Chuông báo, đèn tín hiệu được lắp đúng vị trí. 
- Tủ trung tâm được lắp đặt đạt yêu cầu kỹ thuật. 
- Cấp đúng nguồn cho mạch. 
- Công tác vệ sinh phải được thực hiện. 
- Viết phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
 - Phân tích bản vẽ và tài liệu. 
- Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu. 
- Sử dụng các dụng cụ và phương tiện lắp đặt. 
- Lắp đặt đường dây điện. 
- Lắp bo mạch và cảm biến. 
- Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện. 
- Sử dụng đồng hồ vạn năng. 
- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
- Vệ sinh nơi làm việc. 
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- Bảo quản dụng cụ, thiết bị. 
 
2. Kiến thức: 
- - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch chống trộm. 
- Tiếng Anh chuyên ngành. 
-  Phương pháp đọc bản vẽ. 
- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công. 
- Phương pháp lắp đặt mạch điện. 
- Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch 

điện. 
- Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chống trộm. 
- Phương pháp lắp đặt mạch điện và cảm biến. 
- Cấu tạo, đặc tính và nguyên tắc hoạt động của chuông và đèn báo. 
- Phương pháp lắp đặt chuông và đèn báo. 
- Phương pháp kiểm tra mạch điện. 
- Công tác vệ sinh nơi làm việc. 
- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
- An toàn lao động, an toàn điện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch chống trộm (catalogue). 
- Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử. 
- Dụng cụ đánh dấu. 
- Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy. 
- Kìm, bộ tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa. 
- Thang leo 4 chân. 
- Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông. 
- Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ 
kiện lắp đặt đường dây. 
- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM). 
- Thiết bị báo cháy và các bộ cảm biến (khói, lửa, nhiệt độ). 
- Nguồn điện xoay chiều và một chiều. 
- Đèn và chuông. 
- Mỏ hàn, băng cách điện. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ chi tiết khi phân tích sơ 
đồ chức năng và nguyên lý làm 
việc. 

- Quan sát so sánh với sơ đồ và nguyên lý 
của trên hồ sơ thiết bị. 

- Mức độ chuẩn xác sơ đồ so với 
yêu cầu của hệ thống. 

- Quan sát so sánh với bản vẽ theo hồ sơ 
của thiết bị. 

- Số lượng các thiết bị được bố trí 
đúng vị trí theo yêu cầu. 

- Quan sát so sánh với thiết kế 
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- Mức độ đầy đủ của vật tư thiết 
bị được chuẩn bị 

- Kiểm kê so sánh với yêu cầu danh mục 
thiết bị trong thiết kế. 

- Sự tuân thủ các yêu cầu của 
đường dây trong quá trình lắp đặt 

- Quan sát so sánh quy trình lắp đặt 

- Độ chính xác của bo mạch điều 
khiển và cảm biến được lắp đặt 

- Đo kiểm so sánh với bản vẽ 

- Khả năng quan sát và xử lý tình 
huống của vị trí tủ trung tâm 

- Quan sát so sách với yêu cầu vận hành 
thực tế 

- Độ chính xác của đèn tín hiệu và 
chuông báo so với thiết kế 

- Đo kiểm so sánh với bản vẽ 

- Khả năng quan sát và nhận biết 
tín hiệu cảnh báo 

- Quan sát so sánh với yêu cầu của thiết 
bị báo hiệu 

- Nguồn cung cấp phải ổn định 
trong mọi trường hợp mất điện 
lưới 

- Quan sát kiểm tra lại nguồn thường 
xuyên và nguồn dự phòng 

- Sự tuân thủ quy trình nghiệm 
thu, bàn giao đúng quy định 

- So sánh với quy định về thủ tục hành 
chính. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc:     Lắp đặt mạch điện tự động đóng-mở cửa 
Mã số công việc: E05 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Lắp đặt các cửa tự động mở khi có người đi qua và tự động đóng lại khi 
không có người. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích sơ đồ. 
- Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt. 
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công. 
- Lắp đặt đường dây nguồn. 
- Lắp đặt cơ cấu điều khiển mở - đóng cửa. 
- Lắp đặt mạch điều khiển và cảm biến. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Hoàn công. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Sơ đồ mạch điện được phân tích đúng nguyên lý hoạt động. 
 - Vị trí và số lượng các thiết bị được xác định chinh xác. 
 - Dụng cụ, vật tư và thiết bị được chuẩn bị đúng yêu cầu. 
 - Bảng điện, đường dây được lắp đặt đúng kỹ thuật. 
 - Cơ cấu điều khiển mở - đóng cửa hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Bo mạch điều khiển và cảm biến hoạt động tốt sau khi lắp đặt. 
 - Cấp đúng nguồn cho mạch. 
 - Vệ sinh sạch sẽ khu vực lắp đặt. 
 - Nghiệm thu, bàn giao thực hiện đúng quy trình. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Phân tích tài liệu. 
 - Nhận dạng các linh kiện, thiết bị qua kí hiệu. 
 - Sử dụng dụng cụ và phương tiện lắp đặt. 
 - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện. 
 - Lắp đặt đường dây điện. 
 - Lắp đặt cơ cấu điều khiển. 
 - Lắp đặt mạch điều khiển và cảm biến. 
 - Kiểm tra mạch điện. 
 - Vệ sinh nơi làm việc. 
 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 
 

2. Kiến thức: 
  - Nguyên lý hoạt động của mạch điện tự động đóng-mở cửa. 
 - Phương pháp sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công. 
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 - Phương pháp lắp đặt đường dây điện. 
 - Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch 
điện. 
 - Phương pháp lắp đặt mạch điện cửa tự động. 
 - Phương pháp sử dụng dụng cụ đo lường. 
 - Kỹ thuật an toàn và công tác vệ sinh công nghiệp. 
 - Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch tự động đóng-mở cửa 
(catalogue). 
 - Dụng cụ đánh dấu. 
 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện. 
 - Vật tư thiết bị mạch điện tự động đóng mở cửa. 
 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa, mỏ hàn điện. 
 - Thang leo 4 chân. 
 - Khoan bê-tông và hộp mũi khoan bê tông. 
 - Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm, dây dẫn, ống luồn dây PVC và các phụ 
kiện lắp đặt đường dây. 
 - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) loại có độ nhạy 10.000W/V. 
 - Cửa tự động và cảm biến. 
 - Nguồn điện. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 - Giẻ lau, chổi quét. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ chính xác của vị trí và số 
lượng thiết bị. 

- Quan sát, đối chiếu với bản vẽ thiết kế. 

- Mức độ đầy đủ và hợp lý của dụng cụ, 
vật tư và thiết bị được chuẩn bị. 

- So sánh kết quả chuẩn bị với yêu cầu bản vẽ 
và  thực tế lắp đặt 

- Khả năng hoạt động của bo mạch 
điều khiển và cảm biến sau khi lắp 
đặt. 

- Quan sát kiểm tra độ nhạy khi nhiệt độ 
môi trường thay đổi được đánh giá bằng 
khoảng cách tác động khi có người đi tới 

- Sự tuân thủ các yêu cầu của đường 
dây trong quá trình lắp đặt 

- Quan sát quá trình lắp đặt và kết quả so 
sánh với yêu cầu kỹ thuật và quy trình lắp 
đặt 

- Mức độ hoạt động chính xác và ổn 
định của cơ cấu đóng mở cổng tự 
động 

- Vận hành, đo các thông số điện và quan 
sát, lắng nghe quá trình hoạt động của hệ 
thống để so sánh với yêu cầu kỹ thuật thiết 
bị 

- Nguồn cung cấp phải ổn định trong 
mọi trường hợp mất điện lưới 

- Vận hành thử ở chế độ mất điện nguồn 

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực lắp đặt. Quan sát, đối chiếu quy định vệ sinh công 
nghiệp 
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- Sự tuân thủ quy trình nghiệm thu, 
bàn giao đúng quy định 

-So sánh với quy định về thủ tục hành 
chính. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh 
Mã số công việc: E06 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Lắp chuông gọi cửa loại có hình ảnh của người gọi. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Khảo sát hiện trường thi công và xác định vị trí lắp đặt. 
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện thi công. 
- Lắp đặt đường dây. 
- Lắp đặt hệ thống camera quan sát và điện thoại liên lạc bên ngoài. 
- Lắp đặt hệ thống màn hình, điện thoại trong nhà. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Hoàn công 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Phân tích đúng sơ đồ chức năng và nguyên lý làm việc của mạch điện 
chuông cổng có hình ảnh. 
- Vị trí và số lượng các thiết bị được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu kỹ 
thuật. 
- Đường dây điện được lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 
- Camera, điện thoại được lắp đặt đúng yêu cầu nhà sản xuất. 
- Màn hình, chuông báo được lắp đặt ở vị trí dễ quan sát và đúng yêu cầu. 
- Nguồn điện được cung cấp đúng thiết kế. 
- Hệ thống chuông sau khi lắp đặt đạt yêu cầu về âm thanh, và hình ảnh. 
- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ đúng quy trình. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 

 - Phân tích tài liệu. 
 - Nhận dạng và chọn thiết bị. 
 - Sử dụng các dụng cụ và phương tiện lắp đặt. 
 - Lắp đặt đường dây điện. 
 - Lắp đặt thiết bị, khí cụ điện. 
 - Lắp đặt Camera. 
 - Kiểm tra mạch điện. 
 - Vệ sinh nơi làm việc. 
 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 

2. Kiến thức: 
- Cấu tạo, kí hiệu, chức năng và nhiệm vụ các thiết bị mạch điện chuông 

cổng loại có hính ảnh. 
- Cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện thi công. 
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- Phương pháp lắp đặt mạch điện. 
- Phương pháp lắp đặt các khí cụ thiết bị, khí cụ đóng cắt và bảo vệ mạch 

điện. 
- Phương pháp lắp đặt đặt hệ thống camera quan sát và điện thoại liên lạc. 
- Phương pháp kiểm tra mạch điện. 
- Biện pháp an toàn khi thi công và vệ sinh nơi làm việc. 
- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và lắp đặt mạch điện chuông cổng loại có 
hính ảnh (catalogue). 
 - Dụng cụ đánh dấu. 
 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện. 
 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa. 
 - Mỏ hàn điện. 
 - Khoan bê tông và hộp mũi khoan bê tông. 
 - Thang 4 chân. 
 - Áp-tô-mát, bảng điện, ổ cắm điện, dây dẫn, ống luồn dây, các phụ kiện 
lắp đặt. 
 - Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM) loại có độ nhạy 10.000Ω/V. 
 - Thiết bị chuông cổng loại có hình ảnh. 
 - Nguồn điện. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 - Giẻ lau, chổi quét. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Phân tích đúng sơ đồ chức năng và 
nguyên lý làm việc của mạch điện 
chuông cổng có hình ảnh. 

- Quan sát, so sánh với (catalogue). 

- Vị trí và số lượng các thiết bị được 
chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu kỹ 
thuật. 

- Quan sát, kiểm tra so sánh với bản 
thiết kế lắp đặt 

- Sự tuân thủ yêu cầu kỹ thuật khi lắp 
đặt đường dây 

-Quan sát so sánh với yêu cầu khi lắp 
đặt đường dây 

- Mức độ đáp ứng được yêu cầu kỹ 
thuật của nhà sản xuất khi lắp đặt 
Camera, điện thoại  

- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ 
thuật của công việc 

-Vị trí lắp đặt màn hình, chuông báo 
có đáp ứng được yêu cầu thiết kế 

- Quan sát, so sánh với bản vẽ thiết kế 

- Nguồn điện cung cấp đúng thiết kế. - Đầy đủ cả nguồn một chiều 
- Độ chuẩn xác về âm thanh và hình 
ảnh của hệ thống sau khi lắp đặt  

- Âm thanh trung thực hình ảnh rõ 
ràng 

- Sự tuân thủ quy trình khi nghiệm 
thu, bàn giao 

- Quan sát, so sánh với quy định về 
thủ tục hành chính. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa mạch điện tự động báo cháy 
Mã số công việc: E07 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch điện tự động báo cháy. Công 
việc gồm các bước chính: 

- Thu nhận và xử lý thông tin về hư hỏng. 
- Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế. 
- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành kiểm tra. 
- Hoàn công 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Hiện tượng hư hỏng được thu thập đầy đủ. 
- Các khối linh kiện hư hỏng được xác định chính xác. 
- Vật tư linh kiện được chuẩn bị đúng thông số kỹ thuật. 
- Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch mà không làm hư hỏng đến 
các linh kiện khác. 
- Linh kiện mới lắp đúng yêu cầu. 
- Công tác kiểm tra được thực hiện đúng tuần tự. 
- Linh kiện thiết bị, nơi làm việc được vệ sinh sạch sẽ. 
- Nghiệm thu, bàn giao đúng quy trình. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 

 - Nhận biết các kí hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch tự động báo 
cháy. 
 - Phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch) 
 - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện. 
 - Tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế. 
 - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện. 
 - Sử dụng VOM. 
 - Vệ sinh nơi làm việc. 
 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 

2. Kiến thức: 
- Nguyên lý hoạt động của  hệ thống báo cháy. 
- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện tự động báo cháy. 
- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện. 
- Kí hiệu, hình dạng, công dụng của các thiết bị. linh kiện điện tử. 
- Phương pháp kiểm tra mạch điện. 
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- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện. 
- Phương pháp đo, kiểm tra  chất lượng linh kiện. 
- Quy trình kiểm tra  . 
- Kỹ thuật hàn. 
- Công tác vệ sinh nơi làm việc. 
- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động báo cháy, sổ tay tra cứu linh kiện điện 
tử. 
 - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử. 
 - Các khối linh kiện cần thay thế. 
 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện. 
 - Mỏ hàn điện,thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì. 
 - Đồng hồ đo điện vạn năng. 
 - Giẻ lau, chổi quét. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
-Mức độ thu thập thông tin về hiện 
tượng hư hỏng 

- Quan sát, đàm thoại và kiểm tra tình 
trạng làm việc cụ thể của mạch điện 

- Số lượng các linh kiện hư hỏng 
được xác định. 

- Kiểm tra với số lượng linh kiện 
hỏng thực 

- Mức độ chính xác của các linh kiện 
thay thế được chuẩn bị. 

- Quan sát so sánh với thông số của 
linh kiện cũ 

- Tình trạng của các thiết bị xung 
quanh thiết bị hư hỏng được lấy ra 

- Quan sát đo kiểm tra bằng đồng hồ 
VOM 

- Mức độ chính xác khi thay thế linh 
kiện mới được. 

- Quan sát các thông số so sánh với 
thông số của linh kiện cũ 

- Sự tuân thủ các bước khi kiểm tra 
mạch điện cũng như linh kiện. 

- Quan sát so sánh với quy trình kiểm 
tra mạch điện và linh kiện điện tử 

- Các thiết bị, nơi làm việc vệ sinh 
sạch sẽ 

-Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn vệ 
sinh công nghiệp 

- Sự tuân thủ quy định khi nghiệm thu 
bàn giao 

-Quan sát so sánh với quy định về thủ 
tục hành chính 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa mạch điện chống trộm 
Mã số công việc: E08 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sửa chữa các hư hỏng thông thường của mạch điện chống trộm. Công việc 
gồm các bước chính: 

- Thu  thập thông tin về  hiện tượng hư hỏng. 
- Phân tích sơ đồ khối. 
- Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế. 
- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành kiểm tra. 
- Hoàn công. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Hiện tượng hư hỏng được thu thập đầy đủ. 
- Các khối linh kiện hư hỏng được xác định chính xác. 
- Vật tư linh kiện được chuẩn bị đúng thông số kỹ thuật. 
- Linh kiện hư hỏng được lấy ra khỏi mạch mà không làm hư hỏng đến 
các linh kiện khác. 
- Linh kiện mới lắp đúng yêu cầu. 
- Công tác kiểm tra được thực hiện đúng tuần tự. 
- Linh kiện thiết bị, nơi làm việc được vệ sinh sạch sẽ. 
- Nghiệm thu, bàn giao đúng quy trình. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 

 - Nhận biết các kí hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch chống trộm. 
 - Phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch) 
 - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện. 
 - Tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế. 
 - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện. 
 - Sử dụng VOM. 
 - Vệ sinh nơi làm việc. 
 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 

2. Kiến thức: 
- Nguyên lý hoạt động của  hệ thống chống trộm. 
- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện chống trộm. 
- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện. 
- Kí hiệu, hình dạng, công dụng của các thiết bị. linh kiện điện tử. 
- Phương pháp kiểm tra mạch điện. 
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- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện. 
- Phương pháp đo, kiểm tra  chất lượng linh kiện. 
- Quy trình kiểm tra  . 
- Kỹ thuật hàn. 
- Công tác vệ sinh nơi làm việc. 
- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
  

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện chống trộm. 
 - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử. 
 - Các khối linh kiện điện tử thay thế. 
 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện. 
 - Mỏ hàn điện,thiếc hàn và nhựa thông , dụng cụ hút chì. 
 - Đồng hồ đo điện vạn năng. 
 - Giẻ lau, chổi quét. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
-Mức độ thu thập thông tin về hiện 
tượng hư hỏng 

- Quan sát, đàm thoại và kiểm tra tình 
trạng làm việc cụ thể của mạch điện 

- Số lượng các linh kiện hư hỏng 
được xác định. 

- Kiểm tra với số lượng linh kiện 
hỏng thực 

-Mức độ chính xác của các linh kiện 
thay thế được chuẩn bị. 

- Quan sát so sánh với thông số của 
linh kiện cũ 

- Tình trạng của các thiết bị xung 
quanh thiết bị hư hỏng được lấy ra 

- Quan sát đo kiểm tra bằng đồng hồ 
VOM 

- Mức độ chính xác khi thay thế linh 
kiện mới. 

- Quan sát các thông số so sánh với 
thông số của linh kiện cũ 

- Sự tuân thủ các bước khi kiểm tra 
mạch điện cũng như linh kiện. 

- Quan sát so sánh với quy trình kiểm 
tra mạch điện và linh kiện điện tử 

- Các thiết bị, nơi làm việc vệ sinh 
sạch sẽ 

- Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn vệ 
sinh công nghiệp 

- Sự tuân thủ quy định khi nghiệm thu 
bàn giao 

- Quan sát so sánh với quy định về 
thủ tục hành chính 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa mạch điện tự động đóng-mở cửa 
Mã số công việc: E09 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sửa chữa các hư  hỏng thông thường của mạch điện đóng mở cửa tự động. 
Công việc gồm các bước chính: 

- Thu  thập thông tin về  hiện tượng hư hỏng. 
- Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế. 
- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành kiểm tra. 
- Hoàn công. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Hiện tượng hư hỏng của mạch điện tự động đóng-mở cửa được thu thập 
đầy đủ thông tin. 
- Khối chức năng, linh kiện hư hỏng được xác đính chính xác. 
- Vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật. 
- Linh kiện hư hỏng được tháo gỡ, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu 
cầu kỹ thuật. 
- Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm 
chập mạch, các mối nối tiếp xúc tốt. 
- Mạch điện sau khi sửa chữa hoạt động tốt, đúng yêu cầu thiết kế. 
- Khu vực làm việc được vệ sinh sạch sẽ. 
- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể đúng quy trình. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 

 - Quan sát để nhận biết các ký hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch 
điện tự động đóng-mở cửa 
 - Phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch). 
 - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện. 
 - Tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế. 
 - Tháo gỡ và thay thế linh kiện. 
 - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện. 
 - Sử dụng đồng hồ vạn năng. 
 - Vệ sinh nơi làm việc. 
 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 

2. Kiến thức: 
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của mạch điện tự động đóng-mở cửa. 
- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện tự động đóng-mở cửa. 
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- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện. 
- Phương pháp kiểm tra mạch điện. 
- Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử. 
- Phương pháp đo, kiểm tra  chất lượng linh kiện. 
- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện. 
- Kỹ thuật hàn. 
- Quy trình kiểm tra. 
- An toàn lao động,vệ sinh nơi làm việc. 
- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động đóng mở cửa. 
 - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử. 
 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa. 
 - Đồng hồ đo điện vạn năng. 
 - Linh kiện cần thay thế. 
 - Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì. 
 - Giẻ lau, chổi quét. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Sự đầy đủ thông tin được thu thập 
về hiện tượng hư hỏng 

- Quan sát, đàm thoại và kiểm tra tình 
trạng làm việc cụ thể của mạch điện 

- Độ chính xác của các khối chức 
năng và linh kiện hư hỏng được xác 
định 

- Quan sát, kiểm tra so sánh các thông 
số với thiết bị linh kiện còn tốt hoặc 
sổ tay tra cứu linh kiện 

- Số lượng các khối, linh kiện được 
chuẩn bị đúng theo yêu cầu 

- Quan sát so sánh với số lượng các 
khối linh kiện hư hỏng mới xác định 
được 

- Tình trạng của các thiết bị xung 
quanh thiết bị hư hỏng được lấy ra 

- Quan sát đo kiểm tra bằng đồng hồ 
VOM 

- Mức độ chính xác khi thay thế linh 
kiện mới được. 

- Quan sát các thông số so sánh với 
thông số của linh kiện cũ 

- Sự tuân thủ các bước khi kiểm tra 
mạch điện cũng như linh kiện. 

- Quan sát so sánh với quy trình kiểm 
tra mạch điện và linh kiện điện tử 

- Mức độ đánh giá chính xác tình 
trạng làm việc của hệ thống khi vận 
hành chạy thử 

- Quan sát, lắng ghe và đo lường các 
thông số kỹ thuật của hệ thống so 
sánh với kết quả đánh giá 

- Các thiết bị, nơi làm việc vệ sinh 
sạch sẽ 

- Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn vệ 
sinh công nghiệp 

- Sự tuân thủ quy định khi nghiệm thu 
bàn giao 

-Quan sát so sánh với quy định về thủ 
tục hành chính 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa mạch điện chuông cổng loại có hình ảnh 
Mã số công việc: E10 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sửa chữa những hư hỏng thông dụng của chuông cửa có hình. Công việc gồm 
các bước chính: 

- Thu  thập thông tin về  hiện tượng hư hỏng. 
- Kiểm tra xác định khối chức năng, linh kiện hư hỏng. 
- Chuẩn bị vật tư linh kiện thay thế. 
- Tháo gỡ linh kiện hư hỏng, thay linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành kiểm tra. 
- Hoàn công. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Hiện tượng hư hỏng của mạch điện chuông được thu thập đầy đủ thông 
tin. 
- Khối chức năng, linh kiện hư hỏng được xác đính chính xác. 
- Vật tư, linh kiện thay thế đảm bảo đầy đủ và đúng thông số kỹ thuật. 
- Linh kiện hư hỏng được tháo gỡ, thay linh kiện mới đúng quy trình, yêu 
cầu kỹ thuật. 
- Kiểm tra đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật đảm bảo mạch không bị chạm 
chập mạch, các mối nối tiếp xúc tốt. 
- Mạch điện sau khi sửa chữa hoạt động tốt, đúng yêu cầu thiết kế. 
- Khu vực làm việc được vệ sinh sạch sẽ. 
- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và cụ thể đúng quy trình. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 

 - Quan sát để nhận biết các ký hiệu, của các khối và linh kiện trong mạch 
điện chuông có hình. 
 - Phân tích sơ đồ mạch điện tử (dò mạch). 
 - Đo và kiểm tra chất lượng linh kiện. 
 - Tra cứu các thông số kỹ thuật của các linh kiện thay thế. 
 - Tháo gỡ và thay thế linh kiện. 
 - Sử dụng dụng cụ đồ nghề điện. 
 - Sử dụng đồng hồ vạn năng. 
 - Vệ sinh nơi làm việc. 
 - Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 

2. Kiến thức: 
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của mạch điện chuông tự động. 
- Một số hư hỏng thông thường của mạch điện chuông tự động. 
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- Phương pháp phân tích sơ đồ mạch điện. 
- Phương pháp kiểm tra mạch điện. 
- Kí hiệu, hình dạng, hoạt động của các thiết bị. linh kiện điện tử. 
- Phương pháp đo, kiểm tra  chất lượng linh kiện. 
- Phương pháp tháo gỡ và thay thế linh kiện. 
- Kỹ thuật hàn. 
- Quy trình kiểm tra. 
- An toàn lao động,vệ sinh nơi làm việc. 
- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Sơ đồ lắp đặt mạch điện tự động đóng mở cửa. 
 - Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử. 
 - Kìm, tuốt nơ vít, băng keo cách điện, búa. 
 - Đồng hồ đo điện vạn năng. 
 - Linh kiện cần thay thế. 
 - Mỏ hàn xung, thiếc hàn và nhựa thông, dụng cụ hút chì. 
 - Giẻ lau, chổi quét. 
 - Phiếu nghiệm thu, bàn giao. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Sự đầy đủ thông tin được thu thập 
về hiện tượng hư hỏng 

- Quan sát, đàm thoại và kiểm tra tình 
trạng làm việc cụ thể của mạch điện 

- Độ chính xác của các khối chức 
năng và linh kiện hư hỏng được xác 
định 

- Quan sát, kiểm tra so sánh các thông 
số với thiết bị linh kiện còn tốt hoặc 
sổ tay tra cứu linh kiện 

- Số lượng các khối, linh kiện được 
chuẩn bị đúng theo yêu cầu 

- Quan sát so sánh với số lượng các 
khối linh kiện hư hỏng mới xác định 
được 

- Tình trạng của các thiết bị xung 
quanh thiết bị hư hỏng được lấy ra 

-Quan sát đo kiểm tra bằng đồng hồ 
VOM 

- Mức độ chính xác khi thay thế linh 
kiện mới được. 

- Quan sát các thông số so sánh với 
thông số của linh kiện cũ 

- Sự tuân thủ các bước khi kiểm tra 
mạch điện cũng như linh kiện. 

- Quan sát so sánh với quy trình kiểm 
tra mạch điện và linh kiện điện tử 

- Mức độ đánh giá chính xác tình 
trạng làm việc của hệ thống khi vận 
hành chạy thử 

- Quan sát, lắng ghe và đo lường các 
thông số kỹ thuật của hệ thống so 
sánh với kết quả đánh giá 

- Các thiết bị, nơi làm việc vệ sinh 
sạch sẽ 

- Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn vệ 
sinh công nghiệp 

- Sự tuân thủ quy định khi nghiệm thu 
bàn giao 

- Quan sát so sánh với quy định về 
thủ tục hành chính 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Nối dây đơn và bấm đầu cốt 
Mã số công việc: F01 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Các kiểu nối dây đơn hạ thế và bấm đầu cốt. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Phân tích bản vẽ các loại mối nối dây dẫn đơn. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, dây dẫn đơn các loại và đầu cốt. 
- Bóc vỏ cách điện và thực hiện các mối nối. 
- Lựa chọn đầu cốt và bấm đầu cốt. 
- Kiểm tra, đánh giá mối nối và đầu dây bấm cốt. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, dây dẫn đơn các loại và đầu cốt được chuẩn bị đầy đủ và đúng 

thông số. 
- Các mối nối được đảm bảo đúng quy cách, dẫn điện tốt và chắc chắc. 
- Đầu cốt được lựa chọn phù hợp với dây dẫn. 
- Đầu cốt được bấm đúng quy cách và chắc chắn. 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Lựa chọn dây dẫn và đầu cốt. 
- Thực hiện nối dây dẫn đơn với các kiểu khác nhau. 
- Bấm đầu cốt. 
- Kiểm tra và đánh giá mối nối và đầu dây bấm đầu cốt. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng  và phân loại dây dẫn đơn. 
- Cấu tạo, công dụng và phân loại đầu cốt. 
- Bản vẽ các mối nối dây dẫn đơn. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Kìm điện các loại, kìm bấm cốt, dao tuốt dây và giấy ráp. 

- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ các mối nối dây dẫn và giáo trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 
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- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác về quy cách, tiếp 
xúc điện, chắc chắn và thẩm mỹ của 
các mối nối. 
- Mức độ chính xác về quy cách, tiếp 
xúc điện, chắc chắn và của đầu dây 
bấm đầu cốt. 

- So sánh sản phẩm cuối cùng với 
sản phầm mẫu 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Nối dây cáp và bấm đầu cốt 
Mã số công việc: F02 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Các kiểu nối dây cáp hạ thế và bấm đầu cốt. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Phân tích bản vẽ các loại mối nối dây cáp. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, dây dẫn đơn các loại và đầu cốt. 
- Bóc vỏ cách điện và thực hiện các mối nối. 
- Lựa chọn đầu cốt và bấm đầu cốt. 
- Kiểm tra, đánh giá mối nối và đầu dây bấm cốt. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, dây cáp hạ thế các loại và đầu cốt được chuẩn bị đầy đủ và 

đúng thông số. 
- Các mối nối được đảm bảo đúng quy cách, dẫn điện tốt và chắc chắc. 
- Đầu cốt được lựa chọn phù hợp với dây dẫn. 
- Đầu cốt được bấm đúng quy cách và chắc chắn. 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.  
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Lựa chọn dây cáp hạ thế và đầu cốt. 
- Thực hiện nối dây cáp hạ thế với các kiểu khác nhau. 
- Bấm đầu cốt. 
- Kiểm tra và đánh giá mối nối và đầu cáp bấm đầu cốt. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng  và phân loại dây cáp hạ thế. 
- Cấu tạo, công dụng và phân loại đầu cốt. 
- Bản vẽ các mối nối dây cáp hạ thế. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Kìm điện các loại, kìm bấm cốt, dao tuốt dây và giấy ráp. 

- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ các mối nối dây cáp hạ thế và giáo trình tham 
khảo. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng - Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
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quy trình bảng trình tự thực hiện 
- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- So sánh với kết qủa tình toán 

- Mức độ chính xác về quy cách, tiếp 
xúc điện, chắc chắn và thẩm mỹ của 
các mối nối. 
- Mức độ chính xác về quy cách, tiếp 
xúc điện, chắc chắn của đầu dây bấm 
đầu cốt. 

- So sánh sản phẩm cuối cùng với 
sản phầm mẫu 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt ống đi dây và hộp nối đi nổi 
Mã số công việc: F03 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt ống đi dây và hộp nối đi nổi. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Đọc, phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, ống đi dây và hộp nối. 
- Xác định vị trí lắp đặt. 
- Lắp đặt ống đi dây và hộp nối vào vị trí. 
- Nghiệm thu và bàn giao 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Thiết bị, dụng cụ, ống đi dây và hộp nối được chuẩn bị đầy đủ và đúng 

thông số. 
- Xác định vị trí và lắp đặt theo bản vẽ. 
- Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối theo yêu cầu kỹ thuật. 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Lựa chọn ống đi dây và hộp nối dây. 
- Xác định vị trí lắp đặt 
- Lắp đặt ống đi dây hộp nối. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng và phân loại ống đi dây. 
- Cấu tạo, công dụng và phân loại hộp nối dây. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Máy đục bê tông, khoan bê tông, búa tay, thước các loại, kéo, bút phấn 
vạch tường vv... 

- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 
trình tham khảo. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
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- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Sự hợp lý về lựa chọn phương án thi 
công trong thực tế 

- So sánh vật liệu tiêu tốn so với sự 
tính toán ban đầu 

- Mức độ chính xác về vị trí lắp đặt hộp 
nối 
 

- Dùng thước đo để so sánh sản 
phẩm cuối cùng với bản vẽ sơ đồ mặt 
bằng 

- Sự hợp lý về vị trí đặt ống đi dây  - Quan sát vị trí lắp đặt với điều kiện 
địa hình cụ thể 

- Mức độ ảnh hưởng đến các công việc 
khác của công trình 

- Kiểm tra kết qủa hiện trường. 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Luồn dây vào ống 
Mã số công việc: F04 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Luồn dây dẫn vào ống cách điện. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ và dây dẫn. 
- Luồn dây vào ống và làm dấu. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, cước luồn dây và dây dẫn được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông 

số. 
- Vị trí dây dẫn được luồn vào ống theo bản vẽ lắp đặt và lầm dấu. 
- Đảm bảo tính chính xác và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Lựa chọn dây dẫn. 
- Luồn dây vào ống và làm dấu. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng và phân loại dây dẫn, cáp hạ thế. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Thước dây, kìm cắt, kéo và cước luồn dây điện. 

- Giấy bút, băng rán làm dấu, bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch 
điện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Sự thực hiện kỹ năng ra dây và xác 
định chiều dài 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 

- Sự thực hiện chính xác khi làm dấu - Kiểm tra kết qủa thực tế so sánh 
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đầu dây với bản vẽ 
- Mức độ chính xác về tiết diện dây với 
vị trí các tuyến dây 

- So sánh giữa sản phẩm với bản vẽ 
lắp đặt 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt bảng điều khiển đóng cắt điện 
Mã số công việc: F05 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt bảng điều khiển và các khí cụ đóng cắt điện. Công việc gồm các 
bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, khí cụ và vật liệu. 
- Lắp đặt bảng điện. 
- Kiểm tra không điện 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Bảng điện được bố trí theo bản vẽ. 
- Đảm bảo tính chắc chắn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của các khí cụ đóng cắt và điều 

khiển trên bảng điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng và máy khoan bê tông. 

- Vít, nở, bảng điện và các khí cụ đóng cắt và điều khiển. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 
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- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện 
Mã số công việc: F06 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt hệ thống ổ cắm điện. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, ổ cắm và vật liệu. 
- Lắp đặt ô cắm. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, ổ cắm và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Ổ cắm được lắp đặt và đấu nối theo bản vẽ. 
- Đảm bảo tính chắc chắn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra ổ cắm. 
- Lắp và đấu nối ổ cắm. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của ổ cắm điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Ổ cắm. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 
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- Sự chính xác vị trí lắp đặt ổ cắm - So sánh giữa sản phẩm với sơ đồ 
mặt bằng 

- Mức độ chắc chắn và tiếp xúc điện 
của các đầu dây đấu 

- Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
tay và mắt thường 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt 
Mã số công việc: F07 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt mạch điện đèn sợi đốt. 
- Kiểm tra không điện 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị và khí cụ. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bóng đèn sợi đốt. 
- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Máy khoan bê tông và thang nhôm 4 chân. 
- Công tắc, cầu chì, bộ đèn sợi đốt và dây dẫn. 
- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
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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 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang 
Mã số công việc: F08 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị và khí cụ. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bóng đèn huỳnh 

quang. 
- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Máy khoan bê tông, thang  nhôm 4 chân. 
- Công tắc, cầu chì, bộ đèn huỳnh quang và dây dẫn. 
- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện 
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- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 
trình tham khảo. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối song song 
Mã số công việc: F09 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt nối song song. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt nối song song. 
- Kiểm tra không điện 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị và khí cụ. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bóng đèn sợi đốt. 
- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Máy khoan bê tông, thang  nhôm 4 chân. 
- Công tắc, cầu chì, bộ đèn sợi đốt và dây dẫn. 
- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện 
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- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 
trình tham khảo. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch điện nhiều đèn sợi đốt nối tiếp 
Mã số công việc: F10 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt nối tiếp. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt nối tiếp. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị và khí cụ. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bóng đèn sợi đốt. 
- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Máy khoan bê tông, thang  nhôm 4 chân. 
- Công tắc, cầu chì, bộ đèn sợi đốt và dây dẫn. 
- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
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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 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch chuông điện 
Mã số công việc: F11 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt mạch chuông điện. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt mạch chuông điện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị và khí cụ. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của chuông điện. 
- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và nút nhấn. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Máy khoan bê tông, thang  nhôm 4 chân. 
- Nút nhấn, cầu chì, chuông điện và dây dẫn. 
- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
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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 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang 
Mã số công việc: F12 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị và khí cụ. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang. 
- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc 3 

cực. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Máy khoan bê tông, thang  nhôm 4 chân. 
- Công tắc 3 cực, cầu chì, bộ đèn huỳnh quang và dây dẫn. 
- Vít, nở, băng cách điện và bảng điện 
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- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 
trình tham khảo. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thủy ngân 
Mã số công việc: F13 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Mạch điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị và khí cụ. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bộ đèn thuỷ ngân 

cao áp. 
- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của cầu chì và công tắc. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Máy khoan bê tông, thang  nhôm 4 chân. 
- Công tắc, cầu chì, bộ đèn thuỷ ngân cao áp và dây dẫn. 
- Vít, nở, băng cách điện, bảng điện dây dẫn hoặc cáp điện hạ thế. 
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- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 
trình tham khảo. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thủy ngân 
Mã số công việc: F14 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Sửa chữa mạch điện đèn cao áp thủy ngân. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của mạch điện đèn cao 

áp thuỷ ngân. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và thiết bị hư hỏng. 
- Chuẩn bị thiết bị và linh kiện thay thế. 
- Sửa chữa thay thế thiết bị, linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Các linh kiện và thiết bị hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và thiết bị để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, thiết bị được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Mạch điện sau khi lắp đặt xong và vận hành phải đảm bảo các thông số 

kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra chính xác các thiết bị và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các thiết bị và linh kiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn cao áp thuỷ ngân. 
- Sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn cao áp thuỷ ngân. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
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- Thiết bị, linh kiện và vật liệu thay thế. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ nguyên lý mạch điện và giáo trình 

tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ phát hiện chính xác các sai 
hỏng của các linh kiện và thiết bị 

- Quan sát bằng mắt thường và dùng 
đồng hồ vạn năng đo kiểm. 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện và thiết bị 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ hoạt động chính xác và ổn 
định của mạch điện sau khi sửa chữa 
xong 

- Mạch điện hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng mắt thường, đồng 
hồ vạn năng và amper kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng cáo 
Mã số công việc: F15 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Sửa chữa mạch điện đèn trang trí quảng cáo. Công việc gồm các bước 
chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của mạch điện đèn 

trang trí quảng cáo. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và thiết bị hư hỏng. 
- Chuẩn bị thiết bị và linh kiện thay thế. 
- Sửa chữa thay thế thiết bị, linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Các linh kiện và thiết bị hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và thiết bị để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, thiết bị được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Mạch điện sau khi lắp đặt xong và vận hành phải đảm bảo các thông số 

kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra chính xác các thiết bị và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các thiết bị và linh kiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của đèn trang trí quảng cáo. 
- Sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn trang trí quảng cáo. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
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- Thiết bị, linh kiện và vật liệu thay thế. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ nguyên lý mạch điện và giáo trình 

tham khảo khác. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu 
cầu thực tế và sự phù hợp trong công 
việc 

- Mức độ phát hiện chính xác các sai 
hỏng của các linh kiện và thiết bị 

- Quan sát bằng mắt thường và dùng 
đồng hồ vạn năng đo kiểm. 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện và thiết bị 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ hoạt động chính xác và ổn 
định của mạch điện sau khi sửa chữa 
xong 

- Mạch điện hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng mắt thường, đồng 
hồ vạn năng và amper kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt hệ thống dây tiếp đất an toàn cho 1 căn hộ 
Mã số công việc: F16 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt hệ thống dây tiết đất an toàn cho 1 căn hộ. Công việc gồm các 
bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt hệ thống dây tiết đất an toàn cho 1 căn hộ. 
- Kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Hệ thống được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Xác định vị trí và đào hố tiếp địa. 
- Đóng cọc tiếp đất. 
- Hàn đấu nối hệ thống tiếp đất. 
- Kiểm tra điện trở tiếp đất. 

  2. Kiến thức: 
 - Khái niệm về  hệ thống tiếp đất trong dân dụng. 
- Cấu tạo, công dụng và phân loại cọc tiếp đất. 
- Phương pháp hàn hồ quang điện. 
- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ đào đất. 

- Búa, thước dây, máy cắt sắt và máy hàn hồ quang điện. 
- Que hàn hồ quang điện, cọc tiếp đất và dây nối cọc tiếp đất 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
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- Kỹ năng xác định và đào hố tiếp đất 
- Kỹ năng đóng cọc tiếp đất 
- Kỹ năng hàn hệ thống nối đất 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện 

 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của hệ thống - Kiểm tra thực tế so sanh với bản 
- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn và an toàn cảu hệ 
thống 
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Độ lớn điện trở tiếp đất của hệ thống - Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
Te-rô-mét 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của hệ thống tiếp đất 

- So sánh các giá trị đo kiểm với giá 
trị tính toán và bảng tiêu chuẩn điện 
trở tiếp địa 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt hệ thống chống sét cho 1 căn hộ 
Mã số công việc: F17 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt hệ thống chống sét cho 1 căn hộ. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt hệ thống chống sét. 
- Kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Hệ thống được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Xác định vị trí chi tiết lắp đặt hệ thống. 
- Lắp đặt đầu thu sét. 
- Lắp đặt hệ thống dẫn sét. 
- Lắp đặt hệ thống tiếp địa. 
- Kiểm tra nghiệm thu hệ thống. 

  2. Kiến thức: 
 - Nguyên nhân và mức độ tác hại của sét. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của các loại đầu thu sét trong dân 

dụng. 
- Các loại dây dẫn sét trong dân dụng 
- Khái niệm về  hệ thống tiếp đất trong dân dụng. 
- Cấu tạo và phân loại cọc tiếp đất. 
- Phương pháp hàn hồ quang điện. 
- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ nghề điện. 

- Bộ dụng cụ đào đất. 
- Clê, mỏ-lết, búa, thước dây, máy cắt sắt và máy hàn hồ quang điện. 
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- Que hàn hồ quang điện, cọc tiếp đất, dây nối cọc tiếp đất, dầu thu sét các 
loại và dây dẫn sét 

- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo 
trình tham khảo. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của hệ thống - Kiểm tra thực tế so sanh với bản 
- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn và an toàn cảu hệ 
thống 
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Độ lớn điện trở tiếp đất của hệ thống - Kiểm tra sản phẩm cuối cùng bằng 
Te-rô-mét 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của hệ thống tiếp đất 

- So sánh các giá trị đo kiểm với giá 
trị tính toán và bảng tiêu chuẩn điện 
trở tiếp địa 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt hệ thống điện nổi, không tiếp đất cho 1 căn hộ 
Mã số công việc: F18 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt hệ thống điện nổi, không tiếp đất cho một căn hộ. Công việc gồm 
các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu. 
- Lắp đặt hệ thống. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông 

số. 
- Hệ thống được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị, khí cụ và vật liệu. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của một số loại đèn chiếu 

sáng sử dụng trong gia đình. 
- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của khí cụ điện sử dụng 

trong gia đình. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế. 
- Cấu tạo và phân loại các loại ống đi dây điện nổi trong gia đình. 
- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 
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- Máy khoan bê tông, thang  nhôm 4 chân. 
- Bộ khí cụ đóng cắt, điều khiển và bảo vệ điện gia đình. 
- Các bộ đèn chiếu sáng gia đình 
- Vít, nở, băng cách điện, bảng điện dây dẫn hoặc cáp điện hạ thế. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một căn hộ 
Mã số công việc: F19 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một căn hộ. Công việc gồm các 
bước chính: 

- Khảo sát bản vẽ sơ đồ mặt bằng xây dựng và yêu cầu sử dụng điện. 
- Tính toán độ rọi và xác định công suất chiếu sáng cho mỗi phòng. 
- Xác định vị trí và công suất các phụ tải theo yêu cầu sử dụng. 
- Thiết lập sơ đồ nguyên lý. 
- Tính chọn dây dẫn. 
- Tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ. 
- Thiết lập sơ đồ mặt bằng. 
- Lập dự toán vật tư. 
- Rà soát lại các bước. 
- Nghiệm thu bàn giao. 
  

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Sơ đồ nguyên lý được thiết kế đáp ứng theo yêu cầu sử dụng thực tế. 
- Sơ đồ mặt bằng thể hiện được chính xác vị trí lắp đặt thiết bị trong thực 

tế. 
- Vị trí các thiết bị được bố trí tiện dụng và khoa học. 
- Bảng dự toán vật tư được đảm bảo cho nhu cầu lắp đặt và không lãng 

phí. 
- Các thiết bị và vật tư dự trù được phổ biến trên thị trường. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Phân tích sơ đồ mặt bằng xây dựng. 
- Tính toán chiếu sáng 
- Tính toán lựa chọn dây dẫn. 
- Tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ. 
- Sử dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật. 
- Vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Lập dự toán vật tư. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
- Các phương pháp tính toán chiếu sáng 
- Các phương pháp xác định phụ tải cho một căn hộ. 
- Phương pháp tính toán và lựa chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ. 
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- Các phần mềm vẽ kỹ thuật. 
- Phương pháp lập dự toán vật tư. 
- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bản vẽ sơ đồ mặt bằng xây dựng. 

- Máy tính và phần mềm vẽ kỹ thuật. 
- Máy in và giấy in. 
- Bảng quy trình thực hiện và giáo trình tham khảo. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ phù hợp về độ rọi chiếu 
cáng cho các phòng 

- So sánh với bảng tiêu chuẩn về độ 
rọi chiếu sáng cho các phòng. 

- Sự phù hợp của các thông số dây 
dẫn, thiết bị đóng cắt và bảo vệ với 
nhu cầu phụ tải 

- So  sánh với nhu cầu sử dụng của 
phụ tải tính toán. 

- Sự hợp lý của bản vẽ về vị trí các 
thiết bị trong thực tế 

- Đối chiếu vị trí thiết bị trên bản vẽ 
với thực tế 

- Mức độ thể hiện chính xác và đầy đủ 
các thông số kỹ thuật trên bản vẽ 

- Đọc và ghi nhận các số liệu trên bản 
vẽ 

- Mức độ phù hợp về số lượng, chủng 
loại, công suất của các thiết bị, khí cụ 
và dây dẫn trong bảng dự trù. 

- So sánh với bảng tính toán và nhu 
cầu sử dụng thực tế 

- Mức độ ứng dụng các phần mềm vẽ 
kỹ thuật trên máy tính 

- Kiểm tra các ký hiệu, đường nét và 
cách trình bày của bản vẽ so sánh với 
các bản vẽ mẫu. 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt hệ thống điện ngầm có tiếp đất cho một căn hộ 
Mã số công việc: F20 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt hệ thống điện ngầm có tiếp đất cho một căn hộ. Công việc gồm 
các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu. 
- Lắp đặt hệ thống. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông 

số. 
- Hệ thống được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị, khí cụ và vật liệu. 
- Lấy dấu, tạo mặt bằng và lắp đặt ống đi dây và hộp đấu nối. 
- Luồn dây vào ống, đấu nối thiết bị và khí cụ. 
- Tạo mặt bằng, lắp đặt và đấu nối hệ thống tiếp địa. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của một số loại đèn chiếu 

sáng sử dụng trong gia đình. 
- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của khí cụ điện sử dụng 

trong gia đình. 
- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của dây dẫn và cáp điện hạ thế. 
- Cấu tạo và phân loại các loại ống đi dây điện ngầm trong gia đình. 
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống tiếp địa cho một căn hộ. 
- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Bộ dụng cụ đào đất. 
- Máy khoan bê tông, máy hàn hồ quang và máy cắt sắt, thang  nhôm 4 

chân. 
- Bộ khí cụ đóng cắt, điều khiển và bảo vệ điện gia đình. 
- Các bộ đèn chiếu sáng gia đình 
- Vít, nở, băng cách điện, que hàn điện, bảng điện dây dẫn hoặc cáp điện 

hạ thế. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt công tơ điện 1pha và 3 pha 
Mã số công việc: F21 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt công tơ điện 1 pha. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt công tơ. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Công tơ được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra công tơ điện. 
- Lấy dấu và gá lắp công tơ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của công tơ điện 1 pha, 3 pha. 
- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Máy khoan bê tông, thang  nhôm 4 chân. 
- Công tơ 1 pha, 3 pha và dây dẫn. 
- Vít, nở và băng cách điện. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
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Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ kiểm tra chính xác và phù 
hợp khi vận hành thử 

- Theo dõi vận hành thử, đối chiếu 
với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Thiết kế hệ thống chống sét 
Mã số công việc: F22 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Thiết kế hệ thống chống sét. Công việc gồm các bước chính: 

- Khảo sát bản vẽ sơ đồ mặt bằng xây dựng và yêu cầu vùng bảo vệ. 
- Tính toán cọc tiếp đất, dây dẫn sét, dây thoát sét và đầu thu sét. 
- Thiết lập sơ đồ nguyên lý. 
- Thiết lập sơ đồ mặt bằng. 
- Lập dự toán vật tư. 
- Rà soát lại các bước. 
- Nghiệm thu bàn giao. 
  

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Sơ đồ nguyên lý được thiết kế đáp ứng theo yêu cầu bảo vệ thực tế. 
- Sơ đồ mặt bằng thể hiện được chính xác vị trí lắp đặt thiết bị trong thực 

tế. 
- Vị trí các thiết bị được bố trí tiện dụng và khoa học. 
- Bảng dự toán vật tư được đảm bảo cho nhu cầu lắp đặt và không lãng 

phí. 
- Các thiết bị và vật tư dự trù được phổ biến trên thị trường. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Phân tích sơ đồ mặt bằng xây dựng. 
- Tính toán cọc tiếp đất, dây dẫn sét, dây thoát sét và đầu thu sét. 
- Vẽ sơ đồ nguyên lý. 
- Vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Sử dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật. 
- Lập dự toán vật tư. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
- Các phương pháp tính toán cọc tiếp đất, dây dẫn sét, dây thoát sét và đầu 

thu sét. 
- Các phương pháp xác định vùng bảo vệ sét. 
- Ứng dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật. 
- Phương pháp lập dự toán vật tư. 
- Viết phiếu nghiệm thu bàn giao. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bản vẽ sơ đồ mặt bằng xây dựng. 
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- Máy tính và phần mềm vẽ kỹ thuật. 
- Máy in và giấy in. 
- Bảng quy trình thực hiện và giáo trình tham khảo. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc theo 
bảng quy trình thực hiện 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ an toàn về phạm vi bảo vệ - So sánh với bảng tiêu chuẩn về phạm 
vi bảo vệ an toàn 

- Sự phù hợp của các thông số cọc 
tiếp đất, dây dẫn sét, dây thoát sét, 
đầu thu sét và kích thước hố tiếp địa. 

- So  sánh với nhu cầu chống sét thực 
tế 

- Sự hợp lý của bản vẽ về vị trí các 
thiết bị trong thực tế 

- Đối chiếu vị trí thiết bị trên bản vẽ 
với thực tế 

- Mức độ thể hiện chính xác và đầy đủ 
các thông số kỹ thuật trên bản vẽ 

- Đọc và ghi nhận các số liệu trên bản 
vẽ 

- Mức độ phù hợp về số lượng, chủng 
loại và các thông số kỹ thuật của thiết 
bị vật tư 

- Só sánh với bảng tính toán và nhu 
cầu sử dụng thực tế 

- Mức độ ứng dụng các phần mềm vẽ 
kỹ thuật trên máy tính 

- Kiểm tra các ký hiệu, đường nét và 
cách trình bày của bản vẽ so sánh với 
các bản vẽ mẫu. 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối đi âm tường 
Mã số công việc: F23 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, ống luồn dây và hộp nối. 
- Xác định vị trí và tạo mặt bằng lắp đặt 
- Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối vào vị trí. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Thiết bị, dụng cụ, ống luồn dây và hộp nối được chuẩn bị đầy đủ và 

đúng thông số. 
- Xác định vị trí và tạo mặt bằng lắp đặt theo bản vẽ 
- Lắp đặt ống luồn dây và hộp nối theo yêu cầu kỹ thuật 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Lựa chọn ống luồn dây và hộp nối dây. 
- Xác định vị trí và tạo mặt bằng lắp đặt 
- Lắp đặt ống luồn dây hộp nối. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng  và phân loại ống luồn dây. 
- Cấu tạo, công dụng và phân loại hộp nối dây. 
- Sơ đồ nguyên lý. 
- Sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Máy đục bê tông, khoan bê tông, cắt bê tông, đục, búa tay, thước các 
loại, kéo, bút phấn vạch tường vv... 

- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 
trình tham khảo. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

 
 
 



 212 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Sự hợp lý về lựa chọn phương án thi 
công trong thực tế 

- So sánh vật liệu tiêu tốn so với sự 
tính toán ban đầu 

- Mức độ chính xác về vị trí lắp đặt hộp 
nối 
 

- Dùng thước đo để so sánh sản 
phẩm cuối cùng với bản vẽ sơ đồ mặt 
bằng 

- Sự hợp lý về vị trí đặt ống luồn dây  - Quan sát vị trí lắp đặt với điều kiện 
địa hình cụ thể 

- Mức độ ảnh hưởng đến các công việc 
khác của công trình 

- Kiểm tra kết qủa hiện trường. 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ 
Mã số công việc: F24 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt tủ phân phối và bảo vệ. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng 
- Đọc, phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị. 
- Đấu nối thiết bị. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị, khí cụ và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông 

số. 
- Tủ điện được lắp đặt theo bản vẽ. 
- Đảm bảo tính chắc chắn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị. 
- Đấu nối thiết bị. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của các khí cụ đóng cắt và bảo vệ. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng, máy khoan sắt và máy khoan bê tông. 

- Vít, nở, tủ điện và các khí cụ đóng cắt và điều khiển. 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
- 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 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị và khí cụ. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của tủ điện khi vận hành chạy 
thử 

- So sánh các giá trị đo kiểm với giá 
trị làm việc, tác động thực tế của 
thiết bị 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Sửa chữa mạch điện cửa cuốn 
Mã số công việc: F25 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Sửa chữa mạch điện cửa cuốn. Công việc gồm các bước chính: 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Thu thập thông tin và kiểm tra tình trạng làm việc của mạch điện cửa 

cuốn. 
- Kiểm tra xác định các linh kiện và thiết bị hư hỏng. 
- Chuẩn bị thiết bị và linh kiện thay thế. 
- Sửa chữa thay thế thiết bị, linh kiện mới. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu. 
- Các linh kiện và thiết bị hư hỏng được xác định chính xác. 
- Các linh kiện và thiết bị để thay thế được lựa chọn chính xác. 
- Lắp ráp các linh kiện, thiết bị được thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Mạch điện sau khi lắp đặt xong và vận hành phải đảm bảo các thông số 

kỹ thuật. 
- Thiết bị, dụng cụ và vật liệu được bố trí và sắp đặt gọn gàng trong khi 

thực hiện. 
- Được đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra chính xác các thiết bị và linh kiện hư hỏng. 
- Thay thế các thiết bị và linh kiện. 
- Kiểm tra không điện. 
- Cấp nguồn, vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của mạch điện cửa cuốn. 
- Sơ đồ nguyên lý mạch điện cửa cuốn. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bộ dụng cụ sửa chữa điện dân dụng. 
- Thiết bị, linh kiện và vật liệu thay thế. 
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- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ  sơ  đồ nguyên lý mạch điện và giáo trình 
tham khảo khác. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ chuẩn bị đầy đủ, đúng về 
chủng loại, thông số các thiết bị, linh 
kiện, dụng cụ và vật liệu 

- Ghi nhận và đối chiếu với bảng yêu 
cầu thực tế và sự phù hợp trong công 
việc 

- Mức độ phát hiện chính xác các sai 
hỏng của các linh kiện và thiết bị 

- Quan sát bằng mắt thường và dùng 
đồng hồ vạn năng đo kiểm. 

