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THIẾT KẾ CÁC BÀI HỌC THEO VÒNG QUY NẠP
TRONG HỌC PHẦN CƠ KĨ THUẬT CHO SINH VIÊN NGÀNH CƠ KHÍ
TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KĨ THUẬT
Trần Văn Việt - Nghiên cứu sinh Viện Sư phạm kĩ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngày nhận bài: 11/05/2018; ngày sửa chữa: 12/06/2018; ngày duyệt đăng: 20/06/2018.
Abstract: This article introduces teaching methods of applying information technology towards
learner-centered teaching. Also, author mentions theoretical issues of teaching through inductive
cycle. On that basic, the article proposes a process of designing lessons through inductive cycle in
module Mechanical Engineering for students of Mechanics at colleges of engineering.
Keywords: Lesson design, inductive cycle, experience, mechanics, Mechanical Engineering.
1. Mở đầu
Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin và
những tiến bộ của lí luận dạy học đã hỗ trợ cho giảng
viên trong việc thiết kế và sử dụng nhiều phương tiện dạy
học đa dạng và phù hợp với phương pháp dạy học khác
nhau cho từng nội dung giảng dạy (bài giảng điện tử,
phần mềm mô phỏng...). Công nghệ thông tin tạo ra một
môi trường học tập mang tính tương tác cao, thay thế hay
hỗ trợ phương pháp truyền thống “thầy đọc, trò chép”,
qua đó, người học có thể trải nghiệm khám phá, tìm tòi
kiến thức. Phần mềm thiết kế được sử dụng trong thiết kế
bài giảng giúp mô phỏng lại bản chất của vấn đề, thông
qua đó, giảng viên có thể cho sinh viên (SV) trải nghiệm
sau đó đặt câu hỏi gợi mở, dẫn dắt người học khám phá,
tìm tòi kiến thức mới. Tóm lại, những tiến bộ của công
nghệ thông tin và lí luận dạy học đã góp phần thay đổi
phương pháp dạy và phương pháp học trong các học
phần cơ sở kĩ thuật ngành Cơ khí nói chung, học phần
Cơ kĩ thuật nói riêng một cách sâu sắc, chuyển từ lấy việc
dạy làm trọng tâm sang lấy việc học làm trọng tâm.
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về ứng dụng
công nghệ thông tin và những tiến bộ của lí luận dạy học
trong việc thiết kế kịch bản kế hoạch sư phạm để thiết kế
các bài học theo vòng quy nạp trong học phần Cơ kĩ thuật
cho SV ngành Cơ khí tại các trường cao đẳng, kĩ thuật.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mô phỏng và công nghệ mô phỏng trong ngành
Cơ khí
- Mô phỏng:
Thí nghiệm quan sát được và điều khiển được trên
mô hình của đối tượng khảo sát, được gọi là mô phỏng
(ví dụ dùng phần mềm Solidworks thiết kế bộ truyền đai
mô phỏng nguyên lí làm việc của nó).

Môi trường mô phỏng do máy tính tạo ra (môi trường
ảo) để tạo cảm giác “như thật” thường có những mức độ
khác nhau về quan sát được: nhìn - nghe, nhìn - nghe chạm,... và điều khiển được. Tương tác ảo được sử dụng
để tạo tình huống thử sai trong nghiên cứu.
- Công nghệ mô phỏng:
Những khái niệm mô hình, mô phỏng và lí thuyết mô
hình hóa trên đây là nội dung cơ bản của hệ thống tri thức
về nhận dạng, nghiên cứu và ứng dụng mô phỏng trong
thực tế khoa học, công nghệ, tức là lí luận mô phỏng. Gắn
liền với lí luận mô phỏng là công nghệ mô phỏng, được
xây dựng tương tự như mọi công nghệ quen biết khác:
công nghệ mô phỏng là một hệ thống phương tiện,
phương pháp và kĩ năng xây dựng mô hình cho một đối
tượng nhận thức nào đó và tiến hành thí nghiệm cần thiết
trên mô hình này để qua đó nhận dạng thuộc tính và quy
luật vận động của đối tượng đã cho.
Như vậy, nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
mà giảng viên thiết kế ra được nhiều phương tiện dạy học
(phần mềm thiết kế, mô phỏng giống môi trường thực tế)
qua đó SV có nhiều cơ hội quan sát, tương tác, thực hành
ảo... trong quá trình học tập, giúp các em có cơ hội trải
nghiệm, khám phá, tìm tòi kiến thức.
2.2. Học tập qua trải nghiệm
Học tập qua trải nghiệm là một cách học chú trọng
việc thực hành, trải nghiệm. Quan niệm việc học là quá
trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa
trên những đánh giá, phân tích những kinh nghiệm, kiến
thức sẵn có. Học thuyết này gắn liền với David Kolb
(1939) và các nhà tâm lí học, giáo dục học như John
Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, Lev Vygotsky..., mà
theo đó là chỉ có cách học dựa trên tự khám phá bản thân
hoặc tự lĩnh hội thì mới giúp con người thay đổi căn bản
hành vi của mình, bản chất của nó chính là sự trải nghiệm.
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2.3. Các bước học theo vòng quy nạp
Dựa theo các bước học tập qua trải nghiệm của David
Kolb, chúng tôi đề xuất các bước học theo vòng quy nạp
(xem sơ đồ 1).

