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

      TRƢỜNG CAO ĐẲNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIAO THÔNG VẬN TẢI II 

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG 

CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần:  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (PHẦN ĐƢỜNG BỘ) 

2. Số tín chỉ:  4 tín chỉ. 

3. Trình độ:  Sinh viên năm thứ 3. 

4. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết, bài tập:        0 tuần 

- Thực hành, thí nghiệm, thảo luận:  4,5 tuần  

- Bảo vệ đồ án tốt nghiệp:    0,5 tuần 

5. Điều kiện tiên quyết 

Học phần này được bố trí sau học phần Thực tập công nhân, kỹ thuật. 

6. Mục tiêu của học phần 

6.1. Kiến thức 

- Liệt kê được trình tự các công việc phải thực hiện trong công tác chuẩn bị xây 

dựng nền, mặt đường; 

- Liệt kê được các đặc điểm, các điều kiện có ảnh hưởng đến công tác xây dựng 

và trình tự các công việc phải thực hiện trong công tác xây dựng nền, mặt đường; 

- Trình bày được trình tự và nội dung các bước thiết kế điều phối đất trong xây 

dựng nền đường; 

- Liệt kê được các căn cứ cơ bản để phân đoạn thi công nền đường; 

- Trình bày được trình tự và nội dung các bước thi công các lớp móng trong 

KCAĐ ô tô; 

- Trình bày được trình tự và nội dung các bước thi công các loại mặt đường nhựa 

và mặt đường bê tông xi măng;  

- Trình bày được trình tự và nội dung các bước lập thiết kế tổ chức thi công nền, 

mặt đường. 

6.2. Kỹ năng 

- Đọc được các bản vẽ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; các 

bản vẽ tổ chức thi công nền và mặt đường (tính toán và kiểm tra được các số liệu); 
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- Tính toán được khối lượng các hạng mục trong công tác chuẩn bị và công tác 

xây dựng nền và mặt đường; 

- Tính toán được điều phối đất và phân đoạn thi công trong xây dựng nền đường; 

- Chọn được máy chính và máy phụ trợ cho từng đoạn thi công nền đường; 

- Xác định được định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công 

để hoàn thành một đơn vị khối lượng các hạng mục trong công tác chuẩn bị và công tác 

xây dựng nền và mặt đường; 

- Thiết kế được sơ đồ hoạt động của các loại máy, thiết bị xây dựng nền và mặt  

đường; 

- Tính toán được năng suất, số lượng máy chính, máy phụ, nhân công; biên chế 

các tổ đội thi công và thời gian hoàn thành các hạng mục trong công tác xây dựng nền 

và mặt đường; 

- Lập được tiến độ thi công tổng thể, chi tiết nền và mặt đường. 

6.3. Thái độ 

- Sinh viên yêu thích môn học, phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các vấn đề trong hồ 

sơ thiết kế được giao, đặc biệt là có hứng thú tìm hiểu các công trình xây dựng đường 

diễn ra hàng ngày cũng như phân tích, đánh giá các công trình này; 

- Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi thực hiện tính toán năng suất, định mức nhân 

công, số lượng công nhân, máy móc thiết bị thi công, sáng tạo khi vận dụng các 

phương án thi công và các phương pháp tổ chức thi công đường; 

- Có ý thức, đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm với cộng đồng. 

7. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần 

Học phần này gồm các nội dung chính như sau: 

- Tính toán khối lượng các hạng mục trong công tác chuẩn bị và công tác xây 

dựng nền và mặt đường, thiết kế điều phối đất, phân đoạn đoạn thi công và chọn máy 

chủ đạo;  

- Xác định các định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để 

hoàn thành một đơn vị khối lượng các hạng mục trong công tác chuẩn bị, công tác xây 

dựng nền và mặt đường; 

- Thiết kế sơ đồ hoạt động của các loại máy, thiết bị xây dựng nền và mặt đường; 

- Tính toán năng suất, số lượng máy chính, máy phụ, nhân công; biên chế các tổ 

đội thi công và thời gian hoàn thành các hạng mục trong công tác xây dựng nền và mặt 

đường; 

- Lập tiến độ thi công tổng thể, chi tiết nền và mặt đường. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp; 

- Hoàn thành các công việc được giao; 
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- Chuẩn bị, nghiên cứu các bản vẽ thiết kế, các biện pháp tổ chức thi công nền, 

mặt đường trước trong hồ sơ đã được giao trước khi lên lớp. 