- Mức độ chính xác khi lựa chọn và 
thay thế các linh kiện và thiết bị 

- Ghi nhận các thông số và so sánh 
với vật mẫu 
- Dùng đồng hồ vạn năng đo kiểm 

- Mức độ hoạt động chính xác và ổn 
định của mạch điện sau khi sửa chữa 
xong 

- Mạch điện hoạt động thử ở mọi chế 
độ, kiểm tra bằng mắt thường, đồng 
hồ vạn năng và amper kìm 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt quạt trần 
Mã số công việc: F26 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt quạt trần và bộ điều khiển tốc độ. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Đọc, phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt quạt và đấu nối thiết bị. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Thiết bị được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị và khí cụ. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của quạt trần. 
- Cấu tạo, công dụng, phân loại và nguyên lý làm việc của bộ điều chỉnh tốc độ 

quạt trần. 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Máy khoan bê tông, thang  nhôm 4 chân. 
- Bộ điều khiển tốc độ, quạt và các phụ kiện khác. 
- Vít, nở, máng đi dây, dây dẫn điện, băng cách điện và bảng điện 
- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 

trình tham khảo. 
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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 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
cầu kỹ thuật và kết quả tính toán 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  
 

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của hệ thống khi vận hành 
chạy thử 

- So sánh các giá trị thực tế của mạch 
điện khi vận hành chạy thử với giá trị 
định mức 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh 
Mã số công việc: F27 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Lắp đặt thiết bị tự động trong nhà vệ sinh. Công việc gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Đọc, phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và vật liệu. 
- Lắp đặt và đấu nối các thiết bị. 
- Kiểm tra không điện. 
- Vận hành và kiểm tra. 
- Nghiệm thu và bàn giao. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, thiết bị và vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng thông số. 
- Thiết bị được lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ và mỹ thuật. 
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Kiểm tra thiết bị và khí cụ. 
- Lấy dấu và gá lắp thiết bị, khí cụ. 
- Đấu nối mạch điện. 
- Kiểm tra và vận hành thử. 
- Nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cảm biến từ. 
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của van điện từ. 
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy sấy khô tay tự động. 
- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ nguồn điện DC 
- Bản vẽ sơ đồ mạch điện. 
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Bộ dụng cụ lắp đặt điện dân dụng. 

- Máy khoan bê tông. 
- Cảm biến từ, van điện từ, máy sấy khô tay tự động và bộ nguồn điện DC 
- Vít, nở, ống đi dây, dây dẫn điện và băng cách điện. 



 220 
 

- Bảng quy trình thực hiện, bản vẽ sơ đồ mạch điện, sơ đồ mặt bằng và giáo 
trình tham khảo. 

- Trang bị bảo hộ lao động. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các thiết bị, khí cụ và vật liệu được 
lựa chọn 

- So sánh với kết qủa tính toán và 
yêu cầu thực tế 

- Mức độ chính xác của mạch điện - Kiểm tra vận hành mạch điện so 
sánh với yêu cầu làm việc tực tế 

- Mức độ chính xác của vị trí gá lắp các 
thiết bị. 
- Mức độ chắc chắn, an toàn và gọn 
gàng của mạch điện  

- Dùng thước đo kiểm, quan sát và 
ghi nhận trong quá trình thực hiện và 
sản phẩm cuối cùng 

- Mức độ đánh giá chính xác tình trạng 
làm việc của hệ thống khi vận hành 
chạy thử 

- So sánh các giá trị thực tế của mạch 
điện khi vận hành chạy thử với giá trị 
định mức 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 



 221 
 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đo kích thước bằng thước cặp 
Mã số công việc: G01 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Thực hiện các bước tiến hành đo đường kính và độ sâu bằng thước cặp. 
Công việc gồm các bước chính: 

- Chọn, kiểm tra  thước cặp. 
- Tiến hành đo, đọc kết quả. 
- Vệ sinh, bảo quản thước đo. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
-  Lựa chọn thước đúng yêu cầu về độ chính xác. 
- Kích thước đường kính, kích thước độ sâu được thao tác đo đúng kỹ 
thuật. 
- Thông số đo được đọc chính xác. 
- Dụng cụ được bảo quản đúng kỹ thuật. 

 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Quan sát. 
- Thao tác đo. 
- Đọc thông số trên dụng cụ đo. 
- Bảo quản dụng cụ. 

  2. Kiến thức: 
  - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thước cặp. 
  - Phương pháp sử dụng thước cặp. 
  - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và ước số của chúng. 
  - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Thước cặp. 
 - Vật thật để kiểm tra kích thước. 
 - Hộp đựng thước chuyên dụng. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ phù hợp khi lựa chọn thước 
đo với yêu cầu dung sai khi đo. 

- Quan sát so sánh với sai lệch cho 
phép của chi tiết ( Độ chính xác của 
thước nhỏ hơn sai lệch cho phép của 
chi tiết). 

- Thực hiện thao tác đo đúng kỹ thuật - Quan sát, so sánh với trình tự thực 
hiện 
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- Mức độ chính xác khi đọc giá trị đo. - So sánh giữa kết quả đo với giá trị 
thực 

- Sự tuân thủ công tác bảo quản dụng 
cụ 

- Quan sát sự thực hiện so sánh với 
yêu cầu chung khi bảo quản dụng cụ 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đo đường kính dây điện từ bằng pan-me 
Mã số công việc: G02 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Thực hiện các bước tiến hành đo đường kính dây điện từ bằng pan- me. 
Công việc gồm các bước chính: 
 - Chọn loại Pan-me, kiểm tra  Pan-me. 
 - Bóc lớp êmay cách điện. 
 - Tiến hành đo đọc kết quả. 
 
II .CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Pan me được chọn, điều chỉnh đảm bảo yêu cầu. 
 - Lớp cách điện được bóc sạch không làm ảnh hưởng tới kích thước 
đường kính của dây. 
 - Thực hiện trình tự đo đúng yêu cầu kỹ thuật . 
 - Kết quả đo được đọc chính xác. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Quan sát. 
- Kiểm tra pan-me 
- Thao tác đo. 
- Sử dụng dụng cụ để bóc lớp cách điện. 
- Đọc thông số trên pan-me. 
- Bảo quản dụng cụ. 

  2. Kiến thức: 
  - Cấu tạo và cách sử dụng pan-me. 
  - Phương pháp kiểm tra đường kính dây điện từ bằng pan- me. 
 - Kỹ thuật cạo cách điện 
  - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và ước số của chúng. 
  - Cấu tạo của dây điện từ. 
   
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Các loại pan-me. 
 - Giấy ráp. 
 - Dây điện từ. 
  
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Độ chính xác của pan me sau khi 
được điều chỉnh. 

- Quan sát, kiểm tra vạch chuẩn 0 
 

- Độ sạch của dây điện từ sau khi vệ 
sinh vỏ  

- Quan sát, kiểm tra độ bóng của dây 
sau khi vệ sinh 

- Mức độ ảnh hưởng tới đường kính - Quan sát biên dạng của dây còn tròn 
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của dây khi làm sạch dây. đều không 
- Sự tuân thủ quy trình đo - Quan sát sao sánh với quy trình 

chung khi đo. 
- Mức độ chính xác khi đọc kết quả 
đo. 

- Kiểm tra lại kích thước 

- Thời gian đọc kết qủa đo - So sánh với thời gian trung bình khi 
người học thực hiện. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đo điện áp bằng vôn mét 
Mã số công việc: G03 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Thực hiện các bước tiến hành đo điện áp bằng vôn mét. Công việc gồm 
các bước chính: 

- Xác định cấp điện áp và loại điện áp cần đo. 
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo. 
- Kiểm tra đồng hồ đo (vôn mét). 
- Đo và đọc kết quả đo điện áp. 
- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Loại điện áp cần đo được phân biệt chính xác. 
 - Cấp điện áp định mức cần đo được xác định đúng. 
 - Dụng cụ, vật tư, đồng hồ được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Trình tự thao tác đo được thực hiện đúng trình tự. 
 - Công tác an toàn phải được thực hiện theo tiêu chuẩn việt nam. 
 - Bảo quản dụng cụ đo được thực hiện đúng phương pháp. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Quan sát. 
- Nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện. 
- Kiểm tra đồng hồ đo. 
- Đo điện áp một chiều và xoay chiều. 
- Bảo quản dụng cụ đo. 
- Thực hiện trang bị bảo hộ an toàn lao động. 

  2. Kiến thức: 
  - Khái niệm điện áp xoay chiều, điện áp một chiều. 
 - Cách phân chia các cấp điện áp theo tiêu chuẩn nhà nước. 
 - Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo điện áp. 
 - Nguyên lý làm việc của mạch đo điện áp. 
 - Phương pháp đo điện áp xoay chiều, một chiều. 
 - Phương pháp kiểm tra vôn mét. 
 - An toàn lao động. 
 - Công tác vệ sinh dụng cụ đo. 
 - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Nguồn điện áp xoay chiều, một chiều. 
 - Vôn mét một chiều ( DC), Vôn mét xoay chiều (AC). 
 - Dây dẫn, kìm, vít. 
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 - Giẻ lau. 
 - Trang bị bảo hộ. 
 - Tủ đồ nghề. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Phân biệt được loại điện áp. - Quan sát kết hợp dùng các thiết bị đo 

kiểm tra 
- Mức độ phù hợp khi xác định cấp 
điện áp định mức cần đo. 

- Dùng đồng hồ đo so sánh với kết quả 
xác định 

- Mức độ đầy đủ, đúng yêu cầu của 
dụng cụ, vật tư, thiết bị được chuẩn 
bị. 

- Quan sát, so với yêu cầu công tác đo 

- Sự tuân thủ trình tự khi thao tác khi 
thực hiện phép đo điện áp 

- Quan sát so sánh với bản trình tự thự 
hiện 
 

- Mức độ tuân thủ trang bị bảo hộ an 
toàn điện. 

- Quan sát quá trình thực hiện so sánh 
với tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam 

- Bảo quản dụng cụ đo đúng phương 
pháp. 

- Quan sát và so sánh với yêu cầu kỹ 
thuật bảo quản của thiết bị 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đo cường độ dòng điện bằng ampe mét 
Mã số công việc: G04 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Thực hiện các bước tiến hành đo cường độ dòng điện bằng ampe mét. 
Công việc gồm các bước chính: 

 - Khảo sát dòng điện cần đo (dòng điện một chiều hay xoay chiều, độ lớn 
của dòng điện). 

- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch đo. 
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo. 
- Lắp mạch đo. 
- Kiểm  tra mạch đo. 
- Đưa phụ tải vào hoạt động. 
- Thực hiện đo, đọc thông số. 
- Tháo mạch đo. 
- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Loại điện áp cần đo được phân biệt chính xác. 
 - Dòng điện cần đo được ước lượng gần đúng. 
 - Ampe mét được chọn có độ nhạy và độ chính xác đạt yêu cầu. 
 - Vật tư dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu. 
 - Đồng hồ đo được lắp và mạch điện đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Thao tác đo đọc trị số đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp phải được thực hiện đúng tiêu 
chuẩn việt nam. 
 - Dụng cụ thiết bị được lau chùi sạch sẽ sau khi đo xong. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Quan sát. 
- Phân biệt được nguồn điện một chiều và xoay chiều. 
- Vẽ mạch điện. 
- Quan sát nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện. 
- Lắp mạch điện. 
- Kiểm tra mạch. 
- Đọc mạch đo. 
- Tính toán dòng điện. 
- Vận hành thiết bị điện. 
- Bảo quản dụng cụ đo. 

  2. Kiến thức: 
        - Khái niệm, đặc tính của dòng điện xoay chiều và một chiều. 
  - Cách tính toán dòng điện khi đo có điện trở son. 
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  - Các dụng cụ đo dòng điện. 
  - Nguyên lý mạch đo cường độ dòng điện. 
  - Phương pháp  vẽ mạch điện. 
  - Trình tự đo cường độ dòng điện. 
  - Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo dòng điện. 
  - Phương pháp  lắp đặt mạch đo cường độ dòng điện dùng ampe mét. 
 - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo. 
  - Các đơn vị đo cường độ dòng điện. 
  - An toàn lao động vệ sinh công nghiệp. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
  - Các tải có  dòng điện cần khảo sát. 
 - Ampe mét một chiều. 
 - Ampe mét xoay chiều. 
 - Dây điện mềm nhiều lõi. 
 - Sơ đồ mạch đo. 
 - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây. 
 - Nguồn điện một chiều, xoay chiều. 
 - Thiết bị kiểm tra mạch đo (Vom). 
 - Giẻ lau. 
 - Tủ đồ nghề. 
 - Trang bị bao hộ an toàn lao động. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Dòng điện cần đo được phân biệt đúng 
loại. 

- Quan sát, kết hợp dụng cụ đo kiểm 
tra 

- Mức độ phù hợp khi xác định dòng 
điện định mức cần đo. 

- Dùng đồng hồ đo so sánh với kết 
quả xác định 

 - Mức độ chính xác của am pe mét được 
chọn cho mạch đo. 

- Quan sát so sánh với yêu cầu mục 
đích của công việc đo. 

 - Mức độ đầy đủ của vật tư dụng cụ 
chuẩn bị. 

- Quan sát thống kê so với yêu cầu 
của công việc. 

- Độ chính xác của đồng hồ đo sau khi 
lắp đặt. 

- Quan sát so sánh với yêu cầu kỹ 
thuật của đồng hồ đo 

- Sự tuân thủ đúng thao tác đo và đọc trị 
số theo yêu cầu kỹ thuật. 

- Quan sát so sánh với bản trình tự 
thự hiện 

- Mức độ chấp hành công tác an toàn, 
vệ sinh công nghiệp. 

- So sánh với tiêu chuẩn an toàn vệ 
sinh công nghiệp 

- Độ sạch của thiết bị sau khi vệ sinh 
xong. 

- Quan sát và so sánh với yêu cầu kỹ 
thuật bảo quản của thiết bị 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đo điện trở cách điện bằng megom - mét 
Mã số công việc: G05 
 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
Thực hiện các bước tiến hành đo điện trở dùng megom - mét. Công việc 

gồm các bước chính: 
- Xác định đối tượng cần đo. 
- Xác định điện áp làm việc của thiết bị. 
- Cách ly đối tượng cần đo. 
- Chọn mê-gôm-mét. 
- Kiểm tra mê-gôm-mét. 
- Thực hiện đo (tốc độ quay tương đương tốc độ quy định ghi trên mặt 

dụng cụ đo). 
- Kết luận kết quả đo. 
- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ sau khi đo. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Yêu cầu cách điện của thiết bị cần kiểm tra được xác định chính xác. 
 - Điện áp của thiết bị đo được lựa chọn phù hợp với điện áp của thiết bị 
cần đo. 
 - Thang đo của thiết bị đo được lựa chọn phù hợp với độ chính xác yêu 
cầu của phép đo. 
 - Đối tượng đo phải được cách ly đúng yêu cầu. 
 - Thao tác đo được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định. 
 - Dụng cụ đo được vệ sinh bảo quản đúng yêu cầu. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Quan sát. 
- Xác định đối tượng cần đo. 
- Phân biệt được đối tượng cần cách ly. 
- Kiểm tra mê-gô mét. 
- Thao tác đo đúng kỹ thuật. 
- Đọc thông số trên dụng cụ đo. 
- Vệ sinh bảo quản dụng cụ đo. 
2. Kiến thức: 
- Phương pháp sử dụng mê-gôm-mét. 
- Cách đọc các thông số, kí hiệu  trên thiết bị. 
- Phương pháp xác định đối tượng cần đo. 
- Phương pháp cách ly các phần tử đo. 
- Cấu tạo, hoạt động và sử dụng của mê-gôm-mét. 
- Tiêu chuẩn, tính chất điện trở cách điện trên thiết bị cần đo. 
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- Các đơn vị của điện trở. 
- An toàn lao động. 

 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Mê-gôm-mét. 
 - Đối tượng cần đo điện trở cách điện. 
 - Bảng tra về tiêu chuẩn trị số điện trở cách điện của vật tư, thiết bị. 
 - Dụng cụ nghề điện. 
 - Giẻ lau. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Xác định chính xác yêu cầu cách điện 
của thiết bị được kiểm tra. 

- Quan sát, kết hợp bảng tra về tiêu 
chuẩn trị số điện trở 

 - Sự phù hợp của điện áp dụng cụ đo và 
thiết bị được đo. 

- So sánh giá trị điện áp trên dụng 
cụ và thiết bị cần đo. 

 - Mức độ phù hợp của thang đo dụng cụ 
đo với yêu cầu về độ chính xác của 
phép đo. 

- Quan sát so sánh với yêu cầu về độ 
chính xác, mục đích của công việc 
đo. 

- Mức độ chính xác của thao tác đo - Quan sát so sánh với yêu cầu kỹ 
thuật của đồng hồ đo 

- Sự tuân thủ công tác an toàn và vệ 
sinh công nghiệp. 

- Quan sát so sánh với TCVN 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đo các đại lượng U, R, I, bằng đồng hồ đo điện vạn năng VOM 
Mã số công việc: G06 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Thực hiện các bước tiến hành đo U, R, I dùng VOM. Công việc gồm các 
bước chính: 

- Xác định phần tử,  thông số mạch điện cần đo. 
- Khảo sát dụng cụ đo. 
- Chọn chức năng và thang đo trên dụng cụ đo thích hợp đối tượng cần 

đo. 
- Hiệu chỉnh dụng cụ  đo. 
- Tiến hành đo. 
- vệ sinh và bảo quản dụng cụ đo. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Vị trí đo của các phần tử được xác định chính xác. 
 - Loại thang đo, giới hạn thang đo được lựa chọn phù hợp. 
 - Độ chính xác của VOM được điều chỉnh đúng. 
 - Thao tác đo được thực hiện đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật. 
 - An toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định. 
 - Kết quả đo được đọc chính xác. 
 - Công tác bảo quản thiết bị được thực hiện đúng tiêu chuẩn quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Quan sát các phần tử và thông số mạch điện. 
- Đọc các thông số trên dụng cụ đo. 
- Hiệu chỉnh dụng cụ khi đo dòng điện, điện áp, điện trở. 
- Thao tác đo. 
- Đọc kết quả đo. 
- Bảo quản dụng cụ đo. 

  2. Kiến thức: 
  - Các thông số U, R, I trong mạch điện. 
  - Cấu tạo , hoạt động và công dụng của đồng hồ đo điện vạn năng (VOM). 
  - Phương pháp chọn thang đo phù hợp với từng đối tượng. 
  - Các đơn vị đo cường độ dòng điện, điện áp và điện trở. 
 - Phương pháp chọn các chức năng đo U, I, R trên VOM. 
 - Phương pháp điều chỉnh kim đồng hồ đo điện vạn năng (VOM).  
 - Phương pháp đo điện trở, dòng điện, điện áp. 
 - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo. 
 - An toàn lao động. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
- Đồng hồ đo điện vạn năng (VOM). 
- Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều (máy biến áp+ bộ chỉnh lưu). 
- Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây. 
- Dây điện mềm nhiều lõi. 
- Hộp đựng chuyên dụng. 
- Giẻ lau. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ chính xác khi xác định vị trí 
đo của các phần tử cần đo 

- Quan sát so sánh với sơ đồ mạch 
điện 

- Sự phù hợp của thang đo được lựa 
chọn cho phép đo. 

- Quan sát so sánh với các thông số 
trên mạc điện 

- Mức độ chính xác của VOM sau khi 
điều chỉnh. 

- Quan sát so sánh với yêu cầu giá trị 
và đại lượng cần đo 

- Sự tuân thủ trình tự, yêu cầu kỹ thuật - Quan sát so sánh với quy trình thao 
tác đo cơ bản 

- Độ chính xác khi đọc kết đo - So sánh với kết quả thực cần đo 
- An toàn và vệ sinh công nghiệp được 
thực hiện đúng quy định. 

- So sánh tiêu chuẩn việt nam 

- Độ sạch của thiết bị sau khi vệ sinh 
xong. 

- Quan sát và so sánh với yêu cầu kỹ 
thuật bảo quản của thiết bị 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đo tốc độ bằng máy stroboscop (máy đo vòng quay) 
Mã số công việc: G07 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

- Thực hiện các bước tiến hành đo tốc độ bằng máy stroboscop. Công việc 
gồm các bước chính: 

- Ước lượng tốc độ của đối tượng cần đo. 
- Chọn vị trí đo và đánh dấu (đánh dấu bằng phấn hoặc giấy phẩn quang 

trên phần chuyển động). 
- Cấp nguồn cho stroboscope, chọn và điều chỉnh tần số chớp của đèn. 
- Chiếu đèn flash của stroboscope vào vị trí cần đo. 
- Điều chỉnh tần số chớp của đèn đồng bộ với tần số quay của đối tượng 

cần. 
- Đo, đọc kết quả đo tốc độ trên stroboscope. 
- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo. 
 

II.CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Tốc độ của đối tượng cần đo được ước lượng gần đúng. 
 - Vị trí đo được lựa chọn và đánh dấu đạt yêu cầu. 
 - Tần số chớp đèn của stroboscope được điều chỉnh phù hợp tần số quay 
của đối tượng. 
 - Đọc chính xác kết quả  hiển thị trên mặt stroboscope. 
 - Công tác an toàn và vệ sinh được thực hiện đúng quy định. 
 - Dụng cụ đo đựơc bảo quản đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Tính tốc độ cho máy điện. 
- Vận hành máy điện. 
- Sử dụng stroboscope. 
- Bảo quản dụng cụ đo. 

  2. Kiến thức: 
  - Các ký hiệu và thông số ghi trên máy điện. 
  - Phương pháp tính tốc độ cho máy điện. 
  - Phương pháp đo tốc độ máy điện bằng stroboscope. 
  - Phương pháp vận hành và điều khiển máy điện. 
  - Cấu tạo, hoạt động của stroboscope. 
  - An toàn lao động. 
  - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Đối tượng cần đo tốc độ. 
 - Máy Stroboscope. 
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 - Nguồn điện một hoặc ba pha phù hợp điện áp của đối tượng cần đo tốc 
độ. 
 - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây. 
 - Hộp đựng chuyên dụng. 
 - Giẻ lau. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ sai số khi ước lượng tốc độ 
của đối tượng cần đo 

- Quan sát so sánh với tốc độ được ghi 
trên máy hoặc tốc độ sau khi đo 

- Mức độ đáp ứng về yêu cầu của vị 
trí được đánh dấu đo 

- Quan sát chấm theo thang điểm 
chuẩn 

- Sự phù hợp giữa tần số chớp của 
stroboscope và đối tượng đo. 

- Quan sát so sánh với tần số của đối 
tượng 

- Độ chính xác khi đọc kết quả đo  - So sánh với kết quả thực cần đo 
- Sự tuân thủ đúng quy định của công 
tác an toàn và vệ sinh  

- So sánh với tiêu chuẩn việt nam 

- Mức độ tuân thủ quy định bảo quản 
thiết bị đo. 

- So sánh với yêu cầu bảo quản của 
thiết bị 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đo công suất tác dụng bằng oát-mét 
Mã số công việc: G08 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Thực hiện các bước tiến hành đo công suất tác dụng của thiết bị điện bằng 
oát-mét. Công việc gồm các bước chính: 
 - Khảo sát các thông số phụ tải và nguồn điện. 
 - Vẽ mạch đo. 
 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đồng hồ đo. 
 - Kiểm tra  dụng cụ đo. 
 - Lắp mạch đo. 
 - Cấp nguồn, đưa phụ tải vào hoạt động và đọc kết quả đo. 
 - Tháo mạch đo. 
 - Vệ sinh, bảo quản dụng cụ đo. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Các thông số định mức của phụ tải được xác định chính xác. 
 - Mạch đo công suất được vẽ đúng yêu cầu. 
 - Vật tư, dụng cụ và đồng hồ được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu. 
 - Mạch đo được lắp đặt đúng yêu cầu. 
 - Vận hành mạch đo đúng quy trình. 
 -  Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định 
 - Oát-mét được bảo quản đúng phương pháp 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Quan sát. 
 - Vẽ mạch điện. 
 - Quan sát nhận biết các dụng cụ và thiết bị điện. 
 - Kiểm tra oát-mét. 
 - Lắp mạch điện. 
 - Bảo quản dụng cụ đo. 
  2. Kiến thức: 
  - Các loại phụ tải và nguồn điện. 
  - Phương pháp đọc thông số trên phụ tải điện. 
  - Ý nghĩa của công suất tác dụng. 
  - Nguyên lý hoạt động mạch đo công suất tác dụng bằng oát-mét. 
  - Các kí hiệu trên sơ đồ mạch điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 
  - Phương pháp vẽ mạch điện. 
  - Trình tự đo công suất tác dụng. 
  - Cấu tạo, công dụng của các dụng cụ và đồng hồ đo công suất tác dụng 
  - Phương pháp kiểm tra oát-mét. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Nguồn xoay chiều, nguồn một chiều. 
 - Phụ tải cần đo công suất. 
 - Oát-mét một pha kiểu điện động. 
 - Kìm cắt, tuốt nơ vít và dao gọt dây. 
 - Dây điện mềm nhiều lõi. 
 - Hộp đựng chuyên dụng. 
 - Giẻ lau. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ chính xác của các thông số 
phụ tải được xác định 

- Quan sát so sánh với các thông số 
thực của phụ tải 

- Mức độ chính xác và hợp lý của mạch 
đo được vẽ 

- Quan sát so sánh với bản vẽ mẫu 

- Sự đầy đủ của vật tư, dụng cụ và đồng 
hồ được chuẩn bị 

- So sánh với yêu cầu của mạch điện 
và điều kiện cụ thể 

- Mức độ đạt yêu cầu khi lắp đặt mạch 
đo 

- Quan sát so với yêu cầu kỹ thuật 
khi lắp đặt mạch điện 

- Thực hiện đúng quy trình vận hành 
mạch đo 

- Quan sát so sánh với quy trình vận 
hành thiết bị phụ tải. 

- Sự tuân thủ công tác an toàn và vệ sinh 
công nghiệp 

- So sánh với TCVN về an toàn lao 
động 

- Oát-mét được bảo quản đúng phương 
pháp 

- Quan sát so sánh với yêu cầu bảo 
quản của nhà sản xuất 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đo biên độ và tần số bằng máy phát hiện sóng 
Mã số công việc: G09 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Thực hiện các bước tiến hành đo biên độ và tần số bằng máy phát hiện 
sóng. Công việc gồm các bước chính: 
 - Xác định nguồn tín hiệu cần đo biên độ và tần số. 
 - Khảo sát máy hiện sóng và chọn chức năng phù hợp. 
 - Cấp nguồn cho máy hiện sóng và điều chỉnh. 
 - Đo biên độ và tần số. 
 - Đọc và lưu giữ kết quả đo. 
 - Bảo quản dụng cụ đo 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Máy phát hiện sóng được lựa chọn phù hợp với tần số, biên độ cần đo. 
 - Chế độ đo của máy được điều chỉnh đúng với đối tượng cần đo . 
 - Thao tác đo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật. 
 - So sánh mẫu đo với các thông số kỹ thuật đã biết. 
 - Đọc và tính toán trị số đo chính xác. 
 - Dụng cụ đo được bảo quản, vệ sinh đúng phương pháp và yêu cầu. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Quan sát. 
 - Kiểm tra dụng cụ đo. 
 - Sử dụng máy phát hiện sóng. 
 - Đánh giá các thông số kỹ thuật. 
 - Đo biên độ và tần số. 
 - So sánh số liệu. 
 - Bảo quản dụng cụ đo. 
 - Tính toán trị số đo. 
  2. Kiến thức: 
  - Cấu tạo và hoạt động của máy phát hiện sóng. 
  - Phương pháp sử dụng máy phát hiện sóng. 
  - Phương pháp chọn nguồn tín hiệu. 
  - Ý nghĩa của tần số và các kí hiệu ghi trên mặt dụng cụ đo. 
  - Cách điều chỉnh thông số trên máy phát hiện sóng. 
  - Phương pháp tính toán trị số đo. 
  - An toàn lao động. 
  - Phương pháp  điều chỉnh biên độ và tần số. 
  - Phương pháp bảo quản dụng cụ đo. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. 
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 - Bộ nguồn. 
 - Máy phát hiện sóng. 
 - Mạch dao động đa hài. 
 - Tủ đồ nghề. 
 - Dụng cụ vệ sinh 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Sự phù hợp của máy hiện sóng với tần 
số, biên độ của đối tượng đo. 

