
THIẾT KẾ MẪU CÁC CÔNG TRÌNH THEO CHƢƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI 

HẠNG MỤC: KHU THỂ THAO XÃ 

 

A. THUYẾT MINH 

I. Căn cứ pháp lý  

1.Cơ sở nghiên cứu 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc: Quản lý chất lượng và bảo trì công trình 

xây dựng; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng 

nông thôn; Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 

- Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;  

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 10/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây 

dựng nông thôn  mới;  

- Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế dầu tư Chương trình 

Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; 

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 21/3/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 

2020; 
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- Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 96/2013/NQ-

HDND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho 

các nội dung trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2014 - 2020; 

- Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí đầu tư từ 

Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đối với một số công trình xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

- Quyết định số 4016 /QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt nhiệm vụ 

lập thiết kế - dự toán Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình (giai đoạn 2) các công trình xây dựng theo Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

- Thông báo số 343/TB-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh 

Văn Thu tại cuộc họp giao ban ngày 03 và ngày 04/8/2015 về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

- Thông báo số 405/TB-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Trí Thanh tại buổi làm việc với UBND huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn về thực hiện kế hoạch đạt chuẩn huyện 

nông thôn mới và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2015; 

- Thông báo số 454/TB-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh 

Văn Thu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam quý III năm 

2016. 

2.Các tài liệu tiêu chuẩn vận dụng trong nghiên cứu 

a. Tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc. 

Tiêu chuẩn, quy định áp dụng: TCVN 287:2004 - Công trình thể dục thể thao. Các sân thể thao. Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

b. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu 

- TCVN 5574 – 2012. Kết cấu bê tông cốt thép; 

- TCVN 2737- 1995. Tải trọng và tác động; 

- TCVN 9379 – 2012. Kết cấu xây dựng và nền; 

- TCXDVN 198 – 1997. Thiết kế bê tông cốt thép toàn khối; 
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- TCVN 5575 – 2012. Kết cấu thép; 

- TCVN 9362 – 2012. Thiết kế nền nhà và công trình. 

II. Phạm vi áp dụng và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng: Trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Nam.  

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông 

thôn mới. 

III. Nội dung thiết kế  

1.1. Nội dung và quy mô thiết kế  

Thiết kế khu thể thao xã bao gồm các hạng mục sau: 

+ 01 sân bóng chuyền: Diện tích 532m
2
;  

+ 02 sân cầu lông: Diện tích 292,7m
2
; 

+ 01 khán đài: Diện tích 162m
2
, cao 1,5m;  

+ Sân bóng đá;  

+ Điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. 

1. Sân bóng chuyền 

- Xung quanh là khu tự do rộng ít nhất 5m về tất cả mọi phía.  

- Mặt sân bằng phẳng, không trơn trượt, có độ đồng nhất, thoát nước tốt.  

- Cột lưới sân bóng chuyền phải tròn, nhẵn, không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Chi tiết liên kết giữa 

cột, lưới với nền phải ổn định, tháo lắp dễ dàng, an toàn. 

- Quy cách, kính thước các bộ phận: Cột, lưới sân bóng chuyền: Cột cao 2,55m kể từ mặt sân, cột sắt Ф 90, 

chôn sâu 50cm; lưới rộng 01m, dài 9,5m; chiều cao mép trên cửa lưới so với mặt sân: 2,43m cho nam và 2,24m cho 

nữ.  

- Độ dốc thoát nước cho phép của mặt sân là 5mm/m (5‰).  

2. Sân cầu lông 

- Mặt sân tương tự sân bóng chuyền. 
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- Quy cách, kính thước các bộ phận: Cột lưới sân cầu lông cao 1,55m kể từ mặt sân, đường kính 30mm, chôn 

sâu 50cm; chiều cao mép trên của lưới so với mặt sân là 1,55m so với đường biên dọc và 1,524m ở vị trí giữa sân.  

3. Khán đài 

Quy mô diện tích khoảng  306m
2
. Bao gồm khu vực sân khấu biểu diễn, tổ chức các nghi lễ; khu vực bố trí 

ghế ngồi hai bên sân khấu. 