9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu chính 

[1] Giáo trình xây dựng đường ô tô, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II, 2011. 

[2] Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9436-2012, Nền đường ô tô - thi công và nghiệm 

thu, 2012. 

[3] Tiêu chuẩn kĩ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường, Bộ Giao thông vận 

tải, NXB GTVT, 2013; 

[4] Định mức xây dựng cơ bản 1776 và 1777, Bộ Xây dựng, 2007. 

9.2. Tài liệu tham khảo  

[1] Xây dựng nền đường ô tô, Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm, NXB GTVT 2001; 

[2] Xây dựng mặt đường ô tô, Nguyễn Quang Chiêu, Phạm Huy Khang, NXB 

GTVT, 2006; 

[3] Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô tập 1 và 2,  Dương Học Hải, NXB GTVT, 2006; 

[4] Tổ chức thi công đường ô tô, Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải, NXB 

GTVT, 2006; 

[5] Xây dựng nền đường ô tô và Xây dựng mặt đường ô tô, Nguyễn Quang Chiêu, Hà 

Huy Cương, Dương Học Hải, Nguyễn Khải, NXB ĐH và THCN năm 1985 và 1995... 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

Thực hiện theo “Quy định thực hiện Qui chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy đào 

tạo theo hệ thống tín chỉ”, ban hành kèm theo quyết định số 1103/QĐ-ĐT ngày 

16/12/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận tải II. 

11. Thang điểm: 10 

- Hình thức đánh giá: Bảo vệ đồ án 

12. Nội dung tổng quát  Đơn vị: tuần       

TT NỘI DUNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

Tổng  

số 
Lý   

thuyết 

Bài 

tập 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

Kiểm tra, 

đánh giá 

1 Chương 1: Giới thiệu chung   0,2  0,2 

2 

Chương 2: Thiết kế tổ chức 

thi công công tác chuẩn bị xây 

dựng nền đường 

  0,6  0,6 

3 
Chương 3: Thiết kế tổ chức 

thi công đất nền đường 
  1,2  1,2 
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TT NỘI DUNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

Tổng  

số 
Lý   

thuyết 

Bài 

tập 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

Kiểm tra, 

đánh giá 

4 

Chương 4: Thiết kế tổ chức 

thi công công tác chuẩn bị xây 

dựng mặt đường 

  0,8  0,8 

5 
Chương 5: Thiết kế tổ chức 

thi công mặt đường 
  1,7  1,7 

6 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp    0,5 0,5 

 Tổng cộng 0 0 4,5 0,5 5 

13. Nội dung chi tiết của học phần và phân bổ thời gian 

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

A. Mục tiêu của chƣơng 

* Kiến thức 

- Liệt kê được các công việc phải thực hiện trong công tác chuẩn bị xây dựng mặt 

đường. 

* Kỹ năng 

- Xác định được tiêu chuẩn, qui mô thiết kế của tuyến đường; 

- Xác định được kích thước, kết cấu nền và mặt đường; 

- Xác định được các điều kiện thi công. 

B. Nội dung chi tiết và phân bổ thời gian  Đơn vị: tuần     

STT NỘI DUNG 

PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Tổng  

số 
Lý   

thuyết 

Bài 

tập 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

Kiểm tra, 

đánh giá 

0,1 
1.1. Giới thiệu chung về đoạn 

tuyến 

  
0,1  0,1 

0,2 
1.2. Xác định các điều kiện thi 

công 

  
0,1  0,1 

 Tổng cộng 0 0 0,2 0 0,2 

C. Hƣớng dẫn thực hiện  

* Trọng tâm 

- Xác định được tiêu chuẩn, qui mô thiết kế của tuyến đường; 

- Xác định được kích thước, kết cấu nền và mặt đường. 

* Phương pháp giảng dạy 
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Phương pháp thuyết trình kết hợp các phương pháp làm mẫu, thảo luận, làm việc 

nhóm ... 

CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

XÂY DỰNG NỀN ĐƢỜNG 

A. Mục tiêu của chƣơng 

* Kiến thức 

- Liệt kê được trình tự các công việc phải thực hiện trong công tác chuẩn bị xây 

dựng nền đường. 