cần am hiểu chủ đề, kết quả đang hướng dẫn và có nguồn
tham khảo đáng tin cậy. Điều này không có nghĩa là
người hướng dẫn phải chủ động trả lời tất cả câu hỏi được
nêu ra mà nên hướng dẫn để SV tự tìm ra câu trả lời bằng

Tích lũy sự kiện
Trải nghiệm/
Thực hành/Thử sai
(thực tế hoặc trong
môi trường ảo)

Trừu xuất
Khái quát hoá từng
sự kiện

Trừu xuất
Khái quát hoá
lí thuyết
hoàn chỉnh

Áp dụng/
Thử nghiệm

Sơ đồ 1. Vòng quy nạp
- Bước 1: Tích lũy sự kiện. Bước này giúp SV được cách: cung cấp nội dung tóm tắt cho SV; hướng dẫn SV
nghe, nhìn, cảm nhận, nhớ lại những hoàn cảnh, tình tới nội dung cần xây dựng bằng các câu hỏi...
huống, kinh nghiệm và đặc biệt nhờ có phương tiện
- Bước 3: Trừu xuất (khái quát hoá lí thuyết hoàn
giúp SV thực hành, thử sai (thực tế hoặc trong môi chỉnh). Trong bước này, SV đưa ra kết quả hoàn chỉnh
trường ảo)... liên quan đến những điều cần học. Người của thảo luận, thực hành hoặc thử sai trong bước 1 để xác
học khám phá ra những thông tin mới nhờ tham gia định xem khái niệm, bài học nào được rút ra.
Vai trò của giảng viên là người đưa ra kết luận và phát
vào một hoạt động. Nói cách khác, bước này bắt đầu
từ một hoạt động.
biểu các kết luận đó thành các định nghĩa, khái niệm, bài
Các hoạt động thường dùng: đưa ra câu hỏi thảo luận học kinh nghiệm hoặc nội dung cần giảng dạy.
nhóm; bài tập cho nhóm; sắm vai; trò chơi, truyện kể, kịch;
Bước 4: Áp dụng/Thử nghiệm. Để giúp SV thấy bài
thăm thực địa; thực hành, thử sai (trong môi trường ảo).
học có ý nghĩa thì điều mới vừa học phải có liên hệ đến
Giảng viên tổ chức các hoạt động bằng cách giới cuộc sống/công việc của các em. Ở bước này, người học
thiệu mục tiêu, hướng dẫn rõ ràng các quy định của hoạt có dịp liên hệ bài học với cuộc sống thường ngày. Các cách
động, nội dung thực hành (thử sai), nên yêu cầu thời gian thường dùng là: SV thực hành kĩ năng; lập chương trình
và quan sát cách SV tiến hành hoạt động. Nếu là hoạt hành động cụ thể; thực hiện những nội dung của bài học.
động tiến hành theo nhóm nhỏ thì phải chắc rằng SV đã
Vai trò của giảng viên dẫn là đưa ra những lời
hiểu rõ công việc mà nhóm phải làm và biết cách tổ chức
khuyên, hướng dẫn giúp SV thực hành nâng cao kĩ năng.
nhóm: bầu nhóm trưởng, thư kí, người trình bày...
Những câu hỏi thường được dùng như: Điều gì làm
Bước 2: Trừu xuất (khái quát hoá cho từng sự kiện).
bạn
tâm đắc nhất? Khó khăn nhất khi bạn áp dụng vào
Trong bước này, SV suy ra những kết quả thảo luận, thực
thực
tế là gì? Bạn sẽ áp dụng vào thực tế như thế nào?
hành, thử sai trong bước 1 để xác định xem khái niệm,
Bạn
có
gặp khó khăn gì khi áp dụng những điều mới học?
bài học nào được rút ra.
Những hoạt động thường áp dụng: thảo luận nhóm 2.4. Khái niệm và quy trình dạy học theo vòng quy nạp
Dạy học theo vòng quy nạp là một trong những cách
lớn để tổng hợp; thuyết trình tóm tắt ý chính.
Giảng viên có vai trò giống như người dạy trong dạy học theo hướng khám phá tri thức mới. Phương pháp
