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TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 
Khoa Xây Dựng & Cơ Học Ứng Dụng 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
Trình độ đào tạo: Đại Học 

Chương trình đào tạo: Cầu đường 
 

Đề cương chi tiết học phần 
 

1. Tên học phần: Nền và móng Mã học phần: FOTR320918 

2. Tên Tiếng Anh: Foundation Engineering 

3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm) 

Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần) 

4. Các giảng viên phụ trách học phần: 

1/ GV phụ trách chính: TS. Nguyễn Sỹ Hùng 

2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Trần Văn Tiếng 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Cơ học đất, Kết cấu bê tông cốt thép  

6. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần trang bị cho người học quy trình thiết kế, phương pháp tính toán, biện pháp thi công 
và cách thí nghiệm kiểm tra cho các loại nền móng khác nhau. Học phần nhấn mạnh phương 
pháp đề ra và lựa chọn phương án nền móng hợp lý tùy theo điều kiện địa chất công trình, tải 
trọng tác dụng và công nghệ thi công. Phần nền móng có mối quan hệ phụ thuộc và thống nhất 
với kết cấu công trình bên trên và đất nền phía dưới. Do vậy, học phần có sự liên hệ chặt chẽ 
với các học phần Cơ học đất, Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu công trình cầu, đường. Nội 
dung học phần cũng có sự liên quan chặt chẽ với các tiêu chuẩn thiết kế, thí nghiệm và thi 
công nền móng.  

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

G1 Kiến thức chuyên môn về nền và móng như : các yêu cầu của nền 
móng, các loại nền móng, công nghệ thi công và các tiêu chuẩn 
tính toán, thiết kế và thí nghiệm có liên quan. 

1.2, 1.3 

G2 Khả năng phân tích điều kiện địa chất, đặc điểm công trình, điều 
kiện thi công, từ đó lựa chọn được phương án nền móng phù hợp.  

2.1, 2.2 

G3 Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài 
liệu Nền móng bằng tiếng Anh  

3.1, 3.2, 3.3 

G4 Khả năng tính toán, thiết kế, kiểm tra các loại nền móng khác 
nhau. 

4.3, 4.4, 4.5 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 
đầu ra 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Chuẩn 
đầu ra 
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HP  CDIO 

G1 

G1.1 
Trình bày được vai trò và tầm quan trọng của nền móng trong tổng thể 
kết cấu công trình giao thông. 

1.2 

G1.2 

Giải thích được nguyên lý làm việc và phạm vi sử dụng và công nghệ 
thi công của các loại móng và các biện pháp gia cố nền đất yếu. Trình 
bày được nguyên lý và phương pháp thí nghiệm để kiểm tra chất 
lượng nền gia cố và móng sau khi thi công; 

1.3 

G2 

G2.1 

Phân tích được sự tương tác công trình - đất nền, sự thay đổi của đất 
nền trong và sau quá trình gia cố, sự ảnh hưởng đến công trình liền kề 
trong quá trình thi công và tồn tại của công trình, sự ảnh hưởng của 
các yếu tố thời tiết và địa hình và các yếu tố khác đến hệ nền móng 
công trình 

2.1.1; 
2.1.4; 2.4.4

G2.2 Hiểu được các lý thuyết và mô hình tính toán trong nền móng;  2.1.2;  

G2.3 
Trình bày được một số tính năng cơ bản của các phần mềm tính toán 
nền móng, kết cấu móng (Plaxis và SAFE) 

2.4.6; 
2.4.3; 2.5.4

G3 

G3.1 
Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các 
vấn đề liên quan đến Nền móng. 

3.1.1, 
3.1.2, 3.2.6

G3.2 
Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh trong Nền móng. Đọc hiểu được 
một số tài liệu Nền móng bằng tiếng Anh. 

3.3.1 

G4 

G4.1 
Đánh giá được điều kiện địa chất công trình và tải trọng công trình, từ 
đó đề ra phương án nền móng phù hợp. 

4.4.1; 4.4.2

G4.2 
Hiểu và thiết lập được các tiêu chí an toàn và ổn định cho nền móng 
công trình 

4.3.1; 
4.4.1; 4.4.2

G4.3 
Tính toán, thiết kế, kiểm tra an toàn và ổn định cho các loại nền móng 
khác nhau theo các tiêu chuẩn Việt Nam và một số tiêu chuẩn nước 
ngoài.    