* Kỹ năng 

- Lựa chọn được các loại máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục trong công 

tác chuẩn bị xây dựng nền đường; 

- Tính toán được khối lượng các hạng mục trong công tác chuẩn bị xây dựng nền 

đường; 

- Xác định được định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công 

để hoàn thành một đơn vị khối lượng các hạng mục trong công tác chuẩn bị xây dựng 

nền đường; 

- Tính toán được năng suất các loại máy thi công, số công, số ca máy thi công; 

- Tính toán được số lượng máy móc, thiết bị, nhân công; biên chế các tổ đội và 

tính toán được thời gian hoàn thành các hạng mục trong công tác chuẩn bị xây dựng 

nền đường. 

B. Nội dung chi tiết và phân bổ thời gian  Đơn vị: tuần     

STT NỘI DUNG 

PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Tổng  

số 
Lý   

thuyết 

Bài 

tập 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

Kiểm tra, 

đánh giá 

0,4 

2.1. Liệt kê các công việc phải 

thực hiện trong công tác chuẩn 

bị xây dựng nền đường 

 

  0,2  0,2 

0,8 

2.2. Xác định các loại khối 

lượng, định mức nhân công và 

tính toán năng suất các loại 

máy, số ngày công, số ca máy, 

biên chế tổ đội và tính thời gian 

hoàn thành của máy, nhân công 

  0,4  0,4 

 Tổng cộng 0 0 0,6 0 0,6 

C. Hƣớng dẫn thực hiện 
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* Trọng tâm 

- Xác định các loại khối lượng, năng suất các loại máy, số ngày công, số ca máy 

thi công công tác chuẩn bị. 

* Phương pháp giảng dạy 

Phương pháp thuyết trình kết hợp các phương pháp làm mẫu, thảo luận, làm việc 

nhóm. 

CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐẤT NỀN ĐƢỜNG 

A. Mục tiêu của chƣơng 

* Kiến thức 

- Liệt kê được các đặc điểm, các điều kiện có ảnh hưởng đến công tác xây dựng 

nền đường và trình tự các công việc phải thực hiện trong công tác xây dựng nền 

đường. 

- Liệt kê được các bước thiết kế điều phối đất trong xây dựng đường. 

- Liệt kê được các căn cứ cơ bản để phân đoạn thi công nền đường. 

* Kỹ năng 

- Tính toán và thống kê được các loại khối lượng xây dựng đường; 

- Tính toán được điều phối đất và phân đoạn thi công  trong xây dựng nền đường; 

- Chọn được máy chính và máy phụ trợ cho từng đoạn thi công; 

- Thiết kế được các sơ đồ hoạt động của các loại máy, thiết bị xây dựng nền 

đường; 

- Xác định được định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công 

để hoàn thành một đơn vị khối lượng các hạng mục trong công tác thi công nền đường; 

- Tính toán được năng suất của máy chính, máy phụ, số công, số ca máy thi công; 

- Tính toán được số lượng máy chính, máy phụ, nhân công; biên chế các tổ đội 

và tính toán được thời gian hoàn thành các hạng mục trong công tác xây dựng nền 

đường; 

- Lập được tiến độ thi công tổng thể và chi tiết nền đường. 

B. Nội dung chi tiết và phân bổ thời gian  Đơn vị: tuần      

STT NỘI DUNG 

PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Tổng  

số 
Lý   

thuyết 

Bài 

tập 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 

1,4 

 

3.1. Thiết kế tổ chức thi công 

chỉ đạo nền đường (Tổng số 

công và số ca máy theo định 

mức XDCB) 

  

0,6  0,6 
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STT NỘI DUNG 

PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Tổng  

số 
Lý   

thuyết 

Bài 

tập 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 

3.1.1. Chọn phương pháp 

tổ chức thi công, xác định và 

thống kê khối lượng công tác 

đất, lập biểu đồ phân phối đất 

theo cọc, vẽ đường cong tích 

lũy đất 

  

0,2   

3.1.2. Phân đoạn thi công, 

điều phối đất và chọn máy chủ 

đạo, máy phụ trợ 

  

0,1   

3.1.3. Xác định số công, số 

ca máy theo định mức, biên chế 

các tổ đội, tính thời gian hoàn 

thành máy, nhân công và lập 

tiến độ thi công chỉ đạo nền 

đường 

  

0,3   

2,0 

 

3.2. Thiết kế tổ chức thi công 

chi tiết nền đường 

  
0,6  0,6 

 3.2.1. Chọn phương pháp 

tổ chức thi công, phân đoạn thi 

công, điều phối đất và chọn 

máy chủ đạo, máy phụ trợ và 

xác định kỹ thuật thi công đất 

trong các đoạn thi công 

  