1.2. Giải pháp kiến trúc 

- Hình thức, bố cục và màu sắc công trình cần phù hơp̣ với khu vưc̣ đặt công trình . Hướng của các khối chức 

năng chính phải đảm bảo đón được gió chủ đạo về mùa hè. Tận dụng được ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng tối đa 

cho công trình. 

1.3. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 

 a. Vật liệu: Vật liệu được áp dụng chung cho các công trình trừ những cấu kiện sử dụng vật liệu khác được 

chỉ định cụ thể trong bản vẽ thiết kế chi tiết. 

- Bê tông lót dùng bê tông đá 4x6, cấp độ bền B3,5 (tương đương M50). 

 Bê tông móng, cột, dầm và các cấu kiện khác dùng bê tông đá 1x2, cấp độ bền B15 (tương đương M200) 

- Thép được sử dụng là loại thép cán nóng (khối lượng riêng 7850kg/m3). Tính chất cơ học của cốt thép phải 

tuân theo tiêu chuẩn TCVN 1651:2008. 

 b. Móng: Móng được thiết kế với cường độ đất giả định là 1,2kg/cm2. Trong quá trình áp dụng, khi thi công 

công trình cần báo cho phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện để xem xét, quyết định. 

 c. Hệ khung chính: Cột, dầm dùng bê tông đá 1x2 B15 tương đương M200. 

 d. Hệ thống kết cấu bao che: Tường xây gạch không nung VXM mác 50. Trát tường dày 1,5cm, vữa xi măng 

cát mịn mác 50. 

- Tùy từng địa phương có thể dùng vật liệu sẵn có tại địa phương mà không ảnh hưởng tới chất lượng xây 

dựng và thẩm mỹ kiến trúc. 

- Phương pháp thi công: cơ giới kết hợp thủ công, tận dụng nhân công tại chỗ. 

1.4. Công tác hoàn thiện 

- Nền : Lát  vữa XM cát vàng M75, dày 20. 

           Bê tông nền đá 1x2 M150, dày 100 
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IV. Hƣớng dẫn áp dụng 

1. Phần thiết kế : 

- Phần móng công trình : - Khu vực đồng bằng được giả định với cường độ đất nền là 1.2kg/cm
2
 . 

     - Khu vực miền núi được giả định với cường độ đất nền là 1.3kg/cm
2
 . 

Khi triển khai thiết kế thi công, phải tiến hành khảo sát,đánh giá địa chất công trình và điều chỉnh phần thiết 

kế  móng đối với các công trình có cường độ đất nền nhỏ hơn giả định.  

2. Phần kinh tế xây dựng : (Xem phần dự toán trong tập thiết kế mẫu ) 

a. Định mức xây dựng : 

- Định mức phần xây dựng áp dụng theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của BXD về việc công 

bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng và quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 

2012 của BXD V/v công bố Định mức dự toán xây dựng -  Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung). 

- Định mức phần lắp đặt áp dụng công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của BXD về việc công bố định 

mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng và quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của 

BXD V/v công bố Định mức dự toán xây dựng -  Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung). 

- Quyết định số 1091/QĐ-BXD V/v vổ sung một số định mức theo công bố định mức xây dựng số 1776/BXD-

VP ngày 26/11/2011 của BXD. 

b. Vật liệu xây dựng: - Sử dụng xi măng PC40 khi xây dựng cấp phối vật liệu. 

 - Gạch xây sử dụng vật liệu không nung 

 - Các loại vật liệu khác phải đảm bảo chất lượng, đúng qui cách trong hồ sơ thiết kế. 

c. Giá vật liệu : Giá trong dự toán lấy tại Thành phố Tam Kỳ vận chuyển 10km đường cấp 3, trong quá trình 

triển khai tùy vào giá thực tế tại địa phương Chủ đầu tư cần áp lại giá cho phù hợp. 