4.3.3; 4.4.2

G4.4 
Đề ra được các biện pháp và phương pháp thí nghiệm thích hợp để 
kiểm tra nền móng trong và sau thi công; 

4.4.3 

9. Tài liệu học tập 

 - Sách, giáo trình chính: 

 [1] Bùi Anh Định, Nền Móng công trình cầu đường, Nhà xuất bản Xây dựng 

 [2] Châu Ngọc Ẩn, Nền Móng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM 

 - Sách (TLTK) tham khảo: 

[3] Nguyễn Uyên, Thiết kế móng nông, Nhà xuất bản xây dựng 

[4] Võ Phán, Phân tích và tính toán móng cọc, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 
TP.HCM  

[5] Nguyễn Ngọc Bích, Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng, Nhà 
xuất bản Xây dựng  

[6] Bowels, Foundationg analysic and design 

[7] Tomlinson, Pile design and Construction practice 

10. Đánh giá sinh viên: 

- Thang điểm: 10 
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- Kế hoạch kiểm tra như sau: 

Hình 
thức 
KT 

Nội dung 
Thời 
điểm 

Công cụ 
KT 

Chuẩn đầu 
ra KT 

Tỉ lệ 
(%) 

Bài tập  30 

BT#1 

Ôn tập Cơ học đất, bao gồm các phần 
chính: 

- Các chỉ tiêu cơ lý của đất, phương pháp 
phân loại và xác định trạng thái đất; 

- Xác định sức chịu tải của đất nền; 

- Xác định độ lún đất nền;   

Tuần 1 Bài tập 
nhỏ trên 

lớp 

G2.1; G2.2; 

G4.1; G4.2; 

G4.3; G4.4; 

3 

BT#2 
Thảo luận, đánh giá điều kiện địa chất 
công trình và tải trọng công trình cho một 
công trình cụ thể 

Tuần 2-3 Bài tập 
nhóm 

G2.1; G3.1; 

G4.4; 

3 

BT#3 

Thiết kế móng đơn nông Tuần 3-5 Bài tập 
nhỏ trên 

lớp 

G1.1; G1.2; 

G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 

3 

BT#4 
Tính toán sức chịu tải dọc trục của cọc 
đóng, ép 

Tuần 6-8 Bài tập 
nhỏ trên 

lớp 

G2.1; G2.2; 
G2.3; G3.2; 

G4.3; 

3 

BT#5 
Tính toán sức chịu tải dọc trục của cọc 
khoan nhồi 

Tuần 9-12 Bài tập 
nhỏ trên 

lớp 

G2.1; G2.2; 
G2.3; G3.2; 

G4.3;  

3 

BT#6 

Thiết kế móng cọc đài thấp Tuần 13-
15 

Bài tập 
nhỏ trên 

lớp 

G1.1; G1.2; 

G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 

6 

BT#7 
Xác định sức chịu tải ngang của cọc Tuần 14-

15 
Bài tập 
nhỏ trên 

lớp 

G2.1; G2.2; 
G2.3; G3.2; 

G4.3; 

3 

BT#8 

Thiết kế móng cọc đài cao Tuần 12-
13 

Bài tập 
nhỏ trên 

lớp 

G1.1; G1.2; 

G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 

3 

BT#9 

Thiết kế gia cố nền đất yếu Tuần 6-7 Bài tập 
nhỏ trên 

lớp 

G1.1; G1.2; 

G2.1; G2.2; 
G4.1; G4.2; 
G4.3; G4.4; 

3 

Tiểu luận - Báo cáo  20 

 
Sau mỗi buổi học sinh viên được yêu 
cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài, 
trong buổi học sau một nhóm sinh 

Tuần 2-15 Tiểu 
luận - 

Báo cáo 

G1; G2; G3; 
G4 
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viên báo cáo trước lớp nội dung mình 
tìm hiểu được. Danh sách các đề tài: 

1. Tìm hiểu các sự cố nền móng 

2. Tìm hiểu, thiết lập quy trình thiết 
kế móng nông 

3. Tìm hiểu thiết lập quy trình thiết 
kế gia cố nền đất yếu 

4. Tìm hiểu, thiết lập quy trình thiết 
kế móng cọc đài thấp và đài cao 

5. Tổng quan về thiết kế và thi công 
cọc bê tông ứng suất trước 

6. Tổng quan về thiết kế và thi công 
cọc khoan nhồi 

7. Các phương pháp gia cố đất nền 
yếu. 

8. Khả năng dùng phần mềm Plaxis 
trong thiết kế nền móng 

9. Khả năng dùng SAFE trong thiết 
kế nền móng 

10. So sánh tiêu chuẩn thiết kế nền 
móng Việt Nam và nước ngoài; 

11. Tìm hiểu, trình bày hồ sơ thiết kế 
móng cọc của một công trình thực 

12. Quy trình thi công cọc khoan nhồi 

13. Móng cọc trong điều kiện địa chất 
vùng Hồ Chí Minh và đồng bằng 
sông Cửu Long  

Thi cuối kỳ   50 

 

- Thời gian làm bài 90 phút.  Thi tự 
luận 

Bao gồm tất 
cả các 

chuẩn đầu 
ra môn học. 