phương pháp giảng dạy truyền thống, do đó giảng viên dạy học này phát huy được tính tích cực học tập của SV.
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Thông qua cách học này, người học có cơ hội để phân
tích, khái quát hóa, trừu tượng hóa các sự vật hiện tượng.
Dạy học theo vòng quy nạp tức là người dạy đưa ra
các yêu cầu, tình huống dạy học, hướng dẫn để người học
phân tích từng kiến thức riêng (như trải nghiệm trong môi
trường ảo, mô hình, vật thật, hình vẽ, tranh, ảnh...), so
sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa để tìm ra các dấu hiệu
bản chất đặc trưng của kiến thức. Từ đó, người học phát
hiện, hiểu tường minh vấn đề.
Dạy học vòng quy nạp là cho người học quan sát thực
tế, tình huống chứa nội dung cần giảng dạy (thông qua mô
hình, vật thật, phần mềm mô phỏng, các trò chơi...) đưa ra
các ví dụ sau đó đặt các câu hỏi, thảo luận dẫn dắt và tổng
kết các kết quả mà người học quan sát, thảo luận, trải
nghiệm sau đó người dạy đưa ra nội dung cần giảng dạy.
Một số đặc điểm của dạy học theo vòng quy nạp:
- Dạy học theo vòng quy nạp nhằm dẫn dắt người học
phân tích từng tri thức riêng lẻ, sau đó khái quát thành
những tri thức chung có tính quy luật.
- Dạy học theo vòng quy nạp là phương pháp cho
phép người học đưa ra những suy nghĩ, ý tưởng, khám
phá các tri thức mới thông qua sự hướng dẫn, tổ chức của
người dạy.
- Dạy học theo vòng quy nạp kích thích sự tò mò,
hứng thú học tập vì người học được đưa vào tình huống
dạy học xác định, tham gia trải nghiệm trong một số môi
trường ảo...
- Thông qua dạy học theo vòng quy nạp, người học
không chỉ lĩnh hội được tri thức mà còn học được cách

phân tích, tư duy, học được phương pháp học, cách giải
quyết vấn đề.
Như vậy, dạy học theo cách này giúp người học tự
lực, tích cực tìm tòi, phân tích khám phá tri thức cho bản
thân. Để phát huy hết hiệu quả của quy nạp, người dạy
có thể sử dụng quy nạp kết hợp nhiều phương pháp dạy
học tích cực khác như phương pháp thảo luận nhóm,
phương pháp dạy học nêu vấn đề, sử dụng các trường
hợp điển hình trong dạy học.
2.5. Thiết kế một số nội dung bài học trong học phần
Cơ kĩ thuật theo vòng quy nạp
2.5.1. Đặc điểm của học phần Cơ kĩ thuật
+ Học phần Cơ kĩ thuật là học phần áp dụng cho khối
ngành kĩ thuật, đặc biệt cho ngành Cơ khí, là học phần
tích hợp của các môn học như Cơ lí thuyết, Sức bền vật
liệu và Nguyên lí - chi tiết máy. Đây là học phần khó đối
với SV trong quá trình tiếp thu và lĩnh hội kiến thức. Học
phần Cơ kĩ thuật có khối lượng kiến thức lớn và khó.
+ Tính thực tiễn của học phần: Nội dung của học
phần Cơ kĩ thuật phản ánh những phương tiện trong hoạt
động thực tiễn như: kết cấu chịu lực của khung dầm, các
kết cấu chịu tải đến các loại máy móc thông dụng phục
vụ cho ngành cơ khí.
+ Tính tổng hợp: Học phần Cơ kĩ thuật là học phần
kết hợp của cơ học lí thuyết, sức bền vật liệu và nguyên
lí - chi tiết máy, có thể nói bao hàm đầy đủ trong máy và
bộ phận máy.
+ Tính tích hợp: Học phần Cơ kĩ thuật được tích hợp
giữa lí thuyết và thực hành.