- Quan sát so sánh với yêu cầu đo 
các thông số của đối tượng đo 

- Chế độ đo của máy được điều chỉnh 
đúng yêu cầu 

- Quan sát thao tác chỉnh định máy 
đối chiếu với khoảng giá trị thực 
cần đo 

- Sự tuân thủ đúng trình tự và yêu cầu 
kỹ thuật khi thực hiện thao tác đo 

- Quan sát so sánh với trình tự, yêu 
cầu khi thao tác đo của thiết bị 

- Mức độ chính xác khi đọc và tính toán 
trị số đo 

- Quan sát so sánh với giá trị tính 
toán thực 

- Mức độ vệ sinh sạch sẽ, bảo quản đúng 
phương pháp dụng cụ đo 

- Qua sát so sánh với yêu cầu kỹ 
thuật của thiết bị 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đo điện trở tiếp đất bằng te-rô-mét 
Mã số công việc: G10 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Thực hiện các bước tiến hành đo điện trở tiếp đất của các thiết bị điện 
bằng te-rô-mét. Công việc gồm các bước chính: 
 - Chuẩn bị dụng cụ đo. 
 - Đóng cọc đo (điện cực tiếp đất). 
 - Hiệu chỉnh kim dụng cụ đo. 
 - Lắp đặt mạch đo. 
 - Tiến hành đo, đọc và ghi nhận kết quả đo. 
 - Tháo mạch, rút cọc tiếp đất. 
 - Vệ sinh bảo quản dụng cụ đo. 
  
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu. 
 - Các điện cực phụ phải được đóng đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Mạch đo phải được lắp đúng kỹ thuật. 
 - Chế độ đo được lựa chọn phù hợp. 
 - Thao tác đo được thực hiện đúng kỹ thuật của nhà chế tạo. 
 - An toàn lao động được chấp hành đúng quy định. 
 - Công tác vệ sinh bảo quản dụng cụ đo được thực hiện đúng phương 
pháp của nhà sản xuất thiết bị. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Quan sát. 
 - Đóng cọc. 
 - Điều chỉnh kim dụng cụ đo. 
 - Lắp mạch đo. 
 - Đo điện trở tiếp đất. 
 - Rút cọc tiếp đất. 
 - Bảo quản dụng cụ đo.  
  2. Kiến thức: 
  - Quy trình thực hiện đo điện trở tiếp đất. 
  - Các đơn vị của điện trở và ý nghĩa của điện trở tiếp đất. 
  - Cấu tạo, công dụng và ý nghĩa của các điện cực tiếp đất. 
  - Tiêu chuẩn về số cọc và độ sâu đóng cọc trong từng trường hợp cụ thể. 
  - Phương pháp đóng cọc tiếp đất. 
  - Cấu tạo và hoạt động của dụng cụ đo. 
  - Nguyên lý làm việc của mạch đo điện trở tiếp đất. 
  - An toàn lao động. 
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 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Đồng hồ đo điện trở tiếp đất. 
 - Điện cực tiếp đất phụ R1, R2 bằng thép hoặc đồng, đường kính 1cm, dài 
0,75m. 
 - Búa nguội, xà beng. 
 - Mạng điện sinh hoạt đặt ngầm trong ống có hệ thống dây tiếp đất. 
 - Thước dây, nước muối và dây dẫn mềm. 
 - Tủ đồ nghề. 
 - Dụng cụ vệ sinh. 
  
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ đầy đủ của thiết bị, dụng cụ 
được chuẩn bị 

- Quan sát, so sánh với yêu cầu của 
phép đo 

- Sự tuân thủ các yêu cầu khi đóng các 
điện cực phụ  

- Quan sát, so sánh yêu cầu phương 
pháp đo 

- Mạch đo phải được lắp đúng kỹ thuật. - Quan sát, so sánh bảng chỉ dẫn 
trên thiết bị đo 

- Mức độ phù hợp chế độ đo của thiết bị - Quan sát, so sánh bảng chỉ dẫn 
trên thiết bị đo 

- Sự chuẩn xác của các thao tác đo  - Quan sát thao tác và so sánh giá trị 
đo với giá trị thực 

- Mức độ chấp hành quy định về an toàn 
lao động 

- Quan sát, so sánh với quy định về 
an toàn lao động 

- Mức độ vệ sinh sạch sẽ, bảo quản đúng 
phương pháp dụng cụ đo 

- Qua sát so sánh với yêu cầu kỹ 
thuật của thiết bị 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc:     Vạch Dấu 
Mã số công việc: H01 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
  Vạch dấu hình dáng của chi tiết cần gia công trên phôi kim loại. Công 
việc gồm các bước chính: 
 - Nghiên cứu  bản vẽ. 
 - Chuẩn bị dụng cụ vạch dấu. 
 - Lựa chọn mặt vạch dấu. 
 - Làm sạch phôi. 
 - Bôi màu (bôi phấn lên bề bặt cần vạch dấu). 
 - Chấm dấu và vạch dấu. 
 - Kiểm tra, hoàn tất. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
          - Dụng cụ  và phụ kiện được chuẩn bị đầy đủ đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Vạch đúng kích thước của bản vẽ. 
 - Mặt phẳng vạch dấu được chọn phải đáp ứng được yêu cầu về chuẩn gia 
công. 
 - Đường vạch dấu rõ, sắc nét và đều. 
 - An toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Phân tích bản vẽ chi tiết. 
 - Sử dụng các dụng cụ, phương tiện dùng để vạch dấu. 
 - Kiểm tra các trang bị, vật liệu. 
 - Sử dụng các dụng cụ làm sạch  phôi. 
 - Chấm dấu. 
 - Vạch dấu . 
  2. Kiến thức: 
  - Các quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật. 
  - Hệ thống đơn vị đo lường inches, milimét và bội số, ước số của chúng. 
  - Cấu tạo,công dụng và cách sử dụng các loại dụng cụ dùng để vạch dấu. 
  - Phương pháp chọn bề mặt vạch dấu. 
  - Kỹ thuật vạch dấu, chấm dấu trên các bề mặt kim loại. 
  - Phương pháp kiểm tra.  
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Mũi vạch, êke, bàn rà vạch dấu, thước lá. 
 - Phấn trắng, bột sun phát. 
 - Phôi của chi tiết. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
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Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Sự đầy đủ dụng cụ và phụ kiện được 
chuẩn bị 

- Quan sát, so sánh với yêu cầu vạch 
dấu 

- Độ chính xác của các kích thước sau 
khi vạch dấu 

- Quan sát, kiểm tra lại bằng thước, 
đối chiếu với bản vẽ 

- Sự tối ưu của mặt phẳng được chọn 
đáp ứng được chuẩn gia công 

- Quan sát, so sánh với các mặt phẳng 
khác 

- Mức độ rõ nét của các đường vạch 
dấu 

- Quan sát và đối chiếu với bản vẽ  

- Sự tuân thủ công tác an toàn, vệ sinh 
công nghiệp 

- Quan sát, đối chiếu với quy định 
theo tiêu chuẩn Việt Nam 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:    Đục kim loại 
Mã số công việc: H02 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Đục các phần kim loại còn dư để tạo hình các chi tiết. Công việc gồm các 
bước chính: 
 - Nghiên cứu bản vẽ. 
 - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị. 
 - Vạch dấu. 
 - Chọn êtô. 
 - Cặp phôi. 
 - Đục rãnh. 
 - Đục mặt phẳng. 
 - Kiểm tra hoàn tất. 
 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Các yêu cầu của bản vẽ được xác định. 
 - Dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ. 
 - Đường vạch dấu được vạch rõ ràng chính xác. 
 - Thao tác đục rãnh và mặt phẳng được thực hiện đúng yêu cầu. 
 - Rãnh, mặt phẳng được đục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
 - Công tác an toàn, vệ sinh được thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
  -  Sử dụng dụng cụ, thiết bị đục kim loại ; 
  - Đục rãnh. 
  - Đục mặt phẳng. 
  - Sử dụng các dụng cụ đo kiểm. 
 
  2. Kiến thức: 
  - Cấu tạo, hoạt động và công dụng của ê tô. 
  - Định vị, kẹp chặt phôi. 
  - Phương pháp đục kim loại. 
  - Phương pháp đo kiểm . 
  - Kỹ thuật an toàn khi đục. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Búa nguội 500¸600 gam. 
 - Bộ vạch dấu, thước đứng, êke, bàn rà vạch dấu, khối đệm. 
 - Máy mài 2 đá, dưỡng kiểm tra góc cắt mũi đục. 
 - Đục bằng, đục nhọn, phôi kim loại. 
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 - Bàn nguội. 
 - Thước cặp, thước lá. 
 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp. 
  
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ chính xác các yêu cầu của 
bản vẽ được xác định sau khi đọc. 

- Kiểm tra, đối chiếu với yều cầu 
sản phẩm 
 

- Mức độ đầy đủ của dụng cụ cần 
chuẩn bị  

- Quan sát so sánh với danh mục các 
dụng cụ thiết bị công việc 
 

- Độ chính xác của các kích thước sau 
khi vạch dấu 

- Quan sát, kiểm tra lại bằng thước, 
đối chiếu với bản vẽ 

- Mức độ đạt yêu cầu khi thao tác đục 
rãnh và mặt phẳng  

- Quan sát, so sánh với tư thế chuẩn 
khi đứng đục và thao tác đục 

- Mức độ chính xác của rãnh, mặt 
phẳng sau khi đục với yêu cầu bản vẽ 

- Quan sát, kiểm tra bằng các dụng 
cụ đo, so sánh với bản vẽ. 

- Sự tuân thủ công tác an toàn, vệ sinh 
theo quy định 

- Quan sát, đối chiếu với quy định 
theo tiêu chuẩn Việt Nam 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:     Dũa kim loại 
Mã số công việc: H03 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Dũa mặt phẳng hoặc các pavia trên các chi tiết. Công việc gồm các bước 
chính: 
 - Nghiên cứu bản vẽ. 
 - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị. 
 - Vạch dấu. 
 - Chọn êtô. 
 - Cặp phôi. 
 - Dũa lượng dư, dũa các mặt phẳng. 
 - Kiểm tra, dũa tinh, điều chỉnh kích thước. 
 - Kiểm tra, hoàn thiện. 
 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Các yêu cầu của bản vẽ được xác định. 
 - Dụng cụ, vật liệu được chuẩn bị đầy đủ. 
 - Đường vạch dấu được vạch rõ ràng chính xác. 
 - Thao tác dũa được thực hiện đúng yêu cầu. 
 - Mặt phẳng sau khi dũa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
 - Công tác an toàn, vệ sinh được thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
  - Phân tích bản vẽ chi tiết; 
 - Chọn ê tô. 
 - Dũa mặt phẳng. 
 - Sử dụng thước lá, thước cặp. 
  2. Kiến thức: 
 - Phương pháp dũa mặt phẳng, các mặt vuông góc. 
 - Kỹ thuật an toàn khi dũa. 
  
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Các loại dũa; 
 - Thước cặp, êke 90 0, thước lá. 
          - Khối D, đài vạch, mũi vạch;  
 - Bàn nguội. 
 - Phôi kim loại. 
 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Xác định các yêu cầu của sản phẩm 
trên bản vẽ. 

- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ 
thuật của chi tiết 

- Mức độ đầy đủ của dụng cụ cần 
chuẩn bị  

- Quan sát, so sánh với danh mục 
các dụng cụ thiết bị công việc 
 

- Độ chính xác của các kích thước sau 
khi vạch dấu 

- Quan sát, kiểm tra lại bằng thước, 
đối chiếu với bản vẽ 

- Mức độ chính xác của các thao tác 
khi dũa 

- Quan sát, so sánh với quy định về 
tư thế đứng và thao tác dũa cơ bản 

- Mức độ chính xác của mặt phẳng sau 
khi dũa với yêu cầu bản vẽ 

- Quan sát, kiểm tra bằng các dụng 
cụ đo, so sánh với bản vẽ. 

- Sự tuân thủ công tác an toàn, vệ sinh 
theo quy định 

- Quan sát, đối chiếu với quy định 
theo tiêu chuẩn Việt Nam 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:     Cưa, cắt kim loại 
Mã số công việc:  H04 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Cắt kim loại bằng cưa tay. Công việc gồm các bước chính: 
 - Lắp lưỡi cưa vào khung cưa. 
 - Vạch dấu. 
 - Cặp phôi. 
 - Cưa thanh vật liệu. 
 - Kiểm tra kích thước. 
 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
 - Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại. 
 - Lưỡi cưa được lắp vào khung cưa đảm bảo đúng kỹ thuật. 
 - Phôi được cặp chặt. 
 - Thao tác cưa được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Các mặt cắt sau khi cưa phẳng. 
 - Công tác an toàn, vệ sinh được thực hiện đúng quy định. 
 - Dụng cụ, thiết bị sau khi cắt được bảo quản đúng yêu cầu.  
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Lắp lưỡi cưa. 
 - Vạch dấu. 
 - Cặp chặt phôi. 
 - Cưa kim loại. 
 - Kiểm tra sản phẩm. 
 2. Kiến thức: 

- Kỹ thuật vạch dấu trên bề mặt kim loại. 
- Phương pháp kẹp phôi trên ê tô. 
- Kỹ thuật cắt kim loại bằng cưa tay. 
- Phương pháp kiểm tra phôi  
- Phương pháp bảo quản các dụng cụ, thiết bị. 
- An toàn vệ sinh công nghiệp 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
  - Cưa tay. 
 - Bàn kẹp chuyên dùng cắt ống. 
 - Mũi vạch, compa, êke, thước lá;  
 -  Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp. 
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V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
 - Mức độ đầy đủ của dụng cụ, vật tư 
được chuẩn bị 

- Quan sát, so sánh với yêu cầu công 
việc 

 - Độ  căng của lưỡi cưa khi được lắp  - Kiểm tra, so sánh với yêu cầu kỹ 
thuật khi lắp lưỡi cưa 

- Độ chắc chắn của phôi được cặp trên 
êtô 

- Quan sát kiểm tra theo yêu cầu và 
phương pháp kẹp chặt 

- Sự tuân thủ thao tác cưa - Quan sát, so sánh với tư thế đứng và 
thao tác cưa kim loại 

- Độ phẳng của các mặt cắt sau khi 
cưa. 

- Quan sát, kiểm tra theo vị trí dấu 
vạch 

- Yêu cầu đạt được về công tác bảo 
quản dụng cụ thiết bị 

- Quan sát so sánh với yêu cầu bảo 
quản của các dụng cụ thiết bị tương 
ứng. 

- Sự tuân thủ công tác an toàn, vệ 
sinh theo quy định 

- Quan sát, đối chiếu với quy định 
theo tiêu chuẩn Việt Nam 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Khoan lỗ 
Mã số công việc: H05 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Khoan các lỗ trên chi tiết bằng máy khoan bàn. Công việc gồm các bước 
chính: 
 - Nghiên cứu bản vẽ. 
 - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị. 
 - Vạch dấu. 
 - Gá phôi. 
 - Chọn và lắp mũi khoan vào bầu cặp. 
 - Điều chỉnh máy khoan. 
 - Tiến hành khoan. 
 - Kiểm tra. 
 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Các dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu. 
 - Tâm lỗ khoan được xác định rõ ràng chính xác. 
 - Phôi được cặp đảm bảo cứng vững. 
 - Mũi khoan được mài sửa đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Mũi khoan được chọn và lắp vào bầu cặp đúng kỹ thuật. 
 - Chế độ khoan được điều chỉnh phù hợp đường kính mũi khoan. 
 - Lỗ sau khi khoan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
 - Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Sử dụng dụng cụ, vật tư, thiết bị. 
 - Vạch dấu khi khoan 
 - Gá phôi. 
 - Gá lắp mũi khoan. 
 - Điều chỉnh máy khoan. 
 - Vận hành máy. 
 - Khoan kim loại. 
 - Kiểm tra. 
 - Vệ sinh máy. 
  2. Kiến thức:          
  - Phương pháp vạch dấu xác định tâm trên bề mặt kim loại. 
  - Cách định vị tâm lỗ trước khi khoan. 
  - Phương pháp gá phôi. 
  - Phương pháp vận hành và điều chỉnh máy khoan. 
  - Phương pháp khoan kim loại. 
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  - Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp khi khoan kim loại. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Mũi vạch, chấm dấu. 
 - Nước làm mát. 
 - Máy khoan và bàn kẹp, hộp mũi khoan. 
 - Dưỡng kiểm tra góc cắt của mũi khoan. 
 - Máy mài 2 đá. 
 - Thước lá, ê ke, thước cặp; 
 - Phôi. 
 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ đầy đủ của dụng cụ, thiết bị 
cần chuẩn bị 

- Quan sát, so sánh với yêu cầu của 
công việc 

- Xác định chính xác tâm lỗ khoan  - Quan sát, so sánh với các kích 
thước ghi trên bản vẽ 

- Độ cứng vững của phôi được kẹp 
trên máy khoan 

- Quan sát, kiểm tra bề mặt chuẩn và 
lực kẹp 

- Độ chính xác về góc của mũi khoan 
sau khi mài sửa 

- Quan sát sử dụng thước đo góc 
kiểm tra góc phù hợp với loại vật liệu 
khoan 

- Mức độ chắc chắn của mũi khoan sau 
khi gá lắp 

- Quan sát sự dịch chuyển của mũi 
khoan trong quá trình khoan 

- Sự phù hợp chế độ khoan với đường 
kính của mũi khoan 

- Quan sát kết hợp tính toán, so sánh 
với chế độ cắt hợp lý trong sổ tay cắt 
gọt 

- Mức độ đạt yêu cầu kỹ thuật của lỗ 
sau khi khoan 

- Quan sát, đo kiểm tra các thông số, 
so sánh với yêu cầu trên bản vẽ 

- Sự tuân thủ công tác an toàn vệ sinh 
công nghiệp 

- So sánh với TCVN về an toàn lao 
động 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:   Mài    
Mã số công việc: H06 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Sử dụng máy mài cầm tay để mài các bề mặt chi tiết cần có độ bóng cao, 
hoặc mài pavia. Công việc gồm các bước chính: 
 - Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị; 
 - Vận hành máy mài. 
 - Mài. 
 - Kiểm tra kích thước, hình dáng của phôi theo yêu cầu kỹ thuật. 
 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Tình trạng của máy được kiểm tra an toàn trước khi vận hành. 
 - Tư thế mài được thực hiện đúng kỹ thuật. 
 - Chi tiết sau khi mài không bị biến đổi cơ tính. 
 - Các góc độ của đục được mài đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
 - Quy trình mài được tuân thủ theo yêu cầu. 
 - Công tác an toàn, vệ sinh máy được thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
  - Sử dụng dụng cụ, thiết bị. 
 - Vận hành máy mài. 
 - Mài kim loại. 
 - Kiểm tra kích thước.  
  2. Kiến thức:  
  - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy mài 
  - Kỹ thuật vận hành máy mài. 
  - Phương pháp mài kim loại. 
  - Biện pháp an toàn lao động. 
  - Phương pháp đo kiểm. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Máy mài 2 đá, 
 - Nước làm mát, kính bảo hộ. 
 - Dưỡng đo góc. 
 - Dụng cụ vệ sinh công nghiệp 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Sự tuân thủ công tác kiểm tra an toàn 
trước khi vận hành. 

- Quan sát, đối chiếu với quy định 
an toàn khi vận hành máy mài 
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- Tư thế mài được thực hiện chuẩn xác - Quan sát, đối chiếu với tư thế 
được quy định  
 

- Mức độ biến đổi cơ tính của vật mài - Quan sát màu sắc vệt mài không bị 
đổi màu 

- Độ chính xác các góc đục được mài - Dùng ke góc hoặc dưỡng kiểm tra 
so sánh với yêu cầu góc đục  

- Sự tuân thủ quy trình mài - Quan sát, so sánh với quy trình 
mài đục cơ bản 

- Mức độ chấp hành công tác an toàn vệ 
sinh công nghiệp đúng quy định 

- Quan sát, so sánh với TCVN về 
công tác an toàn vệ sinh công 
nghiệp 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:   Hàn thiếc bằng mỏ hàn điện 
Mã số công việc: H07 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Hàn phủ thiếc các mối nối dây điện bằng mỏ hàn điện. Công việc gồm các 
bước chính: 
 - Xác định vị trí cần hàn. 
 - Chuẩn bị mỏ hàn, dụng cụ, vật liệu. 
 - Gia nhiệt mối nối cần hàn. 
 - Tẩy sạch mối nối cần hàn. 
 - Hàn. 
 - Kiểm tra, làm sạch mối hàn. 
 - Hoàn tất, vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Vị trí hàn được xác định chính xác. 
 - Công suất của mỏ hàn được chọn phù hợp với kích thước mối hàn. 
 - Mối hàn sau khi hàn phải ngấu, phủ đều trên bề mặt, có độ bóng. 
 - Công tác an toàn, vệ sinh phải được thực hiện đúng quy định theo tiêu 
chuẩn Việt Nam. 
  
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Xác định vị trí. 
 - Sử dụng dụng cụ, thiết bị. 
 - Tẩy sạch vị trí mối hàn. 
 - Hàn mối nối. 
 - Kiểm tra độ bóng, độ bền cơ học và mức độ tiếp xúc điện của mối hàn. 
 - Làm sạch mối hàn sau khi hàn.  
  2. Kiến thức: 
  - Phương pháp đọc bản vẽ. 
  - Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn điện. 
  - Phương pháp gia nhiệt. 
  - Phương pháp hàn. 
  - Phương pháp làm sạch mối hàn 
  - Biện pháp an toàn lao động. 
   
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây dẫn điện loại dây lỏi mềm nhiều sợi. 
 - Mỏ hàn điện trở 120¸250W/ 220V, giá đỡ mỏ hàn. 
 - Thiếc hàn. 
 - Thuốc hàn (nhựa thông). 
 - Giấy ráp. 
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 - Các loại kìm. 
 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Độ chính xác về vị trí mối hàn được 
xác định 

- Quan sát trên chi tiết và bản vẽ để 
đối chiếu 

- Sự phù hợp của công suất mỏ hàn với 
kích thước của mối hàn 

- Quan sát mức độ phù hợp được thể 
hiện bằng nhiệt lượng cung cấp cho 
mối hàn 

- Mức độ ngấu, phủ bề mặt, độ bóng 
mối hàn sau khi thực hiện hàn 

- Quan sát so sánh với mối hàn mẫu 

- Sự tuân thủ của công tác an toàn, vệ 
sinh công nghiệp theo tiêu chuẩn Việt 
Nam 

- So sánh với quy định của Việt 
Nam về công tác an toàn, vệ sinh 
công nghiệp 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
   
Tên công việc:  Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò  
Mã số công việc: H08 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Hàn phủ thiếc các mối nối dây điện bằng mỏ hàn khí đốt. Công việc gồm 
các bước chính: 
 - Chuẩn bị mỏ hàn, và vật liệu. 
 - Tẩy sạch mối nối cần hàn. 
 - Đốt đèn khò (nhen đèn). 
 - Gia nhiệt mỏ hàn và mối nối bằng đèn khò. 
 - Tẩy sạch mối hàn bằng nhựa thông hoặc a xít clo-hy-đrit. 
 - Hàn. 
 - Kiểm tra, làm sạch mối hàn. 
 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Tình trạng an toàn của mỏ hàn, đèn khò phải được kiểm tra trước khi 
vận hành.  
 - Mối hàn phải được tẩy sạch trước khi thực hiện hàn. 
 - Mỏ hàn được khởi động, tắt đúng quy trình an toàn. 
 - Mối hàn được gia nhiệt đúng, đủ không bị cháy. 
 - Độ ngấu, bóng, độ phủ đều của mối hàn đạt yêu cầu kỹ thuật. 
 - Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
  - Làm sạch mối nối dây. 
 - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện. 
 - Sử dụng mỏ hàn khí đốt. 
 - Kiểm tra mối hàn. 
  2. Kiến thức:          
  - Phương pháp tẩy sạch mối nối. 
  - Cấu tạo, hoạt động của mỏ hàn. 
  - Phương pháp gia nhiệt mỏ hàn. 
  - Quy trình hàn thiếc bằng mỏ hàn hàn khí đốt. 
  - Phương pháp vệ sinh phân xưởng. 
  - An toàn vệ sinh công nghiệp 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Phôi hàn: mối nối rẽ nhánh của dây cáp điện. 
 - Mỏ hàn khí đốt. 
 - Xăng. 
 - Thiếc hàn. 
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 - Thuốc hàn (nhựa thông), hoặc a xít clo-hy-đrit. 
 - Giấy ráp. 
 - Các loại kìm. 
 - Bình chữa cháy. 
 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Sự tuân thủ các bước kiểm tra an 
toàn của mỏ hàn 

- Quan sát, so sánh với quy định về 
an toàn khi sử dụng mỏ hàn khí 

- Mức độ sạch của mối hàn sau khi 
được tẩy 

- Quan sát, kiểm tra cho điểm theo 
thang điểm chuẩn 

- Sự tuân thủ đúng quy trình khi khởi 
động, tắt của mỏ hàn 

- Quan sát, so sánh với quy trình 

- Mối hàn được gia nhiệt đúng, đủ 
không bị cháy. 

- Quan sát và kiểm tra bằng dụng cụ 
đo nhiệt 

- Mức độ đạt yêu cầu của mối hàn về 
độ ngấu, bóng, phủ đều  

- Quan sát, so sánh với mối hàn mẫu 

- Sự tuân thủ đúng quy định về công 
tác an toàn, vệ sinh công ghiệp 

- So sánh với quy định về an toàn 
phòng chống cháy nổ 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
  
Tên công việc:  Hàn điện hồ quang  
Mã số công việc: H09 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Hàn kim loại đen bằng máy hàn hồ quang điện. Công việc gồm các bước 
chính: 
 - Nghiên cứu bản vẽ. 
 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phôi. 
 - Chọn que hàn và chế độ hàn. 
 - Vận hành máy hàn. 
 - Chọn cường độ dòng điện hàn. 
 - Hàn. 
 - Gõ xỉ, kiểm tra mối hàn. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Tình trạng an toàn của máy hàn, đèn khò phải được kiểm tra trước khi 
vận hành. 
 - Chế độ hàn được chọn thích hợp với mối hàn. 
 - Trình tự hàn được thực hiện đúng quy trình. 
 - Mối hàn thấm ngấu, không ngậm xỉ, không lệch mép hoặc cháy thủng. 
 - Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện đúng quy định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Chọn máy hàn điện hồ quang. 
 - Nhận biết các thông số của que hàn. 
 - Chọn que hàn. 
 - Vận hành máy hàn điện. 
 - Chọn cường độ chính xác. 
 - Hàn hồ quang điện. 
 - Sử dụng dụng cụ, phương tiện. 
  2. Kiến thức:         
  - Các quy ước, kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật. 
  - Công dụng của các loại dụng cụ liên quan công tác hàn điện hồ quang. 
  - Cấu tạo của que hàn. 
  - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy hàn. 
  - Quy trình hàn bằng máy hàn điện hồ quang xoay chiều. 
  - Biện pháp an toàn, bảo hộ lao động sử dụng máy hàn điện. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Máy hàn điện hồ quang loại xoay chiều. 
 - Que hàn. 
 - phôi. 
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 - Kìm kẹp, búa gõ xỉ, đục. 
 - Găng tay, kính bảo hộ, tạp dề bảo hộ hàn điện. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Sự tuân thủ các bước kiểm tra an 
toàn của máy hàn 

- Quan sát, so sánh với quy định về 
an toàn khi sở dụng máy hàn điện. 