 

11. Nội dung chi tiết học phần: 

Tuần Nội dung 
Chuẩn đầu 

ra học 
phần 

1 

Chương 1: Mở đầu ( 3/0/6)  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) 

Nội dung GD lý thuyết: 

2.1 + Đối tượng nghiên cứu, mục đích yêu cầu môn học 

2.2 + Vị trí của môn học trong khối kiến thức ngành 

2.3 + Phương pháp nghiên cứu của môn học 

2.4 + Ôn tập Cơ học đất 

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 

G4.1; G4.2; 

G4.3; G4.4; 
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PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận nhóm 

+ Trình chiếu 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) 

2.5 + Tìm hiểu các tài liệu sách giáo khoa liên quan đến môn học 

2.6 + Tìm hiểu về vai trò của nền móng trong tổng thể kết cấu công 
trình cầu đường 

Liệt kê các tài liệu học tập  

+   Tài liệu [1], [2] 

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 

G4.1; G4.2; 

G4.3; G4.4; 

1-3 

Chương 2: Tổng quan về nền móng và nguyên tắc thiết kế nền 
móng (6/0/12) 

 

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6) 

Nội dung GD lý thuyết: 

2.7 + Phân loại nền móng cầu đường và phạm vi ứng dụng 

2.8 + Các yếu tố tác động lên hệ nền móng trong quá trình thi công 
và tồn tại của công trình.  

2.9 + Các tài liệu cần thiết để thiết kế nền móng  

2.10 + Các trạng thái giới hạn trong thiết kế nền móng 

2.11 + Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn để thiết kế nền móng 

2.12 + Tải trọng trong thiết kế nền móng  

2.13 + Nguyên tắc chung và quy trình thiết kế nền móng  

2.14 + Giới thiệu các tính năng cơ bản của phần mềm Plaxis, SAFE 

 PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12) 

Các nội dung tự học: 

2.15 + Tìm hiểu các tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến thiết kế nền và 
móng công trình, khảo sát địa chất, thống kê địa chất và tải trọng 

2.16 + Tìm hiểu sự liên hệ giữa điều kiện địa chất công trình, quy mô 
công trình với loại nền móng sử dụng 

Các tài liệu học tập: 

+   Tài liệu [1], [2] 

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 

3-9 

Chương 3: Thiết kế móng nông (12/0/24)  

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (12) 

Nội dung GD lý thuyết: 

3.1 + Khái niệm và phân loại móng nông 

3.2 + Cấu tạo các loại móng nông 

3.3 + Yêu cầu chung khi thiết kế móng nông  

3.4 + Thiết kế móng nông 

3.5 + Biện pháp thi công móng nông  

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 
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3.6 + Bài tập.  

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (24) 

3.7 + Tìm hiểu phương pháp lựa chọn chiều sâu chôn móng hợp lý 
cho các điều kiện địa chất và tải trọng công trình khác nhau; 

3.8 + Tìm hiểu biện pháp thi công móng nông cho các điều kiện địa 
chất khác nhau; 

3.9 + Tìm đọc một hồ sơ thiết kế móng nông một công trình cầu thực 
tế 

Các tài liệu học tập: 

+   Tài liệu [1], [2], [3], [6] 

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 

9-13 

Chương 4: Thiết kế móng cọc (18/0/36) 
 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (18) 

Nội dung GD lý thuyết: 

4.1 + Khái niệm móng cọc và phân loại cọc  

4.2 + Cấu tạo cọc 

4.3 + Sức chịu tải nén dọc trục của cọc 

           a. Theo TCVN 10304:2014 và Tiêu chuẩn AASHTO 2007 (hay 
22TCN 272-05) 

 b. Theo thí nghiệm đóng cọc thử.  

 c. Theo thí nghiệm nén tĩnh cọc.   

 b. Theo thí nghiệm đóng cọc thử.  

 c. Theo thí nghiệm nén tĩnh cọc.   