Hoạt động
của giáo viên

QUY TRÌNH DẠY HỌC THEO HƯỚNG QUY NẠP

6. Nội dung giảng dạy

1. Tình huống
chứa nội dung
1,2,3...

Hoạt động
của sinh viên

Không đúng

5. Phân tích
những phát
hiện, tìm tòi
và bổ sung

3. Giải thích
những thắc mắc
trong những phát
hiện, tìm tòi

2. Thảo luận, phân
tích, phát hiện, tìm tòi

4. Đưa ra các kết luận

Sơ đồ 2. Quy trình dạy học theo vòng quy nạp
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2.5.2. Vị trí và tính chất của học phần Cơ kĩ thuật
+ Học phần Cơ kĩ thuật là học phần kĩ thuật cơ sở.
Nội dung kiến thức của nó hỗ trợ cho việc học tập các
học phần kĩ thuật cơ sở khác và các học phần chuyên
môn có liên quan.
+ Cơ kĩ thuật có tính chất lí luận tổng quát. Trong
chuyên môn kĩ thuật, nó được vận dụng để giải nhiều bài
toán kĩ thuật.
+ Cơ kĩ thuật sử dụng công cụ toán là chủ yếu. Lí
thuyết của các chương được sử dụng theo phương pháp
tiên đề nên rất chặt chẽ.
2.5.3. Một số ví dụ về vận dụng vòng quy nạp trong dạy
học học phần Cơ kĩ thuật
2.5.3.1. Dạy học về Vật rắn tuyệt đối
Bước 1: Chuẩn bị
- Giáo án, bài giảng, bài giảng điện tử, giáo trình...
- Máy tính, máy chiếu.
- Phương tiện và công cụ dạy học: Đất nặn, quả bóng
hơi, khối thép hình hộp vuông, khối thép cầu, một cái búa
nguội nhỏ.
Bước 2: Tổ chức dạy học theo vòng quy nạp
- Tổ chức lớp học theo vòng quy nạp: chia lớp học
thành nhiều nhóm nhỏ (mỗi nhóm từ 4-5 SV); sơ đồ lớp
học ngồi theo nhóm.
- Giảng viên yêu cầu các nhóm tiến hành thực
nghiệm: tác dụng lực (bằng ngón tay) vào các vật như
khối thép hình hộp vuông, khối thép cầu; quả bóng hơi;
khối đất nặn hình hộp; giảng viên đưa ra một số yêu cầu
sau khi thực nghiệm.
- Thảo luận nhóm và trình bày kết quả thực nghiệm
theo các yêu cầu của giảng viên.
- Giảng viên đặt một số câu hỏi.
- Các nhóm thảo luận và trình bày kết quả thảo luận.
Bước 3: Đưa ra kết luận (khái quát hoá lí thuyết hoàn
chỉnh)
Như vậy, khi chịu tác dụng cùng một lực các vật khác
nhau sẽ có biến dạng khác nhau. Vật mềm thì biến dạng
nhiều, vật rắn sẽ có biến dạng ít và vật càng rắn thì biến
dạng càng nhỏ. Kết luận: vật rắn tuyệt đối là vật khi chịu
lực tác dụng thì có hình dạng và kích thước không đổi.
Tuy nhiên, vật rắn tuyệt đối là một mô hình lí tưởng,
thực tế khi chịu lực tác dụng mọi vật thực đều biến đổi
hình dạng và kích thước. Nhưng để đơn giản hóa việc
nghiên cứu sự cân bằng và chuyển động của vật ta có thể
coi vật là rắn tuyệt đối.
Vậy, lực làm cho vật bị biến dạng. Lực sinh ra từ đâu?
Nó có đặc điểm gì? (Áp dụng/Thử nghiệm: để giúp SV
thấy bài học có ý nghĩa thì điều mới vừa học phải có liên
hệ đến cuộc sống/công việc của SV).
2.5.3.2. Dạy học về Lực
Bước 1: Chuẩn bị