Khuyến khích nghiên cứu sử dụng hợp lý, phù hợp quy định các loại vật liệu hiện có tại từng địa phương. 

d. Phƣơng pháp lập dự toán : Theo Công văn số 555/UBND-KTTH ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Nam V/v hướng dẫn thanh toán, quyết toán vốn ngân sách hỗ trợ thực hiện các công trình theo cơ chế đầu tư đặc 

thù thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 
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B. PHẦN THIẾT KẾ - Mẫu KTTX -01 
 

- Qui mô thiết kế : 

1 Sân cầu lông – Mẫu SBC-01 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

1 Sân thi đấu 162 30,45 

2 Hành lang an toàn 370 69,55 

Tổng cộng 532 100 

 

 - Giải pháp kết cấu chủ yếu: 

Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 

Móng,dầm bê tông cốt thép đá 

1x2,M200. 

 Tường xây gạch rỗng. 

 

 

2  Sân cầu lông – Mẫu SCL-01 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

1 Sân thi đấu 163,48 44,32 

2 Hành lang an toàn 205,4 55,68 

Tổng cộng 368,88 100 

 - Giải pháp kết cấu chủ yếu: 

Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 

Móng,dầm bê tông cốt thép đá 

1x2,M200. 

 Tường xây gạch rỗng. 

 

3  Khán đài – Mẫu KĐ-01 
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STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

1 Sân khấu 126 34,16 

2 Khu vực bố trí chổ ngồi 180 48,80 

Tổng cộng 306 100 

 - Giải pháp kết cấu chủ yếu: 

Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 

Móng,dầm bê tông cốt thép đá 

1x2,M200. 

 Tường xây gạch rỗng. 
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4

5

6

1 s©n tËp trung

2 s©n vên, c©y xanh

3 nhµ xe

4 s©n cÇu l«ng

5 s©n bãng chuyÒn

6 s©n bãng ®¸

7 kh¸n ®µi

ngµy ht: 12-2016

tªn b¶n vÏ

Trô së: Sè 11, TrÇn Quý C¸p - Tp. Tam Kú

chñ ®Çu t: c¬ quan thiÕt kÕ :

Email: quyhoachqnam@gmail.com  Web: quyhoachqnam.vn

tªn c«ng tr×nh

Web: www.xdqnam.gov.vn
Tel: 05103.852711 Fax: 05103.852712 

KHU THÓ THAO X

mÉu qn-tTX-01
tæng mÆt b»ng 

7

ký hiÖu:   KT: 01/06



ngµy ht: 11-2016

tªn b¶n vÏ

Trô së: Sè 11, TrÇn Quý C¸p - Tp. Tam Kú

ký hiÖu: 

chñ ®Çu t: c¬ quan thiÕt kÕ :

Email: quyhoachqnam@gmail.com  Web: quyhoachqnam.vn

tªn c«ng tr×nh

Web: www.xdqnam.gov.vn
Tel: 05103.852711 Fax: 05103.852712 

ngµy ht: 12-2016

tªn b¶n vÏ

Trô së: Sè 11, TrÇn Quý C¸p - Tp. Tam Kú

chñ ®Çu t: c¬ quan thiÕt kÕ :

Email: quyhoachqnam@gmail.com  Web: quyhoachqnam.vn

tªn c«ng tr×nh

Web: www.xdqnam.gov.vn
Tel: 05103.852711 Fax: 05103.852712 

s©n bãng chuyÒn
mÉu qn-sbc-01

s©n bãng chuyÒn

N

N

ký hiÖu:   KT: 03/06



ngµy ht: 12-2016

tªn b¶n vÏ

Trô së: Sè 11, TrÇn Quý C¸p - Tp. Tam Kú

chñ ®Çu t: c¬ quan thiÕt kÕ :