- Mức độ phù hợp của chế độ hàn được 
lựa chọn. 

- Quan sát, so sánh với bảng tra chế 
độ hàn 

- Sự tuân thủ yêu cầu kỹ thuật về trình 
tự hàn 

- Quan sát, so sánh với trình tự hàn 
của các loại mối hàn khác nhau 

- Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 
mối hàn 

- Quan sát, kiểm tra, so sánh từng yêu 
cầu cụ thể với mối hàn mẫu 

- Sự tuân thủ đúng quy định về công 
tác an toàn, vệ sinh công nghiệp 

- So sánh với quy định về an toàn 
điện 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Đục, cắt vật liệu phi kim loại 
Mã số công việc: H10 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Đục, cắt tường, trần và nền bê tông tạo rãnh đặt dây dẫn điện. Công việc 
gồm các bước chính: 

- Phân tích bản vẽ sơ đồ mặt bằng 
- Phân tích bảng quy trình thực hiện. 
- Khảo sát hiện trường, xác định phương án thi công. 
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công và bảo hộ lao động. 
- Đo và vạch dấu.  
- Tổ chức thi công. 
- Hoàn công. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:  
- Công việc được thực hiện theo trình tự các bước. 
- Dụng cụ, phương tiện và bảo hộ thi công được chuẩn bị đầy đủ và đúng 

thông số. 
- Xác định vị trí đục, cắt bê tông theo bản vẽ. 
- Kích thước, vị trí rãnh được đục cắt theo bản vẽ và điều kiện cụ thể. 
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và vệ sinh công nghiệp. 
- Thời gian thực hiện công việc theo định mức. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Lựa chọn, sử dụng máy cắt và máy đục. 
- Phân tích bản vẽ. 
- Đo xác dịnh vị trí và lấy dấu. 
- Tổ chức thi công. 
- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao. 

  2. Kiến thức: 
 - Cấu tạo, công dụng  và phương pháp sử dụng máy đục và máy cắt bê tông. 
- Lựa chọn phương án thi công 
- Sơ đồ mặt bằng. 
- Quy trình thực hiện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
         - Máy cắt, đục bê tông, đục, búa tay, thước các loại, bút phấn vạch dấu 
vv... 

- Thang nhôm 4 chân và giàn giáo. 
- Bảng quy trình thực hiện, sơ đồ mặt bằng và giáo trình tham khảo. 
- 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 
- Mức độ thực hiện các công việc đúng 
quy trình 

- Quan sát và ghi chép đối chiếu với 
bảng trình tự thực hiện 

- Mức độ hợp lý các thông số kỹ thuật 
của các dụng cụ và phương tiện được 
lựa chọn 

- Đối chiếu kết quả chuẩn bị với yêu 
công việc cụ thể 

- Sự hợp lý về lựa chọn phương án thi 
công trong thực tế 

- So sánh vật liệu tiêu tốn và thời 
gian thực hiện so với sự tính toán 
ban đầu 

- Mức độ chính xác và hợp lý về vị trí 
rãnh đi dây 
 

- Dùng thước đo để so sánh sản 
phẩm cuối cùng với bản vẽ sơ đồ mặt 
bằng 

- Mức độ ảnh hưởng đến các công việc 
khác của công trình 

- Kiểm tra kết qủa hiện trường. 

- Sự hợp lý sắp xếp các thiết bị, dụng 
cụ và vật liệu trong quá trình làm việc 

- Quan sát và ghi nhận trong quá 
trình thực hiện công việc 

- Mức độ an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Theo dõi trong quá trình thực hiện 
và ghi chép so sánh với tiêu chuẩn 
quy định về an toàn và vệ sinh công 
nghiệp 

- Thời gian hoàn thành công việc - Ghi chép và so sánh với thời gian 
định mức 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:    Nối ống kim loại bằng măng-sông đơn và kép 
Mã số công việc: H11 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Nối ống kim loại với nhau bằng măn-sông đơn và kép. Công việc gồm các 
bước chính: 
 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ. 
 - Chọn măng-sông phù hợp vị trí và yêu cầu mối nối. 
 - Cắt ren đầu ống. 
 - Quấn cao su non vào đầu ren (nếu là ống dẫn nước) 
 - Nối ống. 
 - Kiểm tra đường ống. 
 - Hoàn tất công việc, vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Dụng cụ và phụ kiện đường ống được chuẩn bị đầy đủ. 
 - Ren được cắt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
 - Cao su non được quấn đúng chiều, đạt yêu cầu kỹ thuật. 
 - Mối nối phải chắc chắn và kín khít. 
 - Công tác an toàn được thực hiện đúng quy định 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
 - Sử dụng dụng cụ, vật tư, phương tiện. 
 - Chọn măng-sông. 
 - Cắt ren đầu ống. 
 - Quấn cao su non vào đầu ren . 
 - Nối ống bằng măng-sông. 
 - Kiểm tra kích thước tổng thể, độ bền, độ kín của mối nối. 
  2. Kiến thức:          
 - Các loại phụ kiện dùng để lắp đặt hệ thống ống kim loại dùng luồn dây 
trong lĩnh vực điện dân dụng. 
 - Cách chọn loại măng-sông phù hợp yêu cầu lắp đặt. 
 - Kỹ thuật cắt ren đầu ống. 
 - Kỹ thuật quấn cao su non vào đầu ren. 
 - Kỹ thuật nối ống. 
 - Phương pháp kiểm tra đường ống. 
 - Phương pháp vệ sinh phân xưởng. 
 - Nội dung và các yêu cầu của các công việc khi vệ sinh phân xưởng. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Thước đo bằng kim loại. 
 - Măng-sông đơn và măng-sông kép. 
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 - Ống kim loại có kích thước phù hợp. 
 - Băng dính cao-su non (nếu nối ống nước). 
 - Clê răng chuyên dùng. 
 - Bàn cắt ren, nhớt, dẻ lau. 
 - Êtô ống. 
 - Kéo. 
 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Sự đầy đủ về dụng cụ và phụ kiện 
đường ống được chuẩn bị 

-Quan sát, so sánh với danh mục thiết 
bị cần thiết của công việc 

- Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 
ren sau khi cắt 

- Quan sát, sử dụng dưỡng ren kiểm 
tra 

- Mức độ chắc chắn và kín khít của 
mối nối được thực hiện 

- Quan sát, kiểm tra bằng clê các sấu 

- Yêu cầu đạt được khi quấn cao su 
non 

- Quan sát chiều quấn phải cùng với 
chiều xoắn vào của ren 

- Sự tuân thủ quy định về công tác an 
toàn, vệ sinh công nghiệp 

- Quan sát, so sánh với quy định về 
tiêu chuẩn an toàn vệ sinh công 
nghiệp Việt Nam 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:  Cắt ren bằng bàn ren và ta-rô (bằng tay và máy chuyên dụng) 
Mã số công việc: H12 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Phương pháp cắt ren bằng tay và máy chuyên dụng. Công việc gồm các 
bước chính: 
 - Nghiên cứu bản vẽ. 
 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ. 
 - Đo kích thước, vạch dấu. 
 - Cắt ren ngoài 
 - Cắt ren trong (ta-rô) ; 
 - Kiểm tra hoàn thiện. 
 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Dụng cụ và phụ kiện được lựa chọn đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Lỗ ren trong được khoan đúng kích thước yêu cầu. 
 - Kích thước phôi ren ngoài được chuẩn bị đúng kích thước yêu cầu. 
 - Thao tác cắt ren thuần thục chính xác. 
 - Ren sau khi cắt đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. 
 - Công tác an toàn, vệ sinh phải được thực hiện đúng quy định. 
  
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
  - Đọc bản vẽ. 
 - Sử dụng dụng cụ, phương tiện. 
 - Kiểm tra các trang bị, vật liệu. 
 - Đo kích thước, vạch dấu. 
 - Chọn, kiểm tra cỡ bàn ren, ta rô. 
 - Cắt ren trong. 
 - Cắt ren ngoài. 
 - Kiểm tra chất lượng đường ren. 
  2. Kiến thức:         
  - Phương pháp đọc bản vẽ. 
  - Cách chọn bàn ren, ta-rô và các dụng cụ kèm theo. 
  - Khái niệm về sai số, kí hiệu và cách đọc trị số sai số. 
  - Phương pháp khoan kim loại. 
  - Phương pháp cắt ren trong và ren ngoài bằng taro và bàn ren. 
  - Phương pháp kiểm tra ren. 
  - Nội dung và các yêu cầu của các công việc khi vệ sinh phân xưởng. 
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IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
  - Thước đo bằng kim loại, mũi vạch, êke. 
 - Tay quay, bàn ren, ta-rô, êtô thường. 
 - Máy khoan bàn và hộp mũi khoan (dùng cho cắt ren trong). 
 - Vịt dầu bôi trơn. 
 - Phôi. 
 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Sự đầy đủ của các dụng cụ và phụ 
kiện được lựa chọn đúng yêu cầu kỹ 
thuật 

- Quan sát, so sánh với điều kiện 
thực hiện của công việc 

- kích thước lỗ khoan - Quan sát, đo kiểm tra kích thước lỗ 
khoan d= D-1,1S (S là bước ren);  
D- đường kính đỉnh ren 

- Độ chính xác của phôi ren ngoài - Quan sát, đo kiểm tra kích phôi  
d= D- 0,2S (S là bước ren) 
D - đường kính đỉnh ren 

- Mức độ thuần thục chính xác khi thao 
tác cắt ren 

- Quan sát, chấm điểm theo thang 
điểm chuẩn 

- Sự tuân thủ đúng quy định về công 
tác an toàn vệ sinh công nghiệp 

- Quan sát, so sánh với quy định về 
tiêu chuẩn an toàn vệ sinh công 
nghiệp Việt Nam 



 265 
 

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc:  Uốn ống kim loại và PVC luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên 
dùng 
Mã số công việc: H13 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  
 Phương pháp uốn ống PVC, để luồn dây điện bằng dụng cụ uốn chuyên 
dùng. Công việc gồm các bước chính: 
 - Nghiên cứu bản vẽ. 
 - Chuẩn bị vật tư, dụng cụ. 
 - Đo, vạch dấu, cắt ống. 
 - Uốn ống: Uốn yên ngựa 15 , 30 , 45  ,  90 độ. 
 - Kiểm tra, cắt điều chỉnh lượng ống thừa (nếu có). 
 - Vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
 - Dụng cụ và phụ kiện kèm theo được chọn đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 - Các góc bậc, kiểu yêu ngựa 150, 300, 450,900, được uốn đạt yêu cầu kỹ 
thuật. 
 - Ống được uốn theo đúng quy trình. 
 - Ống sau khi uốn xong có lượng dư phù hợp. 
 - Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp được thực hiện theo đúng quy 
định. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
  - Đọc bản vẽ. 
 - Kiểm tra các trang bị, vật liệu. 
 - Đo, vạch dấu, cắt ống. 
 - Sử dụng dụng cụ uốn ống. 
 - Kiểm tra góc uốn. 
 - Kiểm tra lượng dư của ống và mức độ biến dạng cho phép. 
  2. Kiến thức:          
  - Phương pháp đọc bản vẽ. 
  - Phương pháp đo, vạch dấu, cắt ống. 
  - Quy trình uốn ống luồn dây điện bằng dụng cụ chuyên dùng. 
  - Kỹ thuật uốn ống. 
  - Phương pháp chọn ống uốn và các dụng cụ chuyên dụng. 
  - Phương pháp kiểm tra ống sau khi uốn. 
  - Phương pháp sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
 - Bản vẽ chi tiết. 
 - Thước đo bằng kim loại, phấn màu/ bút chì. 
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 - Bộ dụng cụ uốn ống chuyên dùng (loại cầm tay). 
 - Ống luồn dây điện loại PVC. 
 - Dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh công nghiệp. 
 - Trang bị bảo hộ lao động. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ đầy đủ của các dụng cụ và 
phụ kiện được chọn đúng yêu cầu kỹ 
thuật 

- Quan sát, so sánh với điều kiện thực 
hiện công việc 

- Độ chính xác của các góc bậc, kiểu 
yêu ngựa 150, 300, 450,900, sau khi uốn 

- Quan sát, dùng thước góc kiểm tra 
so sánh với các góc trên bản vẽ 

- Sự tuân thủ quy trình khi uốn ống - Quan sát, so sánh với quy trình 
chuẩn 

- Mức độ phù hợp của lượng dư ống 
sau khi uốn 

- Quan sát, so sánh với yêu cầu dung 
sai trên bản vẽ 

- Sự tuân thủ các quy định về công tác 
an toàn vệ sinh công nghiệp 

- Quan sát, so sánh với quy định về 
tiêu chuẩn an toàn vệ sinh công 
nghiệp Việt Nam 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc:  Xây dựng hệ thống an toàn lao động 
Mã số công việc: I01 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Xây dựng hệ thống an toàn lao động chung trong đơn vị để đảm bảo hoạt 
động đồng bộ và an toàn. Công việc này bao gồm: 
- Xây dựng quy trình xác định mối nguy hiểm, đánh giá và kiểm soát rủi ro. 
- Xây dựng quy trình xử lý sự cố. 
- Triển khai chương trình tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động. 
- Triển khai thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Đánh giá được thông tin về yêu cầu của pháp luật với việc xác định mối nguy 
hiểm và kiểm soát rủi ro. 
- Xây dựng được quy trình xác định mối nguy hiểm và kiểm soát rủi ro đáp ứng 
các yêu cầu, có sự tham gia của các bên liên quan. 
- Thường xuyên rà soát quy trình xác định mối nguy hiểm và kiểm soát rủi ro 
bằng cách tham vấn các bên liên quan. 
- Xác định được yêu cầu của pháp luật và yêu cầu của đơn vị với việc xử lý sự 
cố. 
- Xây dựng được quy trình xử lý sự cố tại nơi làm việc. 
- Xác định được yêu cầu của pháp luật và của thực tế về tập huấn an toàn lao 
động. 
- Xác định được yêu cầu của pháp luật và của đơn vị đối với việc lưu trữ thông 
tin sức khỏe, an toàn lao động. 
- Đánh giá được hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại đơn vị 
để tìm ra lỗ hổng. 
- Đưa thông tin phản hồi vào hệ thống được điều chỉnh, với sự tham vấn các bên 
liên quan. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Soạn thảo chính sách và quy trình. 
- Thống kê dữ liệu các mối nguy hiểm. 
- Thiết lập được quy trình xác định mối nguy hiểm. 
- Đánh giá được chương trình tập huấn của đơn vị. 
- Báo cáo sự thay đổi cho các bên liên quan. 
- Đánh giá được hệ thống lưu trữ thông tin của đơn vị. 
- Điều chỉnh hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. 
- Kỹ năng phối hợp nhóm, kỹ năng giao tiếp. 
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2. Kiến thức 
- Các hệ thống, yêu cầu pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động.  
- Những quy tắc, tiêu chuẩn liên quan để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe và 
an toàn lao động. 
- Những mối nguy hiểm thường gặp và biện pháp kiểm soát.  
- Nghĩa vụ của nhà tuyển dụng theo luật pháp về sức khỏe, an toàn lao động. 
- Các biện pháp kiểm soát. 
- Phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động.  
- Cách tiếp cận và hiểu thông tin lưu trữ về tập huấn. 
- Quyền và nghĩa vụ của người lao động về sức khỏe, an toàn lao động. 
- Cách xác định và tiếp cận các nguồn thông tin liên quan. 
- Những hệ thống quản lý liên quan. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan, tài liệu tham khảo. 
- Quy tắc pháp luật liên quan. 
- Hướng dẫn công việc. 
- Hệ thống thông tin. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ đánh giá các thông tin về yêu 
cầu của pháp luật với việc xác định mối 
nguy hiểm và kiểm soát rủi ro, theo tiêu 
chuẩn TCVN 3153-79, TCVN 2289-78, 
TCVN 2288-78. 

- Theo dõi, đánh giá các thông 
tin, đối chiếu với tiêu chuẩn. 
 

- Sự phù hợp khi xây dựng quy trình xác 
định mối nguy hiểm và kiểm soát rủi ro 
theo tiêu chuẩn TCVN 7301-1:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá quy trình, đối 
chiếu với tiêu chuẩn. 

- Mức độ xác định yêu cầu của pháp luật 
và đơn vị về việc xử lý sự cố theo tiêu 
chuẩn TCVN 3146-1986. 

- Kiểm tra việc xử lý sự cố, đối 
chiếu với tiêu chuẩn.  

- Sự phù hợp khi xây dựng quy trình xử lý 
sự cố tại nơi làm việc theo 
TT01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-
VKSNDTC  

- Kiểm tra, đánh giá, đối chiếu 
với yêu cầu công việc thực tế của 
đơn vị và pháp luật hiện hành. 

- Mức độ xác định yêu cầu của pháp luật 
và thực tế về tập huấn an toàn lao động, 
đánh giá chương trình tập huấn của đơn vị 
để tìm ra lỗ hổng về an toàn lao động theo: 
Chương IX: Bộ luật lao động năm 2010. 
TT14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-
TLĐLĐ 

- Theo dõi, đánh giá chương trình 
tập huấn, đối chiếu với các thông 
tư và bộ luật lao động năm 2010. 

http://68a16602.linkbucks.com/
http://68a16602.linkbucks.com/
http://95597e90.linkbucks.com/
http://95597e90.linkbucks.com/
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=8820&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=
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- Sự phù hợp của việc đưa ý kiến phản hồi 
vào chương trình đã điều chỉnh. 

- Kiểm tra chương trình đã được 
điều chỉnh, đối chiếu với quy định 
pháp luật hiện hành và yêu cầu 
của công việc. 

- Mức độ hiệu quả của việc đưa thông tin 
phản hồi vào hệ thống an toàn được điều 
chỉnh, với sự tham vấn các bên liên quan.  
- Độ chính xác khi thông tin kịp thời cho 
bộ phận liên quan về sự thay đổi và triển 
khai thực hiện những thay đổi. 

- Theo dõi, đánh giá kết quả quá 
trình thực hiện, đối chiếu với 
thông tin phản hồi. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Lập hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe lao động (OHS)  
                                                            tại nơi làm việc  
Mã số công việc: I02 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Thiết lập hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe lao động tại nơi làm việc để 
thống nhất các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể tại các vị trí làm việc. 
Thực hiện công việc gồm: 
- Xác định nhu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 
- Thiết lập khung hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 
- Thiết lập và duy trì chương trình tập huấn. 
- Thiết lập và duy trì hệ thống lưu trữ thông tin. 
- Triển khai thực hiện các chiến lược và kế hoạch về sức khỏe, an toàn lao động.  
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Phân tích được môi trường làm việc để xác định nhu cầu và yếu tố có ảnh 
hưởng đến hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 
- Rà soát được các tiêu chuẩn liên quan về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn 
lao động. 
- Xác định được mối liên kết với các lĩnh vực chức năng và hệ thống quản lý 
khác. 
- Các bên liên quan được cùng tham gia thiết kế hệ thống quản lý sức khỏe, an 
toàn lao động. 
- Xác định và tìm được các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của hệ thống quản 
lý sức khỏe, an toàn lao động. 
- Thiết lập được chính sách, quy trình sức khỏe và an toàn lao động cho từng 
công việc. 
- Xác định được tác động của sự thay đổi đề xuất tại nơi làm việc. 
- Đánh giá được nhu cầu tập huấn sức khỏe, an toàn lao động cho đơn vị, có 
xem xét đến các yêu cầu của pháp luật, chính sách, quy trình nội bộ và các yêu 
cầu kiểm soát rủi ro. 
- Phối hợp được với các chuyên gia tập huấn khi cần thiết. 
- Xây dựng và triển khai chương trình tập huấn sức khỏe, an toàn lao động. 
- Xác định, bảo đảm được các yêu cầu pháp luật về lưu trữ và báo cáo thông tin. 
Thu thập và lưu trữ thông tin đầy đủ, chính xác. 
- Xác định và tiếp cận được các nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động.  
- Xác định được các ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động, có tham vấn với các 
cán bộ quản lý và xem xét đến thỏa thuận tham gia của đơn vị. 
- Xây dựng được kế hoạch triển khai các chiến lược sức khỏe, an toàn lao động. 
- Giám sát và cập nhật được kế hoạch để đạt kết quả đề ra theo yêu cầu. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
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- Kỹ năng trao đổi thông tin. 
- Sử dụng phương tiện truyền thông. 
- Lập báo cáo, chính sách và quy trình. 
- Tính toán các dữ liệu kỹ thuật. 
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
2. Kiến thức 
- Những hiểu biết về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 
- Các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan. 
- Trách nhiệm pháp lý của người quản lý đối với thiết lập và triển khai hệ thống 
quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 
- Quy định pháp luật sức khỏe, an toàn lao động của quốc gia.  
- Quy tắc hành nghề, tiêu chuẩn ngành liên quan, quy trình tại nơi làm việc và 
hướng dẫn công việc. 
- Quy trình lưu trữ thông tin sức khỏe, an toàn lao động. 
- Những rào cản đối với việc triển khai công tác sức khỏe, an toàn lao động.  
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Pháp luật bảo hộ lao động. 
- Quy tắc, tiêu chuẩn. 
- Danh sách lao động của đơn vị. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
 

 Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp khi phân tích môi trường 
làm việc để xác định nhu cầu và yếu tố 
có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý sức 
khỏe, an toàn lao động theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 14001: 2005 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả phân 
tích, đối chiếu với hệ thống quản lý 
sức khỏe, an toàn lao động.  

- Mức độ rà soát các tiêu chuẩn liên quan 
về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn 
lao động. Xác định mối liên kết với các 
lĩnh vực chức năng và hệ thống quản lý 
khác theo nghị định 110/2002/NĐ-CP 
sửa đổi. 

- Theo dõi, kiểm tra việc rà soát, 
đối chiếu kết quả với nghị định và 
các tiêu chuẩn liên quan. 

- Độ chính xác khi thiết lập, rà soát chính 
sách, quy trình sức khỏe và an toàn lao 
động. 

- Kiểm tra, đánh giá, đối chiếu với 
yêu cầu pháp luật hiện hành. 

http://5ce354bb.linkbucks.com/
http://5ce354bb.linkbucks.com/
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- Sự phù hợp khi xác định và xử lý các 
tác động ảnh hưởng của sự thay đổi được 
đề xuất tại nơi làm việc. 

- Theo dõi, đánh giá kết quả thực 
hiện, đối chiếu với yêu cầu thực tế 
tại nơi làm việc. 

- Mức độ tham vấn các chuyên gia sức 
khỏe, an toàn lao động. 

- Đánh giá kết quả thực hiện, đối 
chiếu với hiệu quả về an toàn, sức 
khỏe tại nơi làm việc. 

- Độ chính xác khi đánh giá nhu cầu tập 
huấn sức khỏe, an toàn lao động cho đơn 
vị, có xem xét đến các yêu cầu của pháp 
luật, chính sách, quy trình nội bộ và các 
yêu cầu kiểm soát rủi ro. 

- Kiểm tra kết quả đánh giá nhu cầu 
tập huấn, đối chiếu với yêu cầu của 
pháp luật và của đơn vị. 

- Sự phù hợp khi xây dựng và triển khai 
chương trình tập huấn sức khỏe, an toàn 
lao động theo thông tư 37/2005/TT-
BLĐTBXH 

- Theo dõi, đánh giá việc xây dựng 
và triển khai chương trình, đánh giá 
kết quả qua kiểm tra nhận thức của 
người tham dự tập huấn đối chiếu 
theo thông tư. 

- Mức độ xác định và thực hiện các yêu 
cầu pháp luật về lưu trữ và báo cáo thông 
tin, tiếp cận được các nguồn thông tin 
sức khỏe, an toàn lao động. 

- Kiểm tra việc thực hiện, đối chiếu 
với yêu cầu pháp luật và các nguồn 
thông tin sức khỏe, an toàn lao 
động. 

- Sự đầy đủ khi thu thập, lưu trữ thông 
tin, xác định các ưu tiên về sức khỏe, an 
toàn lao động có tham vấn với các cán 
bộ quản lý và xét đến thỏa thuận tham 
gia của đơn vị. 

- Quan sát, kiểm tra việc thu thập, 
lưu trữ thông tin đối chiếu với yêu 
cầu của đơn vị và pháp luật hiện 
hành. 

- Sự phù hợp khi xây dựng kế hoạch, 
triển khai các chiến lược sức khỏe, an 
toàn lao động, giám sát được kế hoạch 
để đạt kết quả đề ra theo yêu cầu và 
TT14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-
TLĐLĐ. 