- Giáo án, bài giảng, bài giảng điện tử, giáo trình...
- Máy tính, máy chiếu.
- Phương tiện và công cụ dạy học: quả bóng hơi.
- Kịch bản một số trò chơi chuyền bóng.
Bước 2: Tổ chức dạy học theo vòng quy nạp
- Tổ chức lớp học theo vòng quy nạp: Chia lớp học
thành nhiều nhóm nhỏ (mỗi nhóm từ 4-5 SV); sơ đồ lớp
học ngồi theo nhóm.
- Đưa ra một số câu hỏi liên quan đến trò chơi chuyền
bóng: Tại sao bóng đang được chuyền từ bạn A đến bạn
B thì bóng lại bị đổi hướng trở lại bạn A? Tại sao lúc
bóng đi nhanh, lúc lại đi chậm? Tại sao lúc bóng được
chuyền đến đúng vị trí bạn B, lúc lại không đúng vị trí
của bạn B?
- Giảng viên cho các nhóm tham gia chơi một trò chơi
chuyền bóng: mỗi nhóm là một đội, mỗi đội cử 2 thành
viên lên chơi chuyền bóng cho nhau liên tục, không được
giữ bóng lại nếu giữ bóng lại là thua. Trong thời gian 1
phút đội bóng nào chuyền bóng chính xác cho nhau nhiều
hơn là đội chiến thắng (theo kịch bản trò chơi giảng viên
đã chuẩn bị trước), các thành viên khác còn lại của nhóm
ngồi quan sát và ghi chép.
- Thảo luận nhóm và trình bày kết quả thực nghiệm
theo các yêu cầu của giảng viên.
- Giảng viên đặt một số câu hỏi trong phần kết quả
thảo luận của các nhóm.
- Nhóm thảo luận và trình bày kết quả thảo luận.
Bước 3: Đưa ra kết luận (khái quát hoá lí thuyết hoàn
chỉnh)
- Lực sinh ra từ môi trường xung quanh.
- Lực làm vật biến dạng.
- Lực làm vật thay đổi vận tốc.
Vậy, lực là tác động tương hỗ từ những vật hoặc từ
môi trường xung quanh lên vật đang xét làm cho vật thay
đổi vận tốc hoặc làm cho vật biến dạng. Lực đặc trưng
bởi 3 yếu tố: điểm đặt lực, phương chiều và trị số của lực.
Áp dụng/Thử nghiệm: các bài tập đo lực.
2.5.3.3. Dạy học về Cơ cấu bánh răng
Bước 1: Chuẩn bị
- Giáo án, bài giảng, bài giảng điện tử, giáo trình...
- Máy tính, máy chiếu.
- Phương tiện và công cụ dạy học: các video về các
loại bánh răng, cặp bánh răng ăn khớp...
- Kịch bản một số trò chơi.
Bước 2: Tổ chức dạy học theo vòng quy nạp
- Tổ chức lớp học theo vòng quy nạp: chia lớp học
thành nhiều nhóm nhỏ (mỗi nhóm từ 4-5 SV); sơ đồ lớp
học ngồi theo nhóm.
- Giảng viên chiếu một số video liên quan đến bánh
răng đã được chuẩn bị trước cho SV quan sát.
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Trường hợp 1: Chuẩn bị một hộp tốc độ và một số
video. Giảng viên cho trục I (trục vào hộp) chuyển động
làm cho các trục khác trong hộp chuyển động thông qua
ăn khớp của các cặp bánh răng. Yêu cầu một số em thực
hiện lại. Sau đó, cho các em quan sát mô hình chuyển
động ăn khớp trên video.
Trường hợp 2: GV chọn một số bánh răng có module
giống nhau và khác nhau. Yêu cầu SV cho các cặp bánh
răng ăn khớp với nhau.
Trường hợp 3: GV cho SV quan sát các bánh răng khác
nhau bằng bánh răng thật và hình ảnh trên máy chiếu.
- Tiếp theo, GV sẽ định hướng cho SV khám phá ra
trọng tâm kiến thức thông qua một số câu hỏi: Chuyển
động chính của các cặp bánh răng là gì? Tại sao các trục
II, III,... lại có thể chuyển động được? Tốc độ chuyển
động của các trục có giống nhau không, lí do? Những cặp
bánh răng như thế nào thì mới ăn khớp được với nhau?
Kể tên một số loại bánh răng?...
- Thảo luận nhóm và trình bày kết quả thảo luận theo
yêu cầu của GV.
- GV đặt một số câu hỏi liên quan đến kết quả thảo luận.
- Nhóm thảo luận và trình bày kết quả.
Bước 3: Đưa ra kết luận (khái quát hoá lí thuyết
hoàn chỉnh)
Khái niệm: cơ cấu bánh răng dùng để truyền chuyển
động quay giữa các trục theo một tỉ số truyền nhất định
nhờ sự ăn khớp giữa hai khâu có răng gọi là bánh răng.
Phân loại: theo vị trí giữa hai trục có cơ cấu bánh răng
phẳng và cơ cấu bánh răng không gian.
Loại cơ cấu bánh răng phẳng dùng để truyền chuyển
động quay giữa hai trục song song gồm: + Bánh răng trụ
răng thẳng có đường răng là đường thẳng song song với
trục; + Bánh răng trụ răng nghiêng có đường răng
nghiêng với trục một góc ; + Bánh răng trụ răng chữ V
có đường răng là hai đường nghiêng với trục nhưng đối
chiếu nhau.
Nếu dùng bộ truyền bánh răng ăn khớp ngoài thì trục
bị dẫn quay ngược chiều với trục dẫn. Nếu dùng bộ
truyền ăn khớp trong thì trục dẫn và trục bị dẫn sẽ quay
cùng chiều nhau.
Trong một bánh răng phẳng, mỗi khoảng trống giữa
hai răng gọi là rãnh răng. Hai cạnh bên của mỗi răng là
hai đường cong gọi là biên dạng răng (thường là đường
thân khai). Chiều cao của răng được giới hạn bởi vòng
đỉnh răng có bán kính kí hiệu là re và chiều sâu răng được
giới hạn bởi vòng chân răng có bán kính kí hiệu là ri.
Vòng tròn trên có chiều dày răng bằng chiều rộng
rãnh răng được gọi là vòng chia, có bán kính r0. Lược đồ
bánh răng được vẽ bằng vòng chia này.