Email: quyhoachqnam@gmail.com  Web: quyhoachqnam.vn

tªn c«ng tr×nh

Web: www.xdqnam.gov.vn
Tel: 05103.852711 Fax: 05103.852712 

s©n cÇu l«ng
mÉu qn-scl-01

N

N

s©n cÇu l«ng

N

ký hiÖu:   KT: 01/06



STT Tªn vËt liÖu §¬n vÞ Khèi lîng

A CHI PHÝ VËT LIÖU
1 §¸ d¨m 1x2 m3 48,725

2 §¸ d¨m 4x6 m3 0,12

2 C¸t vµng ®æ bªt«ng m3 26,424

3 C¸t vµng Ml>2 m3 15,029

4 GiÊy dÇu m2 595,84

5 ThÐp h×nh kg 3,857

6 ThÐp tÊm kg 5,616

5 S¬n ke v¹ch kg 2,43

6 Cét líi D90*3ly m 6,2

7 Líi cÇu l«ng m 11

7 Níc lÝt 13.699

8 Xi m¨ng PC40 kg 18.557

B CHI PHÝ M¸Y TC
9 M¸y trén beton 250lÝt ca 5,107

10 §Çm beton (bµn) 1kw ca 0,011

10 §Çm beton (dïi) 1,5kw ca 4,773

11 M¸y trén v÷a 80lÝt ca 1,596

C CHI PHÝ NC
12 BËc 3/7 c«ng 87,411

13 BËc 3,5/7 c«ng 6,278

14 BËc 4/7 c«ng 51,407

Tæng hîp vËt t

c«ng tr×nh: khu thÓ thao x· S¢N THÓ THAO - S¢N bãng chuyÒn

Trang 1



STT Tªn vËt liÖu §¬n vÞ Khèi lîng

A CHI PHÝ VËT LIÖU
1 §¸ d¨m 1x2 m3 34,3

2 §¸ d¨m 4x6 m3 0,24

2 C¸t vµng ®æ bªt«ng m3 18,696

3 C¸t vµng Ml>2 m3 10,421

4 GiÊy dÇu m2 413,146

5 ThÐp h×nh kg 4,796

6 ThÐp tÊm kg 6,984

5 S¬n ke v¹ch kg 5,976

6 Cét líi D49*2ly m 8,4

7 Líi cÇu l«ng m 12,2

7 Níc lÝt 9.634

8 Xi m¨ng PC40 kg 13.051

B CHI PHÝ M¸Y TC
9 M¸y trén beton 250lÝt ca 3,611

10 §Çm beton (bµn) 1kw ca 0,023

10 §Çm beton (dïi) 1,5kw ca 3,36

11 M¸y trén v÷a 80lÝt ca 1,107

C CHI PHÝ NC
12 BËc 3/7 c«ng 65,013

13 BËc 3,5/7 c«ng 4,353

14 BËc 4/7 c«ng 37,41

Tæng hîp vËt t

c«ng tr×nh: khu thÓ thao x· S¢N THÓ THAO - S¢N CÇU L¤NG

Trang 1



1

a
2 3 4

a

B

B

A

B

1 2 3 4

MÆT B»NG

ngµy ht: 11-2016

tªn b¶n vÏ

Trô së: Sè 11, TrÇn Quý C¸p - Tp. Tam Kú

ký hiÖu: 

chñ ®Çu t: c¬ quan thiÕt kÕ :

Email: quyhoachqnam@gmail.com  Web: quyhoachqnam.vn

tªn c«ng tr×nh

Web: www.xdqnam.gov.vn
Tel: 05103.852711 Fax: 05103.852712 

khu thÓ thao x
kh¸n ®µi

mÉu qn-k®
MÆT B»NG m¸i 

KT: 04/06

mÆt b»ng tl: 1/200

mÆt ®øng trôc 1-4 tl: 1/200



A B

N

N

mÆt c¾t b-b  tl: 1/50

MÆT B»NG

ngµy ht: 11-2016

tªn b¶n vÏ

Trô së: Sè 11, TrÇn Quý C¸p - Tp. Tam Kú

ký hiÖu: 

chñ ®Çu t: c¬ quan thiÕt kÕ :