- Kiểm tra, đánh giá kế hoạch được 
xây dựng, đối chiếu với yêu cầu 
của đơn vị và của pháp luật. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động 
tại nơi làm việc 

Mã số công việc: I03 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc để 
đảm bảo an toàn cho người lao động. Thực hiện công việc gồm:  
- Quản lý thông tin sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. 
- Hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý. 
- Hỗ trợ các cơ chế cùng tham gia về vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. 
- Thu thập dữ liệu để đánh giá sự phổ biến hệ thống quản lý. 
- Phân tích thông tin và dữ liệu để xác định lĩnh vực cần cải tiến. 
- Tiến hành và duy trì sự cải tiến hệ thống quản lý. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Lưu trữ thông tin, báo cáo vấn đề sức khỏe, an toàn lao động được thực hiện 
theo quy trình của đơn vị và các yêu cầu pháp luật. 
- Tiếp cận và đánh giá được nguồn thông tin sức khỏe, an toàn lao động để áp 
dụng tại đơn vị. 
- Thu thập, đối chiếu thông tin, dữ liệu để cung cấp cho các bên liên quan yêu 
cầu sức khỏe, an toàn lao động, xu thế và các biện pháp kiểm soát rủi ro. 
- Xác định được các ưu tiên về sức khỏe, an toàn lao động có tham vấn với các 
bên liên quan. 
- Xác định được nhu cầu tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động để triển khai và 
duy trì hệ thống quản lý. 
- Xây dựng được kế hoạch hành động có xem xét đến các ưu tiên và nhu cầu tập 
huấn. 
- Giám sát được kế hoạch hành động. 
- Thông tin, tài liệu về sức khỏe, an toàn lao động được mọi người hiểu và tiếp 
cận. 
- Kịp thời giải quyết các vấn đề sức khỏe, an toàn lao động phát sinh trong phạm 
vi thẩm quyền hoặc chuyển đến người phù hợp. 
- Cung cấp thông tin về kết quả sức khỏe và an toàn lao động theo cách thức mọi 
người đều có thể tiếp cận. 
- Xác định được dữ liệu, thông tin có thể cung cấp về hoạt động của hệ thống 
quản lý an toàn lao động bằng việc tham vấn các bên liên quan và chuyên gia tư 
vấn. 
- Tiến hành kiểm tra thường xuyên nơi làm việc về thực hiện an toàn lao động.  
- Xác định các tác động của vấn đề sức khỏe, an toàn lao động tới những thay 
đổi được đề xuất triển khai tại đơn vị. 
- Đánh giá được sự tuân thủ của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động với 
các yêu cầu pháp luật. 
- Phân tích thông tin thu thập được nhằm xác định các lĩnh vực cần cải tiến. 
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- Tham vấn được các bên liên quan và các chuyên gia tư vấn về sức khỏe, an 
toàn lao động theo yêu cầu. 
- Nhập hồ sơ và thông tin kết quả phân tích cho các bên liên quan theo mẫu biểu. 
- Xác định được các ưu tiên cho vấn đề sức khỏe, an toàn lao động có tham vấn 
khác bên liên quan. 
- Xây dựng được kế hoạch sức khỏe và an toàn lao động nêu rõ trách nhiệm, 
khung thời gian, theo dõi kết quả đạt được so với kế hoạch. 
- Xác định và tìm nguồn lực cần thiết để triển khai kế hoạch. 
- Theo dõi hiệu quả của việc điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao 
động. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Sử dụng phương tiện truyền thông. 
- Kỹ năng xử lý dữ liệu. 
- Tham vấn các bên liên quan về hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 
- Kiểm tra nơi làm việc. 
- Kiểm tra hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 
- Xây dựng kế hoạch sức khỏe, an toàn lao động. 
- Điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
2. Kiến thức 
- Hệ thống quản lý và yêu cầu pháp luật về sức khỏe, an toàn lao động. 
- Các quy tắc, tiêu chuẩn liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động. 
- Phương pháp duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động đã được xác 
định và xây dựng. 
- Hiệu quả của hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động trong giảm thiểu rủi 
ro. 
- Quy trình giải quyết các vấn đề về sức khỏe, an toàn lao động. 
- Cách thức cung cấp thông tin về sức khỏe, an toàn lao động. 
- Quy trình tham vấn các bên liên quan về dữ liệu, thông tin của hệ thống quản 
lý sức khỏe và an toàn lao động. 
- Phương pháp kiểm tra nơi làm việc và báo cáo kiểm tra. 
- Quy trình báo cáo cho cơ quan chức năng và báo cáo nội bộ. 
- Những lĩnh vực cần cải tiến trong hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 
- Quy trình lưu hồ sơ kết quả phân tích cho các bên theo biểu mẫu. 
- Phương pháp xác định các ưu tiên trong vấn đề sức khỏe, an toàn lao động. 
- Quy trình xây dựng kế hoạch sức khỏe, an toàn lao động. 
- Quy trình điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
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- Các biện pháp an toàn đã lập. 
- Hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn lao động. 
- Nguồn lực tài chính. 
- Phiếu điều tra. 
- Biên bản hiện trường. 
- Tiêu chuẩn hiện hành. 
- Sổ theo dõi an toàn, biểu mẫu. 
- Quy định, quy phạm an toàn lao động. 
- Tài liệu tham khảo. 
- Có kỹ năng thực hiện công việc A17. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

 Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ lưu trữ thông tin, báo cáo vấn 
đề sức khỏe, an toàn lao động được 
thực hiện theo quy trình của đơn vị và 
các yêu cầu pháp luật. 

- Kiểm tra, đánh giá việc lưu trữ và 
báo cáo, đối chiếu với quy trình của 
đơn vị, yêu cầu pháp luật. 

- Sự đầy đủ khi thu thập thông tin, dữ 
liệu nhằm cung cấp cho các bên liên 
quan về yêu cầu sức khỏe, an toàn lao 
động, xu thế và các biện pháp kiểm 
soát rủi ro. 

- Theo dõi, kiểm tra thông tin thu 
thập được, đối chiếu với quy định về 
sức khỏe và an toàn lao động 

- Sự phù hợp khi xác định các ưu tiên 
về sức khỏe, an toàn lao động, có tham 
vấn các bên liên quan. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực 
hiện, đối chiếu với yêu cầu về sức 
khỏe, an toàn lao động của công việc 
đang thực hiện. 

- Mức độ xác định nhu cầu tập huấn về 
sức khỏe, an toàn lao động để triển 
khai và duy trì hệ thống quản lý theo 
thông tư TT 37/2005/TT-BLĐTBXH. 

- Quan sát, kiểm tra kết quả đã xác 
định, đối chiếu với yêu cầu thực tế 
tại đơn vị. 

- Sự phù hợp khi xây dựng kế hoạch 
hành động có xem xét đến các ưu tiên 
và nhu cầu tập huấn.  

- Quan sát, kiểm tra kế hoạch đã lập, 
đối chiếu với các nhu cầu của đơn vị 
trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược. 

- Độ chính xác khi giám sát kế hoạch 
hành động.  

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, 
đối chiếu với kế hoạch đã lập 

- Mức độ thực hiện kiểm tra nơi làm 
việc. 

- Quan sát thực hiện việc kiểm tra, 
đối chiếu với quy định của đơn vị. 

- Mức độ xác định các tác động sự thay 
đổi về pháp luật tới vấn đề sức khỏe, an 

- Quan sát việc thực hiện an toàn lao 
động, đánh giá kết quả thực hiện, đối 



 276 
 

toàn lao động tại đơn vị. chiếu với yêu cầu pháp luật và quy 
định của đơn vị. 

- Sự phù hợp của hệ thống quản lý sức 
khỏe, an toàn lao động với các yêu cầu 
pháp luật. 

- Theo dõi, đánh giá hệ thống, đối 
chiếu với các yêu cầu pháp luật. 

- Mức độ phân tích thông tin thu thập 
nhằm xác định các lĩnh vực cần cải 
tiến, có tham vấn các bên liên quan. 

- Kiểm tra kết quả được cải tiến, so 
sánh với kết quả thực hiện công việc 
trước khi có sự cải tiến. 

- Độ chính xác của việc nhập hồ sơ và 
thông tin kết quả phân tích cho các bên 
liên quan theo biểu mẫu. 

- Quan sát, kiểm tra thông tin, số liệu 
trong hồ sơ, đối chiếu với các báo 
cáo kết quả của đơn vị. 

- Sự phù hợp khi xây dựng kế hoạch về 
sức khỏe và an toàn lao động nêu rõ 
trách nhiệm, khung thời gian. 

- Kiểm tra kế hoạch được xây dựng, 
đối chiếu với định mức thời gian, 
yêu cầu thực hiện công việc tại đơn 
vị. 

- Mức độ theo dõi hiệu quả của việc 
điều chỉnh hệ thống quản lý sức khỏe, 
an toàn lao động. 

- Quan sát, đánh giá hiệu quả của 
việc thực hiện an toàn lao động tại 
đơn vị, đối chiếu với hệ thống quản 
lý của đơn vị. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và  
    vệ sinh công nghiệp 

Mã số công việc: I04 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại đơn 
vị bao gồm: 
- Áp dụng các quy trình đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động tại nơi làm việc. 
- Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc. 
- Áp dụng chiến lược quản lý rủi ro. 
- Giám sát triển khai các quy trình sức khỏe, an toàn lao động. 
- Lưu giữ thông tin và số liệu thống kê về an toàn lao động. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Xác định được người giám sát và các yêu cầu về mặt pháp lý đối với khu vực 
làm việc. 
- Cơ chế tham vấn được xây dựng đối với khu vực làm việc. 
- Thiết lập được quy tắc, quy trình kiểm tra an toàn nơi làm việc. 
- Dụng cụ, thiết bị được kiểm tra đảm bảo các điều kiện để sử dụng. 
- Thiết lập được quy trình giám sát an toàn lao động. 
- Nhận biết được quy trình chưa tuân thủ theo pháp luật và đề xuất biện pháp 
giải quyết. 
- Xác định được mối nguy hiểm tại khu vực làm việc, giám sát được các mối 
nguy hiểm. 
- Đánh giá được các yếu tố rủi ro, áp dụng được các biện pháp kiểm soát rủi ro 
phù hợp. 
- Xác định được nhu cầu cần tư vấn của chuyên gia để quản lý rủi ro.  
- Tiến hành điều tra khi có tai nạn để xác định nguyên nhân. 
- Xác định được nhu cầu tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động tại khu vực 
làm việc. 
- Tập huấn về sức khỏe, an toàn lao động được điều phối và đưa vào hồ sơ theo 
yêu cầu của pháp luật, quy trình của đơn vị. 
- Thông tin về tai nạn hoặc sự cố được lưu giữ. 
- Thông tin lưu trữ được phân tích để tìm ra xu hướng chung, xác định các vấn 
đề cụ thể. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Lập lịch để thảo luận các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động. 
- Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát an toàn lao động. 
- Xác định và kiểm soát các mối nguy hiểm tại môi trường làm việc. 
- Thông tin với nhân viên về các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động. 
- Áp dụng và đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro. 
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- Điều tra tai nạn theo quy trình. 
- Lấy kết quả kiểm tra an toàn. 
- Tuân thủ thông tin pháp luật về sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc. 
- Xác định nhu cầu tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc. 
- Giám sát việc triển khai tập huấn về sức khỏe và an toàn lao động. 
- Lưu giữ thông tin về tai nạn và sự cố theo quy trình chuẩn tại đơn vị. 
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
- Kỹ năng xử lý tình huống. 
2. Kiến thức 
- Các yêu cầu pháp lý về thực hiện an toàn nơi làm việc và trách nhiệm giám sát. 
- Quy trình thảo luận với các bên tham vấn liên quan. 
- Các tác động của quy trình làm việc tới độ an toàn của môi trường làm việc. 
- Phương pháp xây dựng quy trình giám sát an toàn lao động.  
- Những mối nguy hiểm và các biện pháp kiểm soát ứng với khu vực làm việc. 
- Các nguyên tắc kiểm soát mối nguy hiểm. 
- Cơ chế kiểm soát mối nguy hiểm. 
- Quy trình tiến hành điều tra tai nạn. 
- Cách điều tra nguyên nhân có thể gây tai nạn. 
- Các nguồn thông tin về vấn đề sức khỏe và an toàn lao động. 
- Quy trình tiếp cận kiến thức đảm bảo an toàn nơi làm việc. 
- Các yêu cầu thông tin về sức khỏe và an toàn lao động của đơn vị. 
- Những quy định, quy trình tập huấn sức khỏe và an toàn lao động. 
- Quy trình lưu giữ thông tin về tai nạn và sự cố. 
- Nguyên nhân có thể dẫn đến xu hướng chung về an toàn lao động. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Văn bản pháp luật. 
- Quy phạm an toàn nơi làm việc. 
- Văn bản pháp luật về an toàn lao động. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 
- Máy điện toán. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  
 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp khi xác định người giám 
sát và các yêu cầu về mặt pháp lý đối 
với khu vực làm việc. 

- Quan sát, kiểm tra việc xác định, 
đối chiếu với yêu cầu pháp lý. 

- Sự đầy đủ khi cấp phát thiết bị bảo hộ 
cá nhân cho người lao động.  

- Theo dõi, kiểm tra việc cấp phát, 
đối chiếu với quy định an toàn lao 
động. 
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- Độ chính xác khi thiết lập quy tắc, 
quy trình an toàn nơi làm việc. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực 
hiện, đối chiếu với yêu cầu pháp 
luật về an toàn lao động. 

- Sự phù hợp của dụng cụ, thiết bị được 
sử dụng. 

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng 
dụng cụ, thiết bị, đối chiếu với các 
yêu cầu về sử dụng khi thực hiện 
công việc. 

- Mức độ đánh giá và giải quyết những 
quy trình chưa tuân thủ theo pháp luật.  

- Quan sát, kiểm tra việc đánh giá 
giải quyết, đối chiếu với quy định 
pháp luật. 

- Mức độ xác định mối nguy hiểm tại 
khu vực làm việc và đánh giá các yếu 
tố rủi ro. 

- Theo dõi, kiểm tra kết quả được 
xác định, đối chiếu với yêu cầu 
thực tế của công việc đang thực 
hiện. 

- Sự phù hợp khi áp dụng các biện pháp 
kiểm soát rủi ro. 

- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực 
hiện, so sánh với tính chất, yêu 
cầu công việc. 

- Độ chính xác khi giám sát các mối 
nguy hiểm. 

- Quan sát, đánh giá kết quả thực 
hiện, đối chiếu với quy trình giám 
sát. 

- Mức độ tiến hành điều tra tai nạn để 
xác định nguyên nhân. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả điều 
tra, đối chiếu với quy định pháp 
luật. 

- Sự phù hợp khi điều phối và đưa vào 
hồ sơ các hoạt động tập huấn theo công 
ước quốc tế 155. 

- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực 
hiện, đối chiếu với yêu cầu pháp 
luật và quy định của đơn vị. 

- Độ chính xác khi lưu giữ thông tin về 
tai nạn hoặc sự cố. 

- Kiểm tra, đánh giá việc lưu trữ, 
đối chiếu với thực tế xảy ra sự cố 
tại đơn vị. 

- Mức độ phân tích thông tin lưu trữ để 
tìm ra xu hướng chung, xác định các 
vấn đề cụ thể. 

- Theo dõi, kiểm tra kết quả phân 
tích, đối chiếu với xu thế phát 
triển của đơn vị, của khu vực và 
xã hội. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Thực hiện quy trình ứng phó trong tình trạng khẩn cấp 
Mã số công việc: I05 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Thực hiện công tác an toàn có tổ chức, tuân theo quy trình khi có tình 
huống khẩn cấp như: hỏa hoạn, lũ lụt, hoặc các rủi ro lao động khác xảy ra. 
Công việc này bao gồm: 
- Nhận biết khi xảy ra tình huống khẩn cấp. 
- Tuân theo quy trình khẩn cấp. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Xác định được vị trí các tín hiệu khẩn cấp và biện pháp kiểm soát tại nơi làm 
việc. 
- Hiểu được các tín hiệu để có hành động thích hợp. 
- Xác định được tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu tự động cảnh báo. 
- Báo cáo được tình huống khẩn cấp theo quy trình. 
- Xác định được người lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp. 
- Tuân theo quy trình và hướng dẫn công việc để xử lý các tình huống khẩn cấp, 
dưới sự giám sát trực tiếp của người lãnh đạo. 
- Xác định được hậu quả có thể xảy ra nếu không tuân theo các quy trình và 
hướng dẫn. 
- Xác định được hành động nếu không biết vị trí của người lãnh đạo khi xảy ra 
tình huống khẩn cấp. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Xác định vị trí có tín hiệu khẩn cấp tại nơi làm việc. 
- Xác định tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu cảnh báo tự động.  
- Xác định người lãnh đạo trong tình huống khẩn cấp. 
- Báo cáo tín hiệu khẩn cấp đã được xác định cho cán bộ chức năng. 
- Xử lý theo quy trình khi có tình huống khẩn cấp. 
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
- Kỹ năng giao tiếp. 
- Kỹ năng xử lý tình huống. 
2. Kiến thức 
- Phương pháp xác định vị trí có tín hiệu khẩn cấp tại nơi làm việc. 
- Các loại tín hiệu khẩn cấp và ý nghĩa. 
- Cách nhận biết các tình huống khẩn cấp khi không có tín hiệu tự động. 
- Quy trình xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp, hỏa hoạn và tai nạn. 
- Quy trình sử dụng quần áo và trang thiết bị bảo hộ. 
- Chính sách và các quy trình liên quan đến mối nguy hiểm. 
- Quy trình an toàn lao động. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
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- Thiết bị cảnh báo an toàn. 
- Hệ thống chỉ dẫn. 
- Thiết bị bảo hộ lao động. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ xác định vị trí các tín hiệu 
khẩn cấp và biện pháp kiểm soát tại nơi 
làm việc. 

- Quan sát mức độ chính xác khi 
xác định vị trí với thực tế xảy ra 
tín hiệu khẩn cấp tại nơi làm việc 

 
- Độ chính xác khi nhận biết các tín hiệu 
để có hành động thích hợp. 
 

- Quan sát, kiểm tra kết quả nhận 
biết, đối chiếu với quy định về 
tín hiệu. 

 
- Mức độ xác định tình huống khẩn cấp 
khi không có tín hiệu tự động cảnh báo. 
 

- Quan sát, đánh giá mức độ 
chính xác, thời gian phát hiện 
kịp thời khi xảy ra sự cố. 

- Độ chính xác của các báo cáo tình 
huống khẩn cấp. 

- Kiểm tra kết quả báo cáo, đối 
chiếu với quy trình báo cáo. 

 
- Mức độ xác định người lãnh đạo trong 
tình huống khẩn cấp. 
 

- Quan sát, kiểm tra kết quả thực 
hiện, đối chiếu với quy định của 
đơn vị. 

- Độ chính xác khi tuân theo quy trình và 
hướng dẫn công việc để xử lý các tình 
huống khẩn cấp, dưới sự giám sát trực 
tiếp của người lãnh đạo theo WHO cơ sở 
của hoạt động ứng phó tình huống khẩn 
cấp.  

- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực 
hiện, đối chiếu với quy trình và 
hướng dẫn công việc. 

 
- Mức độ xác định hậu quả có thể xảy ra 
nếu không tuân theo các quy trình và 
hướng dẫn. 
 

- Kiểm tra bằng trắc nghiệm 
hoặc vấn đáp để đánh giá khả 
năng xác định hậu quả xảy ra, 
đối chiếu với quy trình và hướng 
dẫn công việc. 

 
- Sự phù hợp khi xử lý nếu không biết vị 
trí của người lãnh đạo, khi xảy ra tình 
huống khẩn cấp. 
 

- Quan sát, đánh giá hành động 
thực hiện, đối chiếu với quy 
trình xử lý tình trạng khẩn cấp và 
quy định của đơn vị. 

http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&cd=12&ved=0CBwQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.wpro.who.int%2Finternet%2Ffiles%2Feha%2FHEROcourseVietNam%2FHERO_Module_1_HERO_VNcheckedThuan.pdf&rct=j&q=%E1%BB%A9ng%20ph%C3%B3%20v%E1%BB%9Bi%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20kh%E1%BA%A9n%20c%E1%BA%A5p&ei=6vHETZu_MJDcvQOKo6idAQ&usg=AFQjCNGsvSFjnBt-lV3Elui__hVLX-gO9A&sig2=LhRWay9Ujitx43aRfEfpkA
http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&cd=12&ved=0CBwQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.wpro.who.int%2Finternet%2Ffiles%2Feha%2FHEROcourseVietNam%2FHERO_Module_1_HERO_VNcheckedThuan.pdf&rct=j&q=%E1%BB%A9ng%20ph%C3%B3%20v%E1%BB%9Bi%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20kh%E1%BA%A9n%20c%E1%BA%A5p&ei=6vHETZu_MJDcvQOKo6idAQ&usg=AFQjCNGsvSFjnBt-lV3Elui__hVLX-gO9A&sig2=LhRWay9Ujitx43aRfEfpkA
http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&cd=12&ved=0CBwQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.wpro.who.int%2Finternet%2Ffiles%2Feha%2FHEROcourseVietNam%2FHERO_Module_1_HERO_VNcheckedThuan.pdf&rct=j&q=%E1%BB%A9ng%20ph%C3%B3%20v%E1%BB%9Bi%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20kh%E1%BA%A9n%20c%E1%BA%A5p&ei=6vHETZu_MJDcvQOKo6idAQ&usg=AFQjCNGsvSFjnBt-lV3Elui__hVLX-gO9A&sig2=LhRWay9Ujitx43aRfEfpkA
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp đặt và sử dụng điện 
Mã số công việc: I06 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Tìm hiểu tác hại của dòng điện với cơ thể con người và các biện pháp an 
toàn khi sử dụng điện. Công việc bao gồm: 

- Tìm hiểu các tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người. 
- Tìm hiểu các biện pháp kỹ thuật an toàn điện. 
- Thực hiện các biện pháp an toàn điện khi sử dụng thiết bị, sửa chữa 

mạng điện và thiết bị điện. 
- Thực hiện nối đất bảo vệ. 
- An toàn đối với các thiết bị khí cụ lắp đặt trong môi trường ẩm ướt hoặc 

hóa chất. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Các biện pháp tổ chức về an toàn điện được thực hiện đầy đủ. 
- An toàn điện khi làm việc ở bộ phận đang mang điện được thực hiện 

đúng qui định . 
- Nối đất bảo vệ tất cả thiết bị điện theo đúng quy phạm. 
- Thiết bị điều khiển, chiếu sáng cục bộ lắp ở môi trường ẩm ướt, hoá chất 

được lựa chọn theo đúng quy định. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Phân tích các tác dụng của dòng điện gây ra cho người thích ứng với 

từng trường hợp cụ thể. 
- Chấp hành các quy tắc an toàn điện. 
- Sử dụng các thiết bị điện an toàn. 
- Phân tích được sơ đồ các mạch nối đất  
- Nối đất an toàn các thiết bị điện. 
2. Kiến thức: 
- Các nhân tố ảnh hưởng đến sức khoẻ, mức độ tác hại của dòng điện đi 

qua cơ thể con người. 
- Mục đích và ý nghĩa của các biển báo an toàn điện. 
- Các biện pháp kỹ thuật, cách thức tổ chức về công tác an toàn sử dụng 

điện. 
- Quy trình, quy phạm về việc thực hiện dây tiếp đất an toàn. 
- Nguyên tắc sử dụng các thiết bị điện. 
- Ảnh hưởng của môi trường đối với độ an toàn của thiết bị điện. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
- Các phương tiện cách điện: ủng, găng tay cách điện, sào… 
- Dụng cụ nghề điện. 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị.. 
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- Quy trình quy phạm về an toàn điện. 
- Trang bị bảo hộ lao động. 

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

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ thực hiện đầy đủ các biện 
pháp tổ chức về an toàn điện 

- Quan sát so sánh với quy phạm về 
an toàn lao động 

- Sự tuân thủ các quy định về an toàn 
điện khi làm việc ở bộ phận đang 
mang điện 

- Quan sát so sánh với quy định Việt 
Nam và quốc tế 

- Mức độ thực hiện đúng quy phạm 
về nối đất bảo vệ cho các thiết bị điện 

- Quan sát so sánh với yêu cầu khi nối 
đát bảo vệ cho thiết bị điện 

- Thiết bị điều khiển, chiếu sáng cục 
bộ lắp ở môi trường ẩm ướt, hoá chất 
được lựa chọn theo đúng quy định. 

- Quan sát so sánh với các yêu cầu 
chung khi sử dụng các thiết bị điện ở 
các môi trường khác nhau 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ 
Mã số công việc: I07 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Tìm hiểu những kiến thức về phòng chống cháy nổ và thực hiện các biện 
pháp phòng chống cháy nổ. Công việc bao gồm: 

- Tìm hiểu luật và các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ. 
- Khảo sát đặc điểm khu vực cần trang bị phòng chống cháy nổ. 
- Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ. 
- Chuẩn bị các phương tiện phòng chống cháy nổ. 
- Lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy. 
- Kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy sau khi lắp 

đặt. 
- Tổ chức luyện tập chữa cháy. 
- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống cháy nổ. 
 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 
- Tìm hiểu đầy đủ các điều luật, nghị định, thông tư của nhà nước về công 

tác phòng chống cháy nổ. 
- Lập phương án phòng chống cháy nổ cho một cơ sở được xây dựng đảm 

bảo yêu cầu. 
- Phương tiện phòng chống cháy nổ được chuẩn bị đầy đủ đúng chủng 

loại. 
- Các phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy được lắp đặt và chỉ 

dẫn đúng quy định. 
- Các phương án phòng chống cháy nổ được diễn tập theo định kỳ. 
 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 
1. Kỹ năng: 
- Đọc tìm hiểu luật phòng chống cháy nổ. 
- Quan sát. 
- Khảo sát. 
- Phân tích tổng hợp. 
- Nhận dạng các loại phương tiện phòng chống cháy nổ. 
- Lắp đặt phương tiện phòng chống cháy nổ. 
- Kiểm tra phương tiện phòng chống cháy nổ. 
- Sử dụng các phương tiện  phòng chống cháy nổ. 
2. Kiến thức: 
- Luật phòng chống cháy nổ. 
- Các nguy cơ gây cháy nổ đối với các loại hàng hoá, nguyên vật liệu. 
- Phương pháp xây dựng phương án phòng chống cháy nổ. 
- Công dụng, đặc điểm của các phương tiện phòng chống cháy nổ. 
- Quy cách, phương pháp lắp đặt các phương tiện phòng chống cháy nổ. 
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- Các quy định nội dung kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ. 
- Phương pháp sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ. 
- Quy trình luyện tập phòng chống cháy nổ. 
- Các tiêu chí đánh giá công tác luyện tập phòng chống cháy nổ. 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
- Tài liệu về luật, các nghị định thông tư của nhà nước về công tác phòng 

chống cháy nổ. 
- Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực cần thực hiện công việc phòng chống 

cháy nổ. 
- Tài liệu về đặc điểm, tính chất hoạt động của khu vực khảo sát liên quan 

đến công việc phòng chống cháy nổ. 
- Tài liệu về các phương tiện phòng chống cháy nổ . 
- Các bảng hiệu lệnh, hướng dẫn thực hiện khi xảy ra cháy nổ. 
- Bình chữa cháy CO2. 
- Các phương tiện chữa cháy thông thường: thùng chứa cát, nước, xẻng… 
- Búa, máy khoan bê tông. 
- Bảng tổng hợp đánh giá công tác luyện tập phòng chống cháy nổ. 
 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Các điều luật, nghị định, thông tư của 
nhà nước về phòng chống cháy nổ 
được tìm hiểu đầy đủ 

- Thống kê các nghị định thông tư 
được chuẩn bị so sánh  với các nghị 
định thông tư về phòng chống cháy 
nổ đã được nhà nước ban hành 

- Mức độ đảm bảo yêu cầu khi lập 
phương án phòng chống cháy nổ 

- Quan sát so sánh với các yêu cầu 
của công tác phòng chống cháy nổ 
của Việt Nam và quốc tế 

- Mức độ đầy đủ, đúng chủng loại khi 
chuẩn bị phương tiện phòng chống 
cháy nổ, chữa cháy. 

- Quan sát so sánh với điều kiện thực 
hiện công việc. 

- Sự tuân thủ các quy định trong lắp 
đặt và chỉ dẫn các phương tiện phòng 
chống cháy nổ, chữa cháy. 

- Quan sát so sánh với các yêu cầu và 
chỉ dẫn của nhà sản xuất 

- Sự tuân thủ diễn tập các phương án 
phòng chống cháy nổ theo định kỳ 

- Quan sát so sánh với kế hoạch được 
lập cho từng năm, từng tháng 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Sơ cứu người bị tai nạn lao động 
Mã số công việc: I08 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:                                                                                 

Sơ cứu tạm thời người bị tai nạn lao động trước khi đưa tới các cơ sở y tế 
gần nhất. Công việc bao gồm: 
 - Tiếp nhận nạn nhân. 
 - Xác định tình trạng, loại chấn thương của  nạn nhân. 
 - Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị chảy máu. 
 - Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương. 
 - Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Tiếp nhận nạn nhân được thực hiện với tâm trạng bình tĩnh và phản ứng 
nhanh nhạy để đảm bảo an toàn, hợp lý. 

- Các loại chấn thương: (gãy xương, bị bỏng, bất tỉnh do ngã, nguyên 
nhân gây chảy máu, rơi từ trên cao hay bị điện giật) được phân biệt chính xác, 
nhanh chóng. 