0,1   

3.2.2. Tính toán khối 

lượng công tác đất, công tác 

phụ trợ và hoàn thiện trong 

từng đoạn 

  

0,1   

3.2.3. Thiết kế sơ đồ hoạt 

động của các loại máy thi công; 

Tính toán năng suất các loại 

máy, xác định các định mức sử 

dụng nhân lực 

  

0,2   
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STT NỘI DUNG 

PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Tổng  

số 
Lý   

thuyết 

Bài 

tập 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

Kiểm tra, 

đánh giá 

3.2.4. Tính toán số công, 

số ca máy; biên chế các tổ đội 

và tính thời gian hoàn thành 

của máy nhân công và lập tiến 

độ thi công chi tiết nền đường 

  

0,2   

 Tổng cộng 0 0 1,2 0 1,2 

C. Hƣớng dẫn thực hiện 

* Trọng tâm 

- Thiết kế điều phối đất, phân đoạn thi công và chọn máy chủ đạo. 

- Tính toán các khối lượng công tác, xác định định mức của máy móc, nhân lực, 

thiết kế sơ đồ hoạt động, tính toán năng suất, số ca của các loại máy chính, máy phụ 

trợ thi công nền đường. 

- Tính toán thời gian hoàn thành của máy, thiết bị, nhân công và lập tiến độ thi 

công tổng thể và chi tiết nền đường. 

* Phương pháp giảng dạy 

Phương pháp thuyết trình kết hợp các phương pháp làm mẫu, thảo luận, làm việc 

nhóm ... 

CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

XÂY DỰNG MẶT ĐƢỜNG 

A. Mục tiêu của chƣơng 

* Kiến thức 

- Liệt kê được trình tự các công việc phải thực hiện trong công tác chuẩn bị xây 

dựng mặt đường. 

* Kỹ năng 

- Lựa chọn được các loại máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục trong công 

tác chuẩn bị xây dựng mặt đường; 

- Tính toán được các loại khối lượng các các hạng mục trong công tác chuẩn bị 

xây dựng mặt đường; 

- Xác định được định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công 

để hoàn thành một đơn vị khối lượng các hạng mục trong công tác chuẩn bị xây dựng 

mặt đường; 

- Tính toán được năng suất các loại máy thi công, số công, số ca máy thi công; 



10 

 

- Tính toán được số lượng máy móc, thiết bị, nhân công; biên chế các tổ đội và 

tính toán được thời gian hoàn thành các hạng mục trong công tác chuẩn bị xây dựng 

mặt đường. 

B. Nội dung chi tiết và phân bổ thời gian  Đơn vị: tuần     

STT NỘI DUNG 

PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Tổng  

số 
Lý   

thuyết 

Bài 

tập 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

Kiểm tra, 

đánh giá 

2,1 

4.1. Liệt kê và xác định trình tự 

thi công các công việc phải 

thực hiện trong công tác chuẩn 

bị xây dựng mặt đường 

 

 

 

0,1  0,1 

2,3 

4.2. Tính toán các loại khối 

lượng, xác định phương pháp 

tổ chức thi công 

  

0,2  0,2 

2,8 

4.3. Xác định định mức nhân 

công, tính toán năng suất các 

loại máy, số ngày công, số ca 

máy, biên chế tổ đội và tính 

thời gian hoàn thành của máy, 

nhân công 

  

0,5  0,5 

 Tổng cộng 0 0 0,8 0 0,8 

C. Hƣớng dẫn thực hiện 

* Trọng tâm 

- Tính toán các loại khối lượng, năng suất các loại máy, số ngày công, số ca máy 

thi công của công tác chuẩn bị xây dựng mặt đường.  

* Phương pháp giảng dạy 

Phương pháp thuyết trình kết hợp các phương pháp làm mẫu, thảo luận, làm việc 

nhóm ... 

CHƢƠNG 5: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG MẶT ĐƢỜNG 

A. Mục tiêu của chƣơng 

Sau khi học xong chương này, sinh viên đạt được những kiến thức và kỹ năng 

sau: 

* Kiến thức 

- Liệt kê được các đặc điểm xây dựng mặt đường và chọn được phướng pháp tổ 

chức thi công mặt đường; 



11 

 

- Nêu được các căn cứ cơ bản để chọn hướng thi công và chọn tốc độ thi công 

thực tế; 

- Liệt kê được các bước thi công các lớp móng và các lớp mặt trong kết cấu áo 

đường ô tô. 