Cung giữa hai biên dạng cùng phía của hai răng kề
nhau gọi là bước răng tx; Sx là chiều dày răng; wx là chiều
rộng rãnh răng.
Đặc trưng cho các cặp bánh răng ăn khớp với nhau là
các bánh răng phải cùng module m.
Cách dạy và học nói trên sẽ phát huy được tính tích
cực, chủ động, kích thích tính tò mò, khám phá, tìm tòi
và khả năng sáng tạo thông qua những trải nghiệm của
người học, qua đó chất lượng đào tạo được nâng cao.
Nhờ có ứng dụng của công nghệ thông tin, SV có thể
tương tác trực tiếp trên máy tính (qua các bài giảng điện
tử, video...) và có khả năng sáng tạo thêm các bài tập
ngoài để mở rộng kiến thức.
3. Kết luận
Nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin và những
tiến bộ của lí luận dạy học (đặc biệt là lí luận dạy học quy
nạp) mà quá trình dạy các học phần cơ sở kĩ thuật có
nhiều lựa chọn phương pháp dạy học để đạt hiệu quả hơn.
Một trong những ứng dụng đó là xây dựng bài giảng điện
tử, ứng dụng phần mềm để giảng dạy học phần Cơ kĩ
thuật bằng phương pháp quy nạp (theo vòng quy nạp)
qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo cho SV
ngành Cơ khí tại các trường cao đẳng kĩ thuật.
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