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  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRƯỜNG CĐ GTVT II     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

 

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 

- Họ và tên: Lê Tư Huấn 

- Lớp:  CĐ13B1    Khóa học: 2013-2016 

1. TÊN ĐỒ ÁN 

Thiết kế tổ chức thi công nền và mặt đường tuyến đường Cứu nạn cứu hộ ven biển 

Nam Lệ Thủy. 

2. CÁC SỐ LIỆU, TÀI LIỆU CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN: 

* Thiết kế tổ chức thi công nền  

- Từ KM 1+00 đến KM 2+00 tuyến đường Cứu nạn cứu hộ ven biển Nam Lệ Thủy.    

- Hồ sơ thiết kế gồm: Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, các bảng tính toán khối lượng và 

các loại bản vẽ khác (nếu có) 

* Thiết kế tổ chức thi công mặt đường 

- Từ KM 1+00 đến KM 2+00 tuyến đường Cứu nạn cứu hộ ven biển Nam Lệ Thủy.  

- Bề rộng mặt đường:   Bm = 3,5 (m) 

- Bề rộng lề:   Bl  = 2x0,75 (m). 

- Kết cấu mặt đường: 

 + Lớp 1:  Láng nhựa 3 lớp    h1 =  3,5 (cm) 

 + Lớp 2:   Đá dăm tiêu chuẩn   h2 =  14 (cm) 

+ Lớp 3: Đá dăm tiêu chuẩn   h3 = 18 (cm) 

+ Lớp 4: Cấp phối đồi K98   h4 = 30 (cm) 

   

* Thời hạn thi công công trình: 

- Nền đường: ........ ngày, từ ngày ...... đến ngày ....... 

- Mặt đường: ........ ngày, từ ngày ...... đến ngày ....... 

3. CÁC NỘI DỤNG CẦN THỰC HIỆN TRONG BẢN THUYẾT MINH 

- Trình bày đầy đủ, chính xác tất cả các nội dung tính toán nền và mặt đường nêu ra 

trong các bản vẽ. 

- So sánh các giải pháp thiết kế tổ chức thi công đã chọn, thuyết minh tỉ mỉ quá trình 

thi công và tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. 

4. CÁC BẢN VẼ CHÍNH 

* Thiết kế tổ chức thi công nền đường 

- Bản vẽ sơ đồ công nghệ thi công của các loại máy thi công nền đường (khổ giấy A1). 

- Bản vẽ tiến độ thi công nền đường (tiến độ thi công nền đường; kế hoạch điều động 

nhân lực, máy móc và biểu đồ sử dụng nhân lực, máy móc); (khổ giấy A1). 
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* Thiết kế tổ chức thi công mặt đường 

- Bản vẽ sơ đồ công nghệ thi công của các loại máy thi công mặt đường (khổ giấy A1). 

- Bản vẽ tiến độ thi công tổng thể mặt đường (tiến độ thi công tổng thể mặt đường; kế 

hoạch điều động nhân lực, máy móc và biểu đồ sử dụng nhân lực, máy móc); (khổ giấy 

A1). 

- Bản vẽ tiến độ thi công chi tiết mặt đường (hướng và tốc độ thi công; trình tự các 

công việc thi công; số lượng nhân lực máy móc; bình đồ thi công); (khổ giấy A1) 

5. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 26/08/2016 

6. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4   tuần 

7. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Huỳnh Phúc Hậu 

         

             Đà Nẵng, ngày 26 tháng 08 năm 2016. 

   

Khoa xây dựng cầu đường        Tổ môn đường  

        

 

 

            Đặng Văn Sỹ                   Hồ Văn Quân 
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  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRƯỜNG CĐ GTVT II     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

 

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 

- Họ và tên: Trần Nhật Pháp 

- Lớp: CĐ13B1     Khóa học: 2013-2016 

1. TÊN ĐỒ ÁN 

Thiết kế tổ chức thi công nền và mặt đường tuyến đường Liên xã Vĩnh Hòa, Cửa 

Tùng. 

2. CÁC SỐ LIỆU, TÀI LIỆU CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN: 

* Thiết kế tổ chức thi công nền  

- Từ KM0+024,07 đến KM1+082,95 tuyến đường Liên xã Vĩnh Hòa, Cửa Tùng.    

- Hồ sơ thiết kế gồm: Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, các bảng tính toán khối lượng và 

các loại bản vẽ khác (nếu có) 

* Thiết kế tổ chức thi công mặt đường 

- Từ KM0+024,07 đến KM1+082,95 tuyến đường Liên xã Vĩnh Hòa, Cửa Tùng.   

- Bề rộng mặt đường:   Bm = 3,5 (m) 

- Bề rộng lề:   Bl  = 2x1,25 (m). 

- Kết cấu mặt đường: 

+ Lớp 1:  Láng nhựa 2 lớp    h1 =  2,5 (cm) 

 + Lớp 2:   Cấp phối đá dăm loại 1  h2 =  13 (cm) 

+ Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 1  h3 = 13 (cm) 

+ Lớp 4: Cấp phối đồi K98   h4 = 30 (cm) 

  

   

* Thời hạn thi công công trình: 

- Nền đường: ........ ngày, từ ngày ...... đến ngày ....... 