* Kỹ năng 

- Chọn được hướng thi công, tính toán và chọn được tốc độ thi công thực tế; 

- Tính toán và thống kê được khối lượng của các lớp vật liệu xây dựng mặt 

đường; 

- Xác định được trình tự thi công các lớp mặt đường và qui trình kĩ thuật thi công 

của từng lớp mặt đường, từ đó xác lập được công nghệ thi công mặt đường; 

- Chọn được các loại máy, thiết bị thi công phù hợp với từng lớp vật liệu và thiết 

kế được các sơ đồ hoạt động của các loại máy, thiết bị thi công mặt đường; 

- Xác định được định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công 

để hoàn thành một đơn vị khối lượng các hạng mục trong công tác xây dựng mặt 

đường; 

- Tính toán được năng suất, số công, số ca của máy thi công và nhân công; 

- Tính toán được số lượng các loại máy, thiết bị thi công mặt đường, biên chế các 

tổ đội và tính toán được thời gian hoàn thành các hạng mục trong công tác xây dựng 

mặt đường; 

- Lập được tiến độ thi công tổng thể mặt đường theo ngày và tiến độ thi công chi 

tiết mặt đường theo giờ. 

B. Nội dung chi tiết và phân bổ thời gian  Đơn vị: tuần  

 STT   TT NỘI DUNG 

PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Tổng  

số 
Lý   

thuyết 

Bài 

tập 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

Kiểm tra, 

đánh giá 

2,9 

5.1. Thiết kế tổ chức thi công chỉ 

đạo mặt đường (Tổng số công và 

số ca máy theo định mức XDCB) 

  

0,8  0,8 

 

5.1.1. Đặc điểm công trình mặt 

đường, chọn phương pháp tổ 

chức thi công. Chọn hướng, 

xác định tốc độ thi công 

  

0,1   

5.1.2. Xác định quy trình, kỹ 

thuật và xác lập công nghệ thi 

công các lớp mặt đường 

  

0,3   
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 STT   TT NỘI DUNG 

PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Tổng  

số 
Lý   

thuyết 

Bài 

tập 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

Kiểm tra, 

đánh giá 

5.1.3. Xác định khối lượng vật 

liệu, khối lượng công tác cho 

đoạn tuyến 

  

0,1   

5.1.4. Xác định số công, số ca 

máy theo định mức, biên chế 

các tổ đội, tính thời gian hoàn 

thành máy, nhân công và lập 

tiến độ thi công chỉ đạo mặt 

đường 

  

0,3   

3,7 
5.2. Thiết kế tổ chức thi công chi 

tiết mặt đường. 

  
0,9  0,9 

 

5.2.1. Xác định khối lượng vật 

liệu, khối lượng công tác cho 1 

ca thi công 

  

0,1   

5.2.2. Thiết kế sơ đồ hoạt động 

của các loại máy thi công; 

Tính toán năng suất các loại 

máy, xác định định mức sử 

dụng nhân lực 

  

0,3   

5.2.3. Tính toán số công, số ca 

máy; biên chế các tổ đội, tính 

thời gian hoàn thành của máy, 

nhân công và lập tiến độ thi 

công chi tiết mặt đường 

  

0,5   

5,0 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp    0,5 0,5 

 Tổng cộng 0 0 1,7 0,5 2,2 

C. Hƣớng dẫn thực hiện 

* Trọng tâm 

- Chọn hướng và xác định tốc độ thi công; 

- Xác định trình tự thi công các lớp móng và các lớp mặt trong kết cấu áo đường 

ô tô. Tính toán khối lượng các lớp vật liệu mặt đường, xác định định mức của máy 
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móc, nhân lực, thiết kế sơ đồ hoạt động, tính toán năng suất, số ca của các loại máy thi 

công các lớp vật liệu mặt đường; 

- Tính toán thời gian hoàn thành của máy, thiết bị, nhân công và lập tiến độ thi 

công tổng thể và chi tiết mặt đường. 

* Phương pháp giảng dạy 

Phương pháp thuyết trình kết hợp các phương pháp làm mẫu, thảo luận, làm việc 

nhóm. 

 

                            Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 2016 

TỔ MÔN ĐƢỜNG 
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