- Tiến hành cầm máu, sát trùng và băng bó vết thương được thực hiện 
đúng yêu cầu và vệ sinh y tế. 

- Yêu cầu và quy trình bó gãy xương được thực hiện đúng  
- Nạn nhân được đưa tới cơ sở y tế kịp thời  

 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Nâng, khiêng nạn nhân khi bị tai nạn. 

 - Quan sát, chẩn đoán tai nạn, mức độ thương tích của nạn nhân. 
 - Cầm máu. 
 - Bó, nẹp xương sơ cứu nạn nhân. 
 - Vận chuyển nạn nhân bằng ca. 

2. Kiến thức: 
- Cách đặt nạn nhân lên băng ca khi bị tai nạn. 

 - Tình trạng, các phản ứng của nạn nhân ở các tai nạn khác nhau. 
 - Phương pháp cầm máu cho nạn nhân bị tai nạn. 
 - Phương pháp sơ cứu nạn nhân khi bị gãy xương. 
 - Các thông tin về phương tiện di chuyển, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi 
xảy ra tai nạn. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

- Băng ca. 
 - Các vật dụng có thể mang, nâng, đỡ nạn nhân. 
 - Thuốc sát trùng, thuốc cầm máu. 
 - Bông băng y tế. 
 - Nẹp bó gãy xương tạm thời. 
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 - Phương tiện liên lạc. 
 - Phương tiện di chuyển nạn nhân, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai 
nạn. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ bình tĩnh và phản ứng nhanh 
nhạy để đảm bảo an toàn, hợp lý khi 
tiếp nhận nạn nhân. 

- Quan sát chấm điểm theo thang 
điểm chuẩn 

- Khả năng phân biệt chính xác, nhanh 
chóng các loại chấn thương. 

- Quan sát so sánh với những biểu 
hiện thưc tế 

- Sự tuân thủ yêu cầu về vệ sinh y tế 
về khi thực hiện cầm máu, sát trùng và 
băng bó vết thương  

- Quan sát so sánh với tiêu chuẩn vệ 
sinh của Việt Nam và thế giới.  

- Mức độ tuân thủ quy trình và yêu 
cầu khi bó gãy xương. 

- Quan sát so sánh với quy trình của 
y tế ban hành 

- Tính kịp thời khi đưa nạn nhân tới 
trạm y tế. 

- Quan sát tính thời gian sơ cứu và 
vận chuyển tới trạm y tế. chấm điểm 
theo thang điểm chuẩn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Cấp cứu người bị điện giật  
Mã số công việc: I09 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Bằng các biện pháp, kỹ thuật an toàn để đưa nạn nhân ra khỏi nơi có điện 
và tuỳ theo mức độ để tiến hành hô hấp nhân tạo và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế 
gần nhất. Công việc bao gồm: 

- Quan sát hiện trường và xác định nguyên nhân bị điện giật. 
- Tách nạn nhân ra khỏi khu vực bị nhiễm điện an toàn. 
- Xác định mức độ thương tích. 
- Thực hiện hô hấp nhân tạo. 
- Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất bằng phương tiện nhanh nhất. 

 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 

- Nguyên nhân gây ra điện giật phải được xác định nhanh. 
- Các dụng cụ phương tiện có khả năng tách nạn nhân ra khỏi khu vực có 

điện phải được chọn lựa nhanh, chính xác. 
- Mức độ thương tích do điện giật được xác định nhanh, chính xác để có 

biện pháp cấp cứu hợp lý. 
- Hô hấp nhân tạo được thực hiện đúng phương pháp. 
- Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế kịp thời. 

 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 

1. Kỹ năng: 
- Quan sát hiện trường để giải thích nguyên nhân gây ra tai nạn. 
- Sử dụng các phương tiện cách điện tách nạn nhân ra khỏi khu vực có 

điện. 
- Quan sát, xác định mức độ tai nạn qua biểu hiện của nạn nhân. 
- Hô hấp nhân tạo. 
- Phản ứng nhanh đưa nạn nhân đến cơ sở y tế. 
2. Kiến thức: 
- Những nguyên nhân gây ra tai nạn điện. 
- Phương pháp tách nạn nhân ra khỏi khu vực có điện. 
- Phản ứng của người bị điện giật ở các cấp độ khác nhau. 
- Các phương pháp hô hấp nhân tạo. 
- Những thông tin về phương tiện di chuyển, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi 

xảy ra tai nạn 
 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 
- Các thông tin về hệ thống điện. 
- Các phương tiện cách điện: ủng, găng tay cách điện, sào… 
- Gối đỡ đầu. 
- Gạc y tế. 
- Phương tiện liên lạc. 
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- Phương tiện di chuyển nạn nhân, địa chỉ các cơ sở y tế gần nơi xảy ra tai 
nạn. 

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

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ nhanh chóng, chính xác khi 
xác định nguyên nhân gây ra tai nạn  

- Quan sát so sánh với hiện trường giả 
định 

- Mức độ nhanh, chính xác khi chọn 
lựa các dụng cụ phương tiện có khả 
năng tách nạn nhân ra khỏi nguồn 
điện 

- Quan sát so sánh với các điều kiện 
thực hiện công việc 

- Độ chính xác khi xác định thương 
tích của nạn nhân và đưa ra biện pháp 
cấp cứu hợp lý 

- Quan sát so sánh các vết thương thực 
tế 

- Hô hấp nhân tạo được thực hiện 
đúng phương pháp. 

- Quan sát so sánh với phương pháp hô 
hấp nhân tạo cho người bị điện giật 

- Tính kịp thời khi đưa nạn nhân đến 
cơ sở y tế. 

- Bấm thời gian cho điểm theo thang 
điểm chuẩn 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Xây dựng kế hoạch sản xuất  
Mã số công việc: J01 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Xây dựng các nhiệm vụ sản xuất cụ thể để đảm bảo mục tiêu sản xuất, 
mục tiêu hoạt động hoàn thành đúng thời gian và tiến độ. Thực hiện công việc 
gồm: 
- Xác định mục đích của kế hoạch. 
- Phát triển mục tiêu và chiến lược. 
- Phát triển kế hoạch để đạt được mục tiêu và chiến lược. 
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch. 
  
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Xác nhận được lý do phát triển kế hoạch và những kết quả mong đợi từ kế 
hoạch.  
- Mục đích của kế hoạch được xác nhận với các bên có liên quan. 
- Các kết quả mong đợi từ kế hoạch được kiểm tra so với các kế hoạch chiến 
lược chung của đơn vị. 
- Xác định được mâu thuẫn có thể xảy ra giữa kế hoạch dự kiến với các phương 
hướng chiến lược.  
- Đám phán được với các bên liên quan để giải quyết vấn đề. 
- Phác thảo được mục tiêu cho kế hoạch kinh doanh.  
- Phác thảo chiến lược phát triển nhằm đạt được mục tiêu. 
- Xác định được hiệu quả của vốn đầu tư cho phát triển mục tiêu chiến lược. 
- Tổ chức thực hiện hướng tới mục tiêu và chiến lược.  
- Đám phán với các bên liên quan về mục tiêu và chiến lược. 
- Trao đổi với các bên liên quan để phát triển kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu. 
- Xác định chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs) có liên quan tới kế hoạch. 
- Kiểm tra được sự phù hợp của KPIs so với mục đích của kế hoạch.  
- Kế hoạch được kiểm tra để đảm bảo mang lại mục đích dự kiến.  
- Lập được sơ đồ kế hoạch cho chuỗi giá trị thay đổi.  
- Kế hoạch được điều chỉnh để tối ưu hóa chuỗi giá trị.  
- Kế hoạch được thông qua với các bên liên quan.  
- Kế hoạch được công bố kịp thời để đưa vào thực hiện. 
- Kiểm tra được tiến độ quan trọng trong giai đoạn chính của kế hoạch.  
- Thống kê được những thông tin cần điều chỉnh.  
- Đảm bảo có giải pháp kịp thời nhằm thực hiện đúng kế hoạch.  
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Nghiên cứu tài liệu. 
- Phân tích, đánh giá. 
- Kỹ năng giao tiếp.  
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- Đàm phán. 
- Sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng.  
- Tính toán, xử lý tình huống. 
- Thực hành sản xuất và cạnh tranh phát triển. 
- Tạo lập thông tin. 
2. Kiến thức 
- Các kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 
- Định hướng chiến lược của đơn vị.  
- Định hướng chiến lược của các bên có liên quan. 
- Phương pháp lập kế hoạch và các loại kế hoạch. 
- Ứng dụng của nguyên tắc về chất lượng khi phát triển kế hoạch. 
- Phương pháp lập, phát triển kế hoạch, biện pháp đối phó với những sự cố bất 
ngờ và giảm thiểu rủi ro khác. 
- Giá trị gia tăng của đơn vị, nguồn nhân lực và quan hệ lao động. 
- Phương pháp kiểm tra, giám sát kế hoạch sản xuất. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Kế hoạch sản xuất. 
- Các thông tin cập nhật có liên quan. 
- Tài liệu mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển của đơn vị. 
- Kế hoạch hoạt động. 
- Chiến lược phát triển của đơn vị. 
- Tiến trình thực hiện, biểu mẫu thống kê. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp khi xác nhận lý do phát triển 
kế hoạch và những kết quả mong đợi từ kế 
hoạch theo:  
  + Tiêu chí 2.2.a-Các tiêu chí đánh giá 
giải thưởng quốc gia-TCĐLCL-2009  
  + Các điều khoản 5.4.2, 7.1 TCVN ISO 
9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra việc xác nhận 
lý do và những kết quả mong đợi, 
đối chiếu với các tiêu chí, tiêu 
chuẩn.  
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- Sự phù hợp của việc phác thảo mục tiêu, 
chiến lược phát triển theo các điều khoản 
5.4.2, 7.1 TCVN ISO 9001:2008. 

- Quan sát, kiểm tra việc phác 
thảo, đối chiếu với các điều khoản 
của tiêu chuẩn. 

- Sự hợp lý của kế hoạch để đảm bảo 
mang lại mục đích dự kiến theo các điều 
khoản: 
 8.2.2, 5.6, 8.4 TCVN ISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá kế hoạch, đối 
chiếu với tiêu chuẩn. 

- Sự phù hợp khi điều chỉnh kế hoạch để 
tối ưu hóa thông qua kế hoạch với các bên 
liên quan, công bố kịp thời để đưa kế 
hoạch vào thực hiện theo các điều khoản: 
 8.2.2, 5.6, 8.4, TCVN ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, đánh giá việc điều 
chỉnh, thông qua và công bố kế 
hoạch, đối chiếu với tiêu chuẩn. 

- Độ chính xác của các giải pháp kịp thời 
nhằm thực hiện đúng kế hoạch theo điều 
khoản 8.5 TCVN ISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá các giải 
pháp, đối chiếu với tiêu chuẩn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh 
Mã số công việc: J02 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Xây dựng mục tiêu kinh doanh, các bước thực hiện và nguồn lực tài chính 
cần thiết để đạt được. Thực hiện công việc gồm: 
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh. 
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch. 
- Kiểm tra lại dữ liệu thực hiện. 
  
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Xem xét, đánh giá được kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch 
hoạt động đã thực hiện (nếu có). 
- Phân tích được tầm nhìn, nhiệm vụ, giá trị và mục tiêu kinh doanh. 
- Xem xét được nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ. 
- Xây dựng được mục tiêu và phương pháp thực hiện công việc, có thảo luận với 
các bên liên quan. 
- Xác định được yêu cầu về nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho 
đơn vị. 
- Xem xét để được cấp phép cho hoạt động mới nếu cần thiết. 
- Soạn thảo được kế hoạch kinh doanh. 
- Thông báo kế hoạch kinh doanh cho tất cả các bên liên quan. 
- Chuẩn bị được nhân lực để thực hiện kế hoạch. 
- Cải tiến nếu cần để nâng cao hiệu suất làm việc. 
- Báo cáo kịp thời những vấn đề quan trọng của đơn vị, cân đối về mặt hoạt 
động tài chính và phi tài chính. 
- Phát hiện kịp thời các lỗi trong hệ thống, sản phẩm và sai lệch giữa kế hoạch 
với thực tế hoạt động. 
- Phân tích được báo cáo hoạt động dựa vào mục tiêu kế hoạch đã đặt ra. 
- Kiểm tra đầy đủ các dữ liệu. 
- Cá nhân và nhóm làm việc kém hiệu quả, yêu cầu được đào tạo lại. 
- Thường xuyên xem xét phương pháp làm việc và biện pháp xử lý của hệ thống, 
coi như một phần của việc cải tiến không ngừng. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Phân tích thị trường, nghiên cứu đánh giá đối thủ cạnh tranh.  
- Lập kế hoạch, sắp xếp các hoạt động và xây dựng một cơ cấu hợp lý. 
- Phân tích, tổng hợp các vấn đề khi triển khai kế hoạch kinh doanh.  
- Quan sát, thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu. 
- Phân tích, đánh giá các vấn đề, đánh giá kết quả hoạt động. 
- Kỹ năng giao tiếp. 
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
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2. Kiến thức 
- Cơ sở lựa chọn phương án kinh doanh.  
- Phương pháp xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh. 
- Phương pháp đánh giá kết quả hoạt động và hiệu suất làm việc. 
- Phương pháp đo lường, đánh giá hiệu suất hoạt động. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Kế hoạch, chiến lược phát triển của đơn vị. 
- Cơ sở pháp lý liên quan, quy chế làm việc của đơn vị. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ đánh giá kế hoạch chiến lược, kế hoạch 
kinh doanh và kế hoạch hoạt động đã thực hiện. 
Phân tích tầm nhìn, nhiệm vụ, giá trị và mục tiêu 
kinh doanh theo các điều khoản 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 
8.2 TCVN ISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá kết 
quả thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn. 

- Độ chính xác của việc xem xét nhu cầu thị 
trường đối với các sản phẩm và dịch vụ theo các 
điều khoản 7.2, 7.3 TCVN ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra việc 
xem xét nhu cầu thị trường, 
đối chiếu với tiêu chuẩn.  

- Mức độ xác định yêu cầu về nguồn lực tài 
chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho đơn vị theo 
các điều khoản 6.2, 6.3, 6.4 TCVN ISO 
9001:2008. 

- Quan sát, đánh giá việc 
xác định, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 

- Sự phù hợp khi cấp phép cho hoạt động mới và 
soạn thảo kế hoạch kinh doanh theo các điều 
khoản 7.1, 7.3 TCVN ISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá việc 
cấp phép và soạn thảo kế 
hoạch, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 

- Sự đầy đủ trong việc chuẩn bị nhân lực để thực 
hiện kế hoạch, cải tiến để nâng cao hiệu suất làm 
việc theo điều khoản 6.2 TCVN ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra việc 
chuẩn bị, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 

- Độ chính xác khi báo cáo những vấn đề quan 
trọng của đơn vị, cân đối về mặt hoạt động tài 
chính và phi tài chính theo các điều  khoản 5.5.3, 
8.4 TCVN ISO 9001:2008. 

- Quan sát, đánh giá báo 
cáo và các cân đối tài 
chính, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 

- Mức độ phát hiện kịp thời các lỗi trong hệ 
thống, sản phẩm và sai lệch giữa kế hoạch với 
thực tế hoạt động. Phân tích báo cáo hoạt động 
dựa vào mục tiêu kế hoạch đã đặt ra theo các 
điều khoản 8.3, 8.4 TCVN ISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá kết 
quả thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Quản lý hoạt động tài chính  
Mã số công việc: J03 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Quản lý các hoạt động về tài chính, kinh tế theo kế hoạch đã đề ra. Thực 
hiện công việc gồm: 
- Lập kế hoạch quản lí tài chính. 
- Thực hiện quản lí tài chính. 
- Quản lí và điều phối ngân sách. 
- Xét duyệt và đánh giá các quy trình quản lí tài chính. 
  
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Tiếp cận được nguồn ngân sách, kế hoạch tài chính. 
- Xác định nguồn ngân sách hoặc kế hoạch tài chính được các thành viên có liên 
quan trong nội bộ đơn vị tham gia, nhằm thu được kết quả khả thi, chính xác và 
dễ hiểu. 
- Đàm phán lại với những thành viên trong nội bộ đơn vị bất cứ thay đổi nào liên 
quan đến vấn đề ngân sách hoặc kế hoạch tài chính. 
- Chuẩn bị được kế hoạch dự phòng trong trường hợp cần thay đổi. 
- Phổ biến được các quy định liên quan đến ngân sách hoặc kế hoạch tài chính 
đến mọi thành viên trong nhóm. 
- Hỗ trợ các điều kiện để các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ có 
liên quan đến quản lí tài chính. 
- Tiếp cận được các hệ thống để kiểm soát quy trình quản lí tài chính. 
- Tiến hành các quy trình để giám sát chi tiêu thực tế và quản lí chi phí.  
- Giám sát chi tiêu và chi phí cơ bản đã được phê duyệt để xác định rõ các sai số 
đã vượt mức. 
- Thực hiện, giám sát và sửa đổi kế hoạch dự phòng như đã được yêu cầu nhằm 
duy trì các mục tiêu tài chính. 
- Báo cáo về ngân sách và chi tiêu theo các văn bản của đơn vị. 
- Thu thập, đối chiếu, phân tích được các dữ liệu và thông tin về hiệu quả của 
quy trình quản lí tài chính. Đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện quy trình này. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Tính toán, thống kê, lập biểu mẫu.    
- Đàm phán, trao đổi. 
- Kỹ năng quản lý tài chính, sử dụng các phầm mềm kế toán chuyên dùng. 
- Kỹ năng quản lý ngân sách. 
- Sử phần mềm liên quan đến việc lưu giữ sổ sách tài chính. 
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
- Kỹ năng xử lý tình huống. 
2. Kiến thức 
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- Các yêu cầu đối với tổ chức liên quan đến quản lí tài chính. 
- Những văn bản pháp luật liên quan hiện hành ở Việt Nam. 
- Các yêu cầu về lưu giữ và kiểm toán sổ sách của đơn vị. 
- Nguyên lý kế toán căn bản, nghiệp vụ quản lý tài chính. 
- Các nguyên tắc, kỹ thuật tài chính và các quy định có liên quan. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Các loại sổ sách kế toán, chứng từ lưu giữ. 
- Các nguyên tắc chi tiêu, quản lý tài chính. 
- Các loại sổ sách, biểu mẫu tài chính, các quy định pháp quy liên quan. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp khi tiếp cận và xác định 
nguồn ngân sách, kế hoạch tài chính. 

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, 
đối chiếu với nguồn lực tài chính 
của đơn vị. 

- Mức độ phổ biến các quy định liên 
quan đến ngân sách hoặc kế hoạch tài 
chính đến mọi thành viên. 

- Quán sát, kiểm tra việc phổ biến, 
đối chiếu với các quy định về ngân 
sách hoặc kế hoạch tài chính của 
đơn vị. 

- Sự phù hợp khi tiếp cận các hệ thống 
để kiểm soát quy trình quản lí tài chính. 

- Theo dõi, đánh giá việc tiếp cận, 
đối chiếu với quy trình quản lí tài 
chính. 

- Độ chính xác khi tiến hành các quy 
trình giám sát chi tiêu thực tế và quản lý 
chi phí. 

- Kiểm tra, đánh giá quy trình giám 
sát, đối chiếu với chi tiêu thực tế và 
quản lý chi phí của đơn vị. 

 - Mức độ giám sát chi tiêu và chi phí cơ 
bản đã phê duyệt để xác định rõ các sai 
số đã vượt mức theo tiêu chí 7.3.a Các 
tiêu chí đánh giá giải thưởng quốc gia-
TCĐLCL-2009. 

- Quan sát, kiểm tra việc giám sát, 
đối chiếu với tiêu chí. 

- Mức độ giám sát và sửa đổi kế hoạch 
dự phòng như đã yêu cầu, nhằm duy trì 
các mục tiêu tài chính. 

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện, 
giám sát và sửa đổi kế hoạch, đối 
chiếu với mục tiêu tài chính của 
đơn vị. 

- Độ chính xác khi viết báo cáo về ngân 
sách và chi tiêu theo các văn bản của đơn 
vị.  

- Kiểm tra, đánh giá báo cáo, đối 
chiếu với biểu mẫu của đơn vị. 

- Sự đầy đủ trong việc thu thập, đối - Quan sát, kiểm tra việc thu thập, 
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chiếu, phân tích các dữ liệu về hiệu quả 
của quy trình quản lí tài chính. 

phân tích các dữ liệu, đối chiếu với 
quy trình quản lý tài chính của đơn 
vị. 

- Sự phù hợp khi xác định, chứng thực 
và đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện 
các quy trình. 

- Theo dõi, đánh giá việc xác định, 
chứng thực và đưa ra khuyến nghị, 
đối chiếu với các quy trình của đơn 
vị. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Quản lý các hoạt động kỹ thuật 
Mã số công việc: J04 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực kỹ thuật trong đơn vị. Thực hiện 
công việc gồm: 
- Thực hiện các quy trình kỹ thuật. 
- Xây dựng chương trình làm việc. 
- Giám sát điều kiện của đơn vị và các nguồn lực. 
- Tiến hành điều chỉnh cần thiết theo yêu cầu để cải tiến quy trình. 
- Giám sát hoạt động môi trường. 
  
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Giám sát và quản lý được các khâu hoạt động của đơn vị. 
- Giám sát và quản lý được chi phí các hoạt động. 
- Kiểm tra được quan hệ tác động qua lại của các quy trình liên quan với nhau. 
- Lưu giữ được hồ sơ về quy trình. 
- Lập được kế hoạch mua sắm và gia hạn. 
- Thực hiện được công tác kiểm tra và giám sát các hoạt động kỹ thuật. 
- Dự đoán được các vấn đề phát sinh trong khi thực hiện công việc. 
- Xác định được các lĩnh vực quan trọng cần nâng cao hiệu suất.  
- Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra môi trường trong các quy trình sản 
xuất của đơn vị. 
- Việc giám sát đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.  
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Theo dõi các khâu hoạt động. 
- Giám sát các quy trình liên quan. 
- Nhập hồ sơ các quy trình kỹ thuật. 
- Xây dựng chương trình hoạt động. 
- Lập lịch làm việc. 
- Mua sắm thiết bị. 
- Thay thế thiết bị.  
- Điều chỉnh quy trình để kiểm soát mọi biến đổi và chỉnh lỗi. 
- Kiểm tra môi trường sản xuất.  
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch quản lý môi trường. 
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
- Kỹ năng xử lý tình huống. 
2. Kiến thức 
- Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện các quy trình kỹ thuật. 
- Những tác động trong quá trình thực hiện đến các mục tiêu của đơn vị. 
- Các vấn đề liên quan đến quản lý chất thải và môi trường. 
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- Tác động qua lại giữa quy trình kỹ thuật với các quy trình liên quan khác. 
- Quy trình bảo trì hệ thống. 
- Quy trình rà soát vận hành của hệ thống. 
- Cơ hội để nâng cao hiệu suất của hệ thống thông qua hoạt động bảo dưỡng 
được điều chỉnh. 
- Quy trình xây dựng và duy trì lịch mua sắm thiết bị. 
- Các quy trình kiểm tra đặc điểm kỹ thuật. 
- Quy trình lưu giữ thông tin về kết quả giám sát điều kiện. 
- Cách phân tích kết quả giám sát điều kiện. 
- Lợi ích, cơ hội giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng và nguồn lực. 
- Những tác động đến môi trường của quy trình sử dụng năng lượng. 
- Những tác động của quy trình quản lý chất thải đến môi trường. 
- Các chiến lược giảm thiểu tác động của sản xuất đến môi trường. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Kế hoạch hoạt động của đơn vị. 
- Tài kiệu kỹ thuật liên quan. 
- Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 
- Dự trù mua sắm trang thiết bị, quy định về kiểm tra, giám sát. 
- Văn bản pháp quy liên quan, quy trình sản xuất. 
- Văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường, các quy định liên quan. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ giám sát và quản lý các khâu hoạt 
động của đơn vị, kiểm tra quan hệ tác động 
qua lại của các quy trình liên quan với nhau 
theo điều khoản 8.2 TCVN ISO 9001:2008. 

- Quan sát, đánh giá việc 
giám sát và quản lý, đối 
chiếu với tiêu chuẩn. 

- Độ chính xác khi lưu trữ hồ sơ về quy trình, 
xác định nguồn nhân lực,vật lực cần thiết, lập 
lịch cho các hoạt động bảo trì và rà soát hệ 
thống. Lập kế hoạch mua sắm và gia hạn theo 
các điều khoản 4.2.4, 6.2, 6.3 TCVN ISO 
9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra kết quả 
thực hiện, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 

- Mức độ thực hiện việc kiểm tra và giám sát 
các hoạt động, ghi lại kết quả giám sát, dự 
đoán các vấn đề phát sinh trong thực hiện 
công việc, xây dựng kế hoạch giảm thiểu 
năng lượng, nguồn lực theo các điều khoản 

- Quan sát, đánh giá việc 
kiểm tra và giám sát, đối 
chiếu với tiêu chuẩn. 
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6.2, 6.3, 8.2  TCVN ISO 9001:2008. 

- Sự phù hợp khi xác định các lĩnh vực quan 
trọng cần nâng cao hiệu suất, thay đổi quy 
trình hoặc hệ thống nhằm kiểm soát mọi biến 
đổi theo các điều khoản 8.2, 8.3, 8.5 TCVN 
ISO 9001:2008 

- Kiểm tra, đánh giá việc 
xác định, thay đổi quy trình 
hoặc hệ thống, đối chiếu với 
tiêu chuẩn. 

- Mức độ kiểm tra quy trình sản xuất của đơn 
vị và việc giám sát nhằm đem lại hiệu quả 
trong công tác bảo vệ môi trường theo các 
điều khoản 8.2, 6.4 TCVN ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra kết quả 
thực hiện, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Quản lý hệ thống thông tin  
Mã số công việc: J05 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Quản lý các dữ liệu và thông tin trong đơn vị, giữa đơn vị với khách hàng 
hoặc các tổ chức liên quan. Thực hiện công việc gồm: 
- Tổ chức học tập cách sử dụng hệ thống thông tin. 
- Quản lý việc sử dụng hệ thống thông tin. 
- Đánh giá việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. 
  
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Xác định được nhu cầu học tập của nhân viên, các bên liên quan để nhập dữ 
liệu vào và sử dụng hệ thống thông tin. 
- Xác định, đảm bảo nguồn nhân lực, nguồn tài chính và vật chất cần thiết cho 
việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý đơn vị. 
- Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động học tập.  
- Giám sát và ghi chép lại hiệu quả của hoạt động học tập. 
- Hỗ trợ việc sử dụng hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp 
- Quản lý hệ thống thông tin được tuân thủ theo quy định và thực hiện một cách 
hiệu quả.  
- Giải quyết được các vấn đề và khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. 
- Thu thập được thông tin để tạo ra bản đo lường chỉ số hoạt động. 
- Quản lý sử dụng hệ thống thông tin được sự giúp đỡ của các chuyên gia kỹ 
thuật khi cần thiết.  
- Thực hiện được quy tắc bảo mật trong đơn vị. 
- Phân tích hiệu quả của hệ thống thông tin được áp dụng để rút ra các điểm 
mạnh và mặt hạn chế. 
- Xác định được kết quả về kế hoạch kinh doanh và hoạt động của đơn vị. 
- Đưa ra được kiến nghị về cải tiến hệ thống thông tin trong đơn vị. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Phân tích và giải quyết vấn đề để đảm bảo hệ thống làm việc đúng với dự kiến 
của đơn vị. 
- Quản lý việc sử dụng hệ thống quản lý thông tin. 
- Phân tích và giải quyết vấn đề đảm bảo hệ thống làm việc đúng với dự kiến của 
đơn vị. 
- Đối phó với sự cố bất ngờ. 
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
- Kỹ năng xử lý tình huống. 
2. Kiến thức 
- Ứng dụng kỹ thuật thông tin trong quản lý đơn vị. 
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- Luật pháp liên quan như: luật về quyền riêng tư và tính bảo mật, luật về quyền 
tự do thông tin... 
- Cách quản lý hồ sơ. 
- Phương pháp quản lý thông tin. 
- Những dịch vụ khách hàng. 
- Nguyên tắc bảo mật trong đơn vị. 
- Hoạt động của đơn vị và hệ thống thông tin áp dụng trong quản lý. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Hệ thống thông tin.  
- Cơ cấu tổ chức của đơn vị. 
- Các quy định liên quan. 
- Có quyền hạn và trách nhiệm trong công việc được giao, hiểu biết về lĩnh vực 
công nghệ thông tin, tuân thủ pháp luật quốc gia và quy định của doanh nghiệp 
về bảo mật.  
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
- Mức độ xác định nguồn nhân lực, nguồn tài 
chính và vật chất cần thiết cho việc sử dụng hệ 
thống thông tin trong quản lý đơn vị theo điều 
khoản 6.2 TCVN ISO 9001:2008. 