Email: quyhoachqnam@gmail.com  Web: quyhoachqnam.vn

tªn c«ng tr×nh

Web: www.xdqnam.gov.vn
Tel: 05103.852711 Fax: 05103.852712 

khu thÓ thao x
kh¸n ®µi

mÉu qn-k®
MÆT B»NG m¸i 

KT: 06/06



A B

N

N

mÆt c¾t a-a  tl: 1/50

MÆT B»NG

ngµy ht: 11-2016

tªn b¶n vÏ

Trô së: Sè 11, TrÇn Quý C¸p - Tp. Tam Kú

ký hiÖu: 

chñ ®Çu t: c¬ quan thiÕt kÕ :

Email: quyhoachqnam@gmail.com  Web: quyhoachqnam.vn

tªn c«ng tr×nh

Web: www.xdqnam.gov.vn
Tel: 05103.852711 Fax: 05103.852712 

MÆT B»NG m¸i 
KT: 05/06

khu thÓ thao x
kh¸n ®µi

mÉu qn-k®











STT Tªn vËt liÖu §¬n vÞ Khèi lîng

A CHI PHÝ VËT LIÖU
1 ¤ xy chai 0,111

2 §¸ d¨m m3 2,596

3 §¸ d¨m 1x2 m3 39,593

4 §¸ d¨m 4x6 m3 9,995

5 §¸ héc m3 54,654

6 §Êt ®Ìn kg 0,765

7 §inh ®ãng gç dµi 60 kg 0,072

8 §inh ®Øa c¸i 0,531

9 Bu l«ng M20-M27 c¸i 22,956

10 C¸t mÞn Ml=0.7-1.4 m3 2,303

11 C¸t mÞn Ml=1.5-2 m3 5,052

12 C¸t vµng ®æ bªt«ng m3 28,06

13 C¸t vµng Ml>2 m3 29,749

14 C¸t nÒn m3 208,469

15 D©y thÐp kg 4,69

16 D©y thÐp buéc kg 0,952

17  G¹ch kh«ng nung 6lç 75x115x170 viªn 13.938,872

18 G¹ch thÎ kh«ng nung 40x75x170 viªn 782,64

19 Gç ®µ gi¸o m3 0,0

20 Gç chèng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp m3 0,11

21 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,03

22 Gç v¸n nhãm 7 m3 0,012

23 Gi¸o thÐp kg 3,192

24 Níc lÝt 18.086,544

25 Que hµn kg 5,419

26 S¬n s¾t thÐp kg 2,298

25 S¬n lãt chèng kiÒm ngoµi nhµ kg 17,105

26 S¬n ngoµi nhµ kg 31,872

27 ThÐp h×nh kg 504,993

Tæng hîp vËt t

c«ng tr×nh: khu thÓ thao x· kh¸n ®µi

Trang 1



28 ThÐp tÊm kg 15,427

29 ThÐp trßn ®k14-18 kg 335,029

30 ThÐp trßn cã ®èt ®k 16 - 20 ( ngo¹i ) kg 0,504

31 ThÐp trßn D<=10 kg 44,682

32 X¨ng lÝt 1,205

33 Xi m¨ng PC40 kg 18.476,045

B CHI PHÝ M¸Y TC
34 M¸y trén beton 250lÝt ca 5,068

35 §Çm beton (bµn) 1kw ca 0,95

36 §Çm beton (dïi) 1,5kw ca 4,029

37 M¸y vËn th¨ng 0,8tÊn ca 0,798

38 M¸y trén v÷a 80lÝt ca 1,822

39 CÇn trôc «t« 10T ca 0,162

40 M¸y hµn 23Kw ca 1,584

41 CÇn trôc th¸p 25tÊn ca 0,005

42 M¸y c¾t uèn thÐp 5,0Kw ca 0,123

43 M¸y ®Çm cãc ca 8,665

44 M¸y ®µo mét gÇu b¸nh xÝch 0,8m3 ca 0,0

C CHI PHÝ NC
45 BËc 3/7 c«ng 148,628

46 BËc 3,5/7 c«ng 153,984

47 BËc 4/7 c«ng 88,164

Trang 2