4.4 + Sức chịu tải kéo và Ma sát âm 

4.5 + Sức chịu tải ngang của cọc 

4.6 + Hiện tượng nhóm cọc 

4.7 + Tính toán và thiết kế móng cọc đài thấp 

4.8 + Tính toán và thiết kế cọc đài cao 

4.9 + Bài tập.  

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

Các tài liệu học tập: 

+ [1], [2], [4], [6], [7] 

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (36) 

4.10 + Tìm hiểu công nghệ thi công các loại cọc 

4.11 + Tìm hiểu cọc ứng suất trước 

4.12 + Liệt kê các tiêu chí khi lựa chọn tiết diện và độ sâu chôn cọc 

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 
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4.13 + Tìm hiểu, so sánh các công thức dự tính sức chịu tải cọc trong 
các tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài. 

4.14 + Tìm hiểu phương pháp tính móng có sử dụng cọc xiên 

4.15 + Tìm đọc hồ sơ thiết kế móng cọc đóng, ép một công trình cầu 
thực tế 

9-13 

Chương 5: Móng cọc đường kính lớn (9/0/18) 
 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (9) 

Nội dung GD lý thuyết: 

5.1 + Khái niệm về móng cọc tiết diện lớn 

5.2 + Cấu tạo móng cọc ống BTCT 

5.3 + Cấu tạo móng cọc khoan nhồi 

5.4 + Thiết kế móng cọc tiết diện lớn 

5.5 + Thi công móng cọc ống BTCT 

4.16 + Bài tập.  

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

Các tài liệu học tập: 

+ [1], [2], [4], [6], [7] 

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18) 

4.17 + Tìm hiểu công nghệ thi công các loại cọc 

4.18 + So sánh ưu nhược của cọc tiền chế và cọc khoan nhồi 

4.19 + Phương pháp kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi sau khi thi 
công 

4.20 + Các sự cố khi thi công cọc khoan nhồi và phương pháp phòng 
tránh, sửa chữa 

4.21 + Tìm đọc hồ sơ thiết kế móng cọc khoan nhồi một công trình 
cầu thực tế 

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 

13-15 

Chương 6: Thiết kế xử lý nền đất yếu (12/0/24) 

 

A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (12) 

Nội dung GD lý thuyết: 

6.1 + Khái niệm đất yếu, phân loại đất yếu   

6.2 + Các biện pháp xử lý nền đất yếu  

 a. Các biện pháp xử lý nhằm tăng cường độ của đất nền 

 b. Các biện pháp xử lý làm giảm độ lún chung 

 c. Các biện pháp xử lý nhằm tăng tốc độ lún   

6.3 + Thiết kế đệm cát 

6.4 + Thiết kế cọc cát  

6.5 + Thiết kế gia tải trước có vật thoát nước thẳng đứng 

6.6 + Thiết kế bệ phản áp 

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 
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6.7 + Gia cố đất nền bằng phương pháp trộn sâu 

6.8 + Một số phương pháp gia cố đất nền khác 

6.9 + Bài tập  

PPGD chính: 

+ Thuyết giảng 

+ Trình chiếu 

+ Thảo luận nhóm 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (24) 

6.10 + Tìm hiểu đặc tính các loại đất yếu ở Việt Nam nói chung và 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng 

6.11 + Phân chia các phương pháp gia cố đất nền theo loại đất 

6.12 + Tìm hiểu các loại vật liệu sử dụng trong gia cố đất nền như vải 
địa kỹ thuật, bấc thấm; 

6.13 + Thực hành tính toán thiết kế gia cố nền đất yếu 

6.14 + Tìm đọc một hồ sơ thiết kế gia cố nền đất yếu của một công 
trình đường thực tế 

Các tài liệu học tập: 

+   Tài liệu [1], [2], [5], [6] 

G1.1; G1.2; 
G2.1; G2.2; 
G2.3; G4.1; 
G4.2; G4.3; 

G4.4; 

12. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có 
sao chép từ 30% trở lên thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) 
điểm quá trình. 

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 1/8/2015 

 

14. Cấp phê duyệt: 

Trưởng khoa Trưởng BM Nhóm biên soạn 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên 

 

 

 

 

TS. Trần Văn Tiếng 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Sỹ Hùng 

 

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm 

 

<người cập nhật ký 
và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Tổ trưởng Bộ môn: 

 

 

 

 