- Mặt đường: ........ ngày, từ ngày ...... đến ngày ....... 

3. CÁC NỘI DỤNG CẦN THỰC HIỆN TRONG BẢN THUYẾT MINH 

- Trình bày đầy đủ, chính xác tất cả các nội dung tính toán nền và mặt đường nêu ra 

trong các bản vẽ. 

- So sánh các giải pháp thiết kế tổ chức thi công đã chọn, thuyết minh tỉ mỉ quá trình 

thi công và tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. 

4. CÁC BẢN VẼ CHÍNH 

* Thiết kế tổ chức thi công nền đường 

- Bản vẽ sơ đồ công nghệ thi công của các loại máy thi công nền đường (khổ giấy A1). 

- Bản vẽ tiến độ thi công nền đường (tiến độ thi công nền đường; kế hoạch điều động 

nhân lực, máy móc và biểu đồ sử dụng nhân lực, máy móc); (khổ giấy A1). 
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* Thiết kế tổ chức thi công mặt đường 

- Bản vẽ sơ đồ công nghệ thi công của các loại máy thi công mặt đường (khổ giấy A1). 

- Bản vẽ tiến độ thi công tổng thể mặt đường (tiến độ thi công tổng thể mặt đường; kế 

hoạch điều động nhân lực, máy móc và biểu đồ sử dụng nhân lực, máy móc); (khổ giấy 

A1). 

- Bản vẽ tiến độ thi công chi tiết mặt đường (hướng và tốc độ thi công; trình tự các 

công việc thi công; số lượng nhân lực máy móc; bình đồ thi công); (khổ giấy A1) 

5. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 26/08/2016 

6. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4   tuần 

7. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Huỳnh Phúc Hậu 

         

             Đà Nẵng, ngày 26 tháng 08 năm 2016. 

   

Khoa xây dựng cầu đường        Tổ môn đường  

        

 

 

            Đặng Văn Sỹ                   Hồ Văn Quân 
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  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRƯỜNG CĐ GTVT II     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

 

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 

- Họ và tên: Trương Quang Thiện 

- Lớp: CĐ13B1     Khóa học: 2013-2016 

1. TÊN ĐỒ ÁN 

Thiết kế tổ chức thi công nền và mặt đường tuyến đường 8B, Hải Thọ, Hải Lăng, 

Quảng Trị. 

2. CÁC SỐ LIỆU, TÀI LIỆU CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN: 

* Thiết kế tổ chức thi công nền  

- Từ KM 1+00 đến KM 2+00 tuyến đường 8B, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị. 

- Hồ sơ thiết kế gồm: Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, các bảng tính toán khối lượng và 

các loại bản vẽ khác (nếu có) 

* Thiết kế tổ chức thi công mặt đường 

- Từ KM 1+00 đến KM 2+00 tuyến đường 8B, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị.  

- Bề rộng mặt đường:   Bm = 6,5 (m) 

- Bề rộng lề:   Bl  = 2x0,5 (m). 

- Kết cấu mặt đường: 

+ Lớp 1:  Láng nhựa 3 lớp    h1 =  3,5 (cm) 

 + Lớp 2:   Cấp phối đá dăm loại 1  h2 =  13 (cm) 

+ Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 1  h3 = 13 (cm) 

 

* Thời hạn thi công công trình: 

- Nền đường: ........ ngày, từ ngày ...... đến ngày ....... 

- Mặt đường: ........ ngày, từ ngày ...... đến ngày ....... 

3. CÁC NỘI DỤNG CẦN THỰC HIỆN TRONG BẢN THUYẾT MINH 

- Trình bày đầy đủ, chính xác tất cả các nội dung tính toán nền và mặt đường nêu ra 

trong các bản vẽ. 

- So sánh các giải pháp thiết kế tổ chức thi công đã chọn, thuyết minh tỉ mỉ quá trình 

thi công và tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. 

4. CÁC BẢN VẼ CHÍNH 

* Thiết kế tổ chức thi công nền đường 

- Bản vẽ sơ đồ công nghệ thi công của các loại máy thi công nền đường (khổ giấy A1). 

- Bản vẽ tiến độ thi công nền đường (tiến độ thi công nền đường; kế hoạch điều động 

nhân lực, máy móc và biểu đồ sử dụng nhân lực, máy móc); (khổ giấy A1). 

* Thiết kế tổ chức thi công mặt đường 

- Bản vẽ sơ đồ công nghệ thi công của các loại máy thi công mặt đường (khổ giấy A1). 
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- Bản vẽ tiến độ thi công tổng thể mặt đường (tiến độ thi công tổng thể mặt đường; kế 

hoạch điều động nhân lực, máy móc và biểu đồ sử dụng nhân lực, máy móc); (khổ giấy 

A1). 

- Bản vẽ tiến độ thi công chi tiết mặt đường (hướng và tốc độ thi công; trình tự các 

công việc thi công; số lượng nhân lực máy móc; bình đồ thi công); (khổ giấy A1) 

5. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 26/08/2016 

6. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4   tuần 

7. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Huỳnh Phúc Hậu 

         

             Đà Nẵng, ngày 26 tháng 08 năm 2016. 

   

Khoa xây dựng cầu đường        Tổ môn đường  

        

 

 

            Đặng Văn Sỹ                   Hồ Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


