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TÓM TẮT 

Sử dụng Website dạy và học Địa lí sẽ hỗ trợ giáo viên (GV) nâng cao chất 

lượng giảng dạy, quản lý sinh viên (SV), tạo động cơ học tập, kích thích hứng thú 

nhận thức của SV, hình thành, củng cố kiến thức, kỹ năng mới. Website dạy và 

học Địa lí ở trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Thái Nguyên được xây dựng bằng 

dịch vụ Googlesite. 

  Chúng tôi tìm hiểu điều kiện học tập của SV chuyên ngành Sư phạm Địa lí 

ở trường CĐSP Thái Nguyên sau đó xây dựng trang thông tin điện tử để hỗ trợ 

cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.  

Tiến hành đánh giá website dạy và học địa lí, kết quả nghiên cứu đã chứng 

minh rằng: Việc sử dụng Website dạy và học địa lí cho thấy  hỗ trợ đắc lực cho 

đội ngũ giảng viên, SV trong hoạt động dạy - học của nhà trường. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công nghệ thông tin truyền thông (CNTT-TT) đã làm thay đổi cách sống, 

cách làm việc, cách học tập, cách tư duy và quan trọng hơn cả là cách ra quyết 

định của con người. CNTT-TT đã  tác động to lớn và toàn diện đến xã hội loài 

người và cũng tác động mạnh mẽ trực tiếp đến giáo dục.  

Ngày nay trong giáo dục hiện đại, GV phải trở thành người hướng dẫn SV 

biết dùng máy tính và Internet để tự tìm nội dung, hình thành và phát triển cho SV 

các phương pháp học chủ động, GV đóng vai trò tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ 

khó khăn cho SV, giúp SV xây dựng tư duy. 

Website của các trường CĐSP hiện nay còn đơn điệu, nghèo nàn và không 

được cập nhật thường xuyên: phần lớn chỉ dừng lại ở chức năng  cung cấp thông 

tin để quảng bá hình ảnh của nhà trường, chưa được sử dụng như một công cụ hỗ 

trợ cho hoạt động dạy - học và công tác quản lý giáo dục. Các thông tin về giảng 

dạy cho từng bộ môn hầu như thiếu vắng.  

Nguyên nhân của hiện trạng trên là do phương thức tổ chức, quản lý điều 

hành Website nặng về mặt thủ tục hành chính, chưa có sự đồng thuận từ phía lãnh 

đạo nhà trường. Chính những nguyên nhân này đã cản trở tính chủ động, tính tự 

chủ của các tổ bộ môn trong việc sử dụng Website.  

Ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy ở Trường CĐSP Thái Nguyên  đã 

được chú trọng và đạt được những kết quả nhất định. Nhà trường đã xây dựng và 

đưa Website vào hoạt động từ năm 2007, song do những nguyên nhân nhất định, 

đến nay nhà trường vẫn chưa có bộ phận chuyên trách để tổ chức, quản lý và duy 

trì hoạt động. Do vậy hiệu quả tác động của Website rất hạn chế.  

Kết quả khảo sát thực trạng hoạt động dạy và học môn địa lí của nhà trường 

cho thấy GV và SV có một số khó khăn sau: 

1. Khó khăn về việc tìm kiếm các thông tin đến ngành đào tạo.  
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2.  Khó khăn tìm kiếm tài liệu, giáo trình, giáo án, phim tư liệu dạy học, bản đồ... 

3. Thiếu diễn đàn thảo luận theo chủ đề đang được học. 

4.  Có nhu cầu lớn về tự đánh giá kiến thức đã học bằng trắc nghiệm. 

5. Muốn tự đào tạo kỹ năng tin học, đặc biệt là biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ. 

Từ thực tế trên, chúng tôi xây dựng và đưa vào sử dụng trang thông tin điện 

tử (DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÍ – TRƯỜNG CĐSP THÁI NGUYÊN) đó là một công 

cụ hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học môn Địa lí trong nhà trường. 

Từ cách làm trên sẽ là một ví dụ thực tế để tiếp tục nhân rộng cho các bộ môn 

khác trong trường. 

Giả thuyết khoa học 

Nếu việc thiết kế và sử dụng Website DH một cách thích hợp thì sẽ có tác 

dụng hỗ trợ tốt cho các hoạt động DH của GV và việc tích cực hóa hoạt động nhận 

thức của SV, đáp ứng được yêu cầu đổi mới PPDH, góp phần nâng cao chất lượng 

dạy và học môn Địa lí ở trường CĐSP Thái Nguyên 

NỘI DUNG 

1. Khách thể nghiên cứu 

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu ứng dụng Website đối với SV lớp Địa – Sử 

K15, Văn – Địa K17 và giáo viên dạy môn địa lí tại trường CĐSP Thái Nguyên. 

Sinh viên và giáo viên có những nhiệm vụ sau: 

Nhiệm vụ của giảng viên:  

- Xác định và giao nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu cho SV: Chọn trong 

chương trình môn học những nội dung, vấn đề (ngoài những nội dung, vấn đề đã 

được thảo luận tại lớp, hoạt động theo nhóm) và chỉ rõ mục đích, yêu cầu, cách 

thức thực hiện để giao cho SV tự học, tự nghiên cứu.  

- Biên soạn các tiêu chí đánh giá, xác định thời gian nộp báo cáo kết quả tự 

học, tự nghiên cứu của SV và thông báo cho SV ngay khi giao nhiệm vụ tự học, tự 

nghiên cứu. 

- Cung cấp tài liệu và giới thiệu địa chỉ tìm tài liệu tối thiểu mà SV cần đọc, 

nghiên cứu. Hướng dẫn cách thức tìm kiếm, xử lí thông tin khi tự học, tự nghiên cứu. 

- Giúp SV biết được đề cương môn học:  Khi bắt đầu một môn học, giảng 

viên giới thiệu và cung