- Quan sát, đánh giá kết 
quả thực hiện, đối chiếu 
với tiêu chuẩn. 

- Sự phù hợp khi giải quyết các vấn đề và khó 
khăn phát sinh trong quá trình thực hiện theo các 
điều khoản 4.2.4, 8.4 TCVN ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra việc 
giải quyết, đối chiếu với 
tiêu chuẩn. 

- Mức độ hỗ trợ việc sử dụng hệ thống thông tin 
trong quản lý đơn vị, giám sát quá trình và thu 
thập thông tin để tạo ra bản đo lường chỉ số hoạt 
động theo điều khoản 8.4 TCVN ISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá việc 
sử dụng, đối chiếu với 
tiêu chuẩn. 

- Mức độ quản lý sử dụng hệ thống thông tin có sự  
giúp đỡ của các chuyên gia kỹ thuật khi cần thiết 
theo điều khoản 8.4 TCVN ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra việc 
quản lý sử dụng, đối 
chiếu với tiêu chuẩn. 

- Sự phù hợp khi phân tích hiệu quả của việc áp 
dụng hệ thống thông tin, rút ra các điểm mạnh và 
mặt hạn chế để khắc phục. 

- Quan sát, đánh giá việc 
phân tích, đối chiếu với 
yêu cầu của đơn vị. 

- Độ chính xác khi xác định kết quả về kế hoạch 
kinh doanh và hoạt động của đơn vị, đưa ra kiến 
nghị cho việc cải tiến hệ thống thông tin trong 
quản lý theo các điều khoản 8.4, 8.5 TCVN ISO 
9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá việc 
xác định kết quả và đưa 
ra kiến nghị, đối chiếu 
với tiêu chuẩn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Quản lý môi trường 
Mã số công việc: J06 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Quản lý các tác nhân ảnh hưởng tới môi trường do hoạt động sản xuất gây 
nên và đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn tại nơi làm việc của đơn vị. Công 
việc này bao gồm: 
- Xác định tình trạng môi trường hiện tại. 
- Thiết lập yêu cầu của các bên liên quan. 
- Xem xét tình trạng môi trường hiện tại dựa vào yêu cầu của các bên liên quan. 
- Xây dựng các chiến lược cải thiện môi trường. 
- Thực hiện các chiến lược. 
  
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Thực hiện được việc nghiên cứu, thảo luận và báo cáo các điều tra mẫu liên 
quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu môi trường. 
- Chuẩn bị được bản tóm tắt thống kê tình trạng môi trường hiện tại. 
- Tổng hợp, báo cáo được những chi tiết phát hiện từ đánh giá ban đầu. 
- Ghi chép và báo cáo được các kết quả để phối hợp hoạt động. 
- Xác định được sự chênh lệch giữa các mục tiêu và tình trạng môi trường hiện 
tại.  
- Thiết lập được các khả năng và phương án cải thiện môi trường.  
- Đề ra được các phương án cải thiện môi trường dựa vào các tiêu chí đánh giá.  
- Triển khai được kết quả báo cáo về môi trường thành chiến lược để áp dụng. 
- Thi hành được các chiến lược, đồng thời tham khảo ý kiến của các bên liên 
quan. 
- Thu thập và xem xét các dữ liệu về việc thi hành các chiến lược. 
- Đánh giá được sự tiến bộ và xem xét lại các chiến lược. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Thảo luận về các chỉ tiêu môi trường.  
- Báo cáo các điều tra mẫu liên quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu môi trường.  
- Khảo sát tình trạng môi trường hiện tại.  
- Điều hành thực thi kế hoạch quản lý môi trường.  
- Xác định yêu cầu về môi trường của các bên liên quan.  
- Đánh giá sự chênh lệch giữa tình trạng môi trường hiện tại và yêu cầu về môi 
trường cần đạt được. 
- Thực hiện chiến lược cải thiện những tác động đến môi trường. 
- Báo cáo kết quả dự tính cho các bên liên quan. 
- Đánh giá các phương án đã có. 
- Thực hiện các phương án phát triển bền vững đã lựa chọn. 
- Triển khai các kế hoạch quản lý môi trường. 
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- Điều hành việc thực thi kế hoạch quản lý môi trường. 
- Thu thập dữ liệu về môi trường. 
- Xem xét và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược. 
- Báo cáo kết quả dự tính cho các bên liên quan. 
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
- Kỹ năng xử lý tình huống. 
2. Kiến thức 
- Điều kiện môi trường ở nơi làm việc.  
- Quy trình chứng thực tình trạng môi trường.  
- Các quy định pháp luật về môi trường.  
- Quy trình thu thập và chứng thực dữ liệu về môi trường.  
- Các quy định trong việc ghi chép và báo cáo. 
- Phương pháp thực hiện các cuộc kiểm tra và thủ tục kiểm tra cần thiết để thiết 
lập điều kiện môi trường. 
- Các phương án cải thiện tình trạng môi trường hiện tại của hoạt động.  
- Khái niệm về sự phát triển bền vững, các phương án phát triển bền vững.  
- Tiêu chí đánh giá tính khả thi của các phương án. 
- Những rủi ro và ưu thế liên quan đến sự phát triển bền vững. 
- Biện pháp thi hành chiến lược phát triển về môi trường. Các dữ liệu cần thiết 
để đánh giá quá trình thi hành kế hoạch quản lý môi trường.  
- Quan điểm của những bên liên quan về các phương án cải thiện môi trường.  
- Chi phí hoặc lợi nhuận của các phương án đã được xác định.  
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Các mẫu điều tra, khảo sát. 
- Các văn bản pháp lý liên quan. 
- Quy định về các chỉ số an toàn môi trường. 
- Văn bản quy định về môi trường. 
- Các báo cáo kết quả điều tra, khảo sát. 
- Các tiêu chí đánh giá. 
- Quy định pháp luật về môi trường, chiến lược phát triển của đơn vị. 
  
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
 
 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ nghiên cứu, thảo luận và báo cáo các 
điều tra liên quan đến việc khảo sát các chỉ tiêu 
môi trường theo điều khoản: 
 + 4.2 TCVN ISO 14001:2005  
 + 5.1, 6.4 TCVN ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra việc 
nghiên cứu, thảo luận và báo 
cáo, đối chiếu với tiêu chuẩn. 
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- Độ chính xác khi thống kê tình trạng môi 
trường hiện tại, tổng hợp, báo cáo những chi 
tiết phát hiện từ đánh giá ban đầu theo điều 
khoản: 
 + 4.3.1 TCVN ISO 14001: 2005  
 + 6.4, 8.2 TCVN ISO 9001:2008. 

- Quan sát, đánh giá việc 
chuẩn bị, tổng hợp và báo 
cáo, đối chiếu với tiêu chuẩn. 

- Mức độ xác định các chỉ tiêu môi trường của 
các bên liên quan, xác định sự chênh lệch giữa 
các chỉ tiêu và tình trạng môi trường hiện tại 
theo điều khoản: 
 + 4.4.1, 4.3.3 TCVN ISO 14001: 2005  
 +  6.4, 8.5 TCVN ISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả 
thực hiện, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 

- Sự phù hợp khi thiết lập các phương án cải 
thiện môi trường dựa vào các tiêu chí đánh giá 
theo các điều khoản:  
 + 4.4.6 TCVN ISO 14001:2005  
 + 6.4, 7.1 TCVN ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra việc 
thiết lập và đề ra các phương 
án, đối chiếu với tiêu chuẩn. 

- Mức độ triển khai kết quả báo cáo về môi 
trường thành chiến lược để áp dụng, thi hành 
các chiến lược, đồng thời tham khảo ý kiến của 
các bên liên quan theo điều khoản 4.5 TCVN 
ISO 14001: 2005. 

- Quan sát, đánh giá việc 
triển  khai, thi hành các 
chiến lược, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 
Tên công việc: Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng 
Mã số công việc: J07 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Quản lý chất lượng về những dịch vụ dành cho khách hàng như: chất 
lượng sản phẩm, giá cả, giao hàng đúng hạn, thái độ phục vụ của nhân viên giao 
dịch... Thực hiện công việc gồm: 
- Lập phương án đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. 
- Cung cấp hàng hoá dịch vụ đảm bảo chất lượng. 
- Đánh giá và điều chỉnh lại dịch vụ khách hàng. 
  
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Nghiên cứu, xác định và đánh giá được nhu cầu của khách hàng trong quá trình 
lên kế hoạch. 
- Đảm bảo được chất lượng hàng hóa, thời gian và chi phí phù hợp với yêu cầu 
của khách hàng trong bản kế hoạch. 
- Cung cấp sản phẩm theo đặc điểm kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu trong phạm 
vi kế hoạch kinh doanh của đơn vị. 
- Quản lý được hoạt động nhóm để đáp ứng chất lượng của tổ chức và các tiêu 
chuẩn phân phối hàng hoá dịch vụ. 
- Khả năng lãnh đạo, giám sát, đào tạo và tư vấn, nhằm hỗ trợ đồng nghiệp đáp 
ứng các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng. 
- Sử dụng được các biện pháp để theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch cung ứng 
dịch vụ và chất lượng sản phẩm.  
- Sử dụng được các biện pháp để tiếp nhận sự phản hồi của khách hàng nhằm cải 
thiện việc cung cấp sản phẩm dịch vụ.  
- Phát triển và sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả để cung cấp sản phẩm có 
chất lượng tới khách hàng. 
- Đưa ra các quyết định nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng cung 
ứng dịch vụ khách hàng.  
- Quản lý được hồ sơ, các bản báo cáo, các khuyến nghị trong phạm vi quy trình 
và hệ thống của đơn vị. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Truyền đạt, đào tạo và tư vấn để hỗ trợ các đồng nghiệp. 
- Giải quyết những vấn đề phức tạp, đối phó với những phát sinh. 
- Phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ. 
- Đề ra giải pháp điều chỉnh để nâng cao chất lượng dịch vụ.  
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
- Kỹ năng giao tiếp. 
- Kỹ năng xử lý tình huống. 
2. Kiến thức 
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- Phương pháp giao tiếp với khách hàng. 
- Nghiên cứu nhu cầu khách hàng. 
- Các mối quan hệ với khách hàng. 
- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ hiện hành.  
- Kế hoạch cung cấp hàng hóa dịch vụ khách hàng. 
- Các chiến lược theo dõi, quản lý và đưa ra các biện pháp để đẩy mạnh các mối 
quan hệ dịch vụ khách hàng. 
- Các chiến lược để tiếp nhận phản hồi từ khách hàng. 
- Phương pháp xác định và giải quyết vấn đề. 
- Biện pháp cung cấp sản phẩm dịch vụ khách hàng. 
- Phương pháp quản lý và lưu giữ hồ sơ. 
- Phương pháp theo dõi, quản lý và đưa ra các biện pháp để đẩy mạnh các mối 
quan hệ dịch vụ khách hàng. 
- Các biện pháp để duy trì phản hồi khách hàng. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. 
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. 
- Kế hoạch cung ứng dịch vụ. 
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ. 
- Thống kê doanh thu của đơn vị. 
- Bản tổng hợp thông tin phản hồi từ khách hàng. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ nghiên cứu, xác định, đánh giá nhu 
cầu của khách hàng về chất lượng hàng hóa, 
thời gian và chi phí phù hợp với yêu cầu của 
khách hàng theo: 
 + Tiêu chí 3.1 Các tiêu chí đánh giá giải 
thưởng quốc gia-TCĐLC-2009. 
 + Điều khoản 7.2.1, 7.2.2, 7.3 TCVN ISO 
9001:2008. 

- Quan sát, đánh giá kết quả 
thực hiện, đối chiếu với các 
tiêu chi và tiêu chuẩn. 

- Độ chính xác khi cung cấp sản phẩm theo đặc 
điểm kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu, quản lý 
hoạt động nhóm để đáp ứng các tiêu chuẩn 
phân phối hàng hoá dịch vụ theo các điều 
khoản 7.2.1, 7.2.2, 7.3 TCVN ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra việc 
cung cấp sản phẩm, đối 
chiếu với tiêu chuẩn. 
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- Sự phù hợp khi lãnh đạo, giám sát, đào tạo và 
tư vấn nhằm hỗ trợ đồng nghiệp đáp ứng các 
tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng. Theo dõi tiến 
độ thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ và chất 
lượng sản phẩm theo: 
 + Tiêu chí 3.2 Các tiêu chí đánh giá giải 
thưởng quốc gia-TCĐLCL-2009. 
 + Điều khoản 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 8.2, 8.4 TCVN 
ISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá việc sử 
dụng, đối chiếu với các tiêu 
chí và tiêu chuẩn. 

- Mức độ tiếp nhận sự phản hồi của khách hàng 
nhằm cải thiện việc cung cấp sản phẩm dịch 
vụ, sử dụng nguồn lực để cung cấp sản phẩm 
có chất lượng tới khách hàng theo các điều 
khoản 7.2.3, 8.2.1 TCVN ISO 9001:2008. 

- Quan sát, kiểm tra kết quả 
thực hiện, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 

- Sự phù hợp khi đưa ra quyết định nhằm khắc 
phục khó khăn, nâng cao chất lượng cung ứng 
dịch vụ khách hàng, quản lý hồ sơ, lưu giữ 
thông tin của đơn vị theo: 
 + Tiêu chí 3.2 Các tiêu chí đánh giá giải 
thưởng quốc gia-TCĐLCL-2009. 
 + Điều khoản 4.2.4, 8.2.1, 8.3, 8.5 TCVN ISO 
9001:2008. 

- Theo dõi, đánh giá các 
quyết định, đối chiếu với các 
tiêu chí và tiêu chuẩn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Quản lý nhân sự 
Mã số công việc: J08 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Quản lý các nguồn cung cấp nhân lực cho hoạt động sản xuất của đơn vị. 
Công việc này bao gồm: 
- Xác định chiến lược cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực. 
- Quản lý việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực. 
- Đánh giá việc cung cấp dịch vụ nguồn nhân lực. 
- Thực hiện đạo đức kinh doanh trong quản lý nguồn nhân lực. 
  
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Phân tích được kế hoạch chiến lược và hoạt động để xác định yêu cầu về 
nguồn nhân lực. 
- Tham khảo được ý kiến của các nhà quản lý sản xuất để biết nhu cầu về nguồn 
nhân lực. 
- Lựa chọn phương án cung cấp dịch vụ nhân lực dựa vào sự phát triển. 
- Phương án lựa chọn dịch vụ nguồn nhân lực tuân theo các yêu cầu pháp lý và 
chính sách của đơn vị. 
- Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động cho việc cung cấp các dịch vụ 
nhân lực. 
- Xây dựng, đàm phán được các hợp đồng dịch vụ giữa nhóm nhân lực, các nhà 
cung cấp dịch vụ và nhóm khách hàng. 
- Ghi chép, truyền đạt được đặc điểm của dịch vụ, tiêu chuẩn thực hiện và khung 
thời gian. 
- Sắp xếp được sự hỗ trợ đào tạo theo yêu cầu. 
- Giám sát được quá trình đảm bảo chất lượng. 
- Dịch vụ sẽ được cung ứng bởi các nhà cung cấp phù hợp với hợp đồng và kế 
hoạch hoạt động. 
- Khắc phục được những sai sót của nhóm nhân lực hay của các nhà cung cấp 
dịch vụ. 
- Tiến hành khảo sát khách hàng để xác định được mức độ hài lòng. 
- Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng liên tục để phục vụ quá trình kiểm 
tra. 
- Phân tích được các thông tin phản hồi hay các khảo sát để đưa ra những đề 
xuất thay đổi trong việc cung cấp dịch vụ. 
- Những thay đổi trong cung cấp dịch vụ nhận được sự chấp thuận của các nhà 
quản lý. 
- Các hành vi cá nhân phù hợp với đạo đức và phản ánh được giá trị của đơn vị. 
- Mọi người phải tuân theo các quy tắc ứng xử trong toàn đơn vị. Quy chế làm 
việc của đơn vị phải bao gồm các quy tắc này. 
- Giải quyết các thông tin liên quan đến nguồn nhân lực đảm bảo được tuân thủ 
yêu cầu bảo mật. 
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- Các hành vi trái đạo đức phải được xử lý kịp thời. 
- Tất cả nhân viên trong bộ phận quản lý nhân lực hiểu rõ về yêu cầu đạo đức 
kinh doanh mà họ cần có. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Giải quyết các vấn đề nhằm kiểm tra các kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh 
doanh và phát triển. 
- Đánh giá nguồn nhân lực chiến lược để hỗ trợ các kế hoạch này. 
- Giao tiếp với các bên liên quan. 
- Đàm phán với các bên liên quan trong toàn công ty và đảm bảo họ sẽ hỗ trợ 
cho chiến lược nguồn nhân lực. 
- Kỹ năng giao tiếp để quản lý việc cung cấp dịch vụ. 
- Đánh giá việc cung cấp dịch vụ.  
- Thực hiện hành vi cá nhân phù hợp với đạo đức. 
- Thực hiện quy tắc ứng xử trong đơn vị.  
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
- Kỹ năng xử lý tình huống. 
2. Kiến thức 
- Chiến lược cung cấp nguồn nhân lực.  
- Phương pháp lập kế hoạch chiến lược, các yếu tố liên quan tới kế hoạch kinh 
doanh và kế hoạch hoạt động. 
- Luật có liên quan tới nguồn nhân lực. 
- Cách thức hợp đồng và quản lý việc thực hiện. 
- Đạo đức kinh doanh trong quản lý nguồn nhân lực. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Kế hoạch tổng thể. 
- Kế hoạch từng hạng mục công việc. 
- Hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá kỹ năng. 
- Cơ sở cung ứng nhân lực,cơ sở đào tạo nhân lực. 
- Văn bản pháp luật. 
- Văn hóa doanh nghiệp. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ phân tích kế hoạch chiến lược và 
hoạt động để xác định yêu cầu về nguồn 
nhân lực, tham khảo ý kiến của các nhà 
quản lý sản xuất để biết nhu cầu về nguồn 
nhân lực theo các điều khoản 5.4, 6.2, 7.1 
TCVN ISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực 
hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn. 
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- Sự phù hợp khi xây dựng chiến lược và 
kế hoạch hành động về cung cấp các dịch 
vụ nhân lực. Xây dựng, đàm phán các hợp 
đồng dịch vụ nhân lực, các nhà cung cấp 
dịch vụ và nhóm khách hàng theo tiêu chí: 
 + 5.1.c Các tiêu chí đánh giá giải thưởng 
quốc gia-TCĐLCL-2009. 
 + Điều khoản 5.4, 7.1, 7.2, 7.4 TCVN 
ISO 9001:2008. 

- Quan sát, kiểm tra kết quả thực 
hiện, đối chiếu với các tiêu chí và 
tiêu chuẩn. 

- Sự phù hợp khi sắp xếp sự hỗ trợ đào tạo 
theo yêu cầu và giám sát quá trình đảm 
bảo chất lượng theo điều khoản 7.4 TCVN 
ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, đánh giá việc sắp xếp 
và giám sát, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 

- Mức độ khắc phục những sai sót của 
nhóm nhân lực hay của các nhà cung cấp 
dịch vụ theo các điều khoản 6.2, 7.4, 8.2 
TCVN ISO 9001:2008. 

- Quan sát, kiểm tra việc khắc 
phục, đối chiếu với tiêu chuẩn. 

- Sự đầy đủ khi khảo sát thu thập các 
thông tin phản hồi từ khách hàng để phục 
vụ quá trình kiểm tra, đưa ra những đề 
xuất thay đổi trong việc cung cấp dịch vụ 
theo các điều khoản 7.2.3, 7.4, 8.2.1, 8.3, 
8.4, 8.5 TCVNISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực 
hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Hoạch toán chi phí sản phẩm 
Mã số công việc: J09 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Tính toán, xác định giá thành của sản phẩm với đầy đủ các chi phí liên 
quan theo quy định. Công việc này bao gồm: 
- Xác định thành phần chi phí chính của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản 
phẩm. 
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí. 
- Áp dụng các biện pháp đem lại hiệu quả chi phí. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Xác định được thành phần chi phí của sản phẩm hoặc quá trình chế tạo sản 
phẩm trong công việc của bản thân. 
- Nhận biết được tác động của yếu tố làm việc hoặc yếu tố chi phí. 
- Xác định được chi phí chủ yếu của quá trình sản xuất.  
- Xác định được các yếu tố chi phí dưới sự kiểm soát của cá nhân hay nhóm. 
- Xác định, liên hệ được các yếu tố chi phí ảnh hưởng đến tổng chi phí của sản 
xuất. 
- Xác định được các yếu tố chi phí cản trở hiệu quả công việc. 
- Đề xuất các yêu cầu để xác định tác động của phi tài chính đến sản phẩm.  
- Lựa chọn được các hành động giảm thiểu tổng chi phí. 
- Giám sát được các hành động nhằm đảm bảo duy trì hiệu quả chi phí trong lĩnh 
vực công việc của bản thân. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Tính toán cơ bản. 
- Xác định các chi phí. 
- Giải quyết vấn đề. 
- Xác định tác động ảnh hưởng đến chi phí. 
- Xử lý thông tin. 
- Kỹ năng xử lý tình huống. 
2. Kiến thức 
- Các thành phần chi phí của sản phẩm. 
- Khái niệm về chi tiêu và thu nhập. 
- Các yếu tố góp phần vào chi phí chủ yếu của sản phẩm.  
- Sự khác nhau giữa các chi phí được kiểm soát bên trong và bên ngoài. 
- Sự khác nhau giữa chi phí quản lý chung, nhân công và đồ tiêu dùng. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Quy trình chế tạo sản phẩm. 
- Báo giá vật tư. 
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- Quy phạm kỹ thuật. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Mức độ xác định thành phần chi phí của sản 
phẩm hoặc quá trình chế tạo sản phẩm, nhận 
biết tác động của yếu tố làm việc hoặc yếu tố 
chi phí theo các điều khoản 8.2, 8.4 TCVN ISO 
9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá việc xác 
định, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 

- Độ chính xác khi xác định chi phí chủ yếu của 
quá trình sản xuất, các yếu tố chi phí dưới sự 
kiểm soát của cá nhân hay nhóm, liên hệ các 
yếu tố chi phí ảnh hưởng đến tổng chi phí của 
sản xuất theo các điều khoản 8.2, 8.4 TCVN 
ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra kết quả 
thực hiện, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 

- Sự phù hợp khi xác định các yếu tố chi phí 
cản trở hiệu quả công việc theo các điều khoản 
8.2, 8.4 TCVN ISO 9001:2008. 

- Quan sát, đánh giá việc xác 
định các yếu tố chi phí, đối 
chiếu với tiêu chuẩn. 

- Mức độ nhận biết tác động của các thay đổi 
có thể xảy ra nhằm nâng cao hiệu quả chi phí 
bằng các thuật toán tài chính đơn giản theo các 
điều khoản 8.2, 8.4 TCVN ISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá tác động 
của các thay đổi, đối chiếu 
với tiêu chuẩn. 

- Sự phù hợp trong việc lựa chọn các biện pháp 
giảm thiểu tổng chi phí, giám sát các hành 
động nhằm đảm bảo duy trì hiệu quả chi phí 
trong lĩnh vực công việc của bản thân theo các 
điều khoản 8.3, 8.5 TCVN ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra việc lựa 
chọn, đối chiếu với tiêu 
chuẩn. 
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TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 

Tên công việc: Tổ chức và truyền thông 
Mã số công việc: J10 
 
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 Tổ chức quản lý thông tin và chuyển thông tin tới các bộ phận theo quy 
trình hoạt động của đơn vị. Thực hiện công việc gồm:  
- Tiếp cận các nguồn thông tin. 
- Phân tích thông tin. 
- Tổ chức giao tiếp thông tin. 
 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Xác định được thông tin của nhiệm vụ và thông tin liên quan được tiếp cận từ 
nhiều nguồn khác nhau. 
- Hiểu đúng các thuật ngữ. 
- Thông tin được tổ chức, săp xếp theo yêu cầu của đơn vị và công việc. 
- Thông tin được phân tích theo yêu cầu của đơn vị và công việc. 
- Thông tin được truyền đạt đúng quy định, đảm bảo chất lượng. 
 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 
- Tiếp cận thông tin liên quan từ nhiều nguồn. 
- Lưu trữ thông tin được tiếp cận. 
- Sử dụng thuật ngữ tại nơi làm việc. 
- Kiểm tra và làm sáng tỏ thông tin. 
- Tổ chức, phân loại và sắp xếp thông tin. 
- Kỹ năng phối hợp nhóm. 
2. Kiến thức 
- Phân loại thông tin. 
- Kỹ thuật phân tích thông tin. 
- Các phương pháp phân loại và tổ chức thông tin. 
- Các phương pháp lưu trữ và truyền đạt thông tin. 
 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Hồ sơ. 
- Kế hoạch. 
- Internet,  LAN. 
- Phần mềm thống kê, phân tích, phần mềm quản lý. 
- Văn bản. 
- Quyết định. 
- Mẫu. 
 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 
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Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

- Sự phù hợp khi xác định thông tin của 
nhiệm vụ và thông tin liên quan tiếp cận 
từ nhiều nguồn khác nhau theo các điều 
khoản 4.2.4, 8.4 TCVN ISO 9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra việc xác định 
thông tin, đối chiếu với tiêu chuẩn. 

- Mức độ hiểu biết các thuật ngữ và 
thông tin theo điều khoản 6.2 TCVN ISO 
9001:2008. 

- Quan sát, đánh giá việc hiểu biết 
các thuật ngữ và thông tin, đối 
chiếu với tiêu chuẩn.  

- Sự phù hợp khi phân loại thông tin, 
phân tích theo yêu cầu của đơn vị, của 
công việc theo điều khoản 8.4 TCVN 
ISO 9001:2008. 

- Kiểm tra, đánh giá việc tổ chức, 
phân tích, đối chiếu với yêu cầu 
của đơn vị, của công việc và tiêu 
chuẩn. 

- Độ chính xác khi truyền đạt thông tin 
đúng quy định, đảm bảo chất lượng theo 
các điều khoản 5.5.1, 8.4 TCVN ISO 
9001:2008. 

- Theo dõi, kiểm tra việc truyền đạt 
thông tin, đối chiếu với tiêu chuẩn. 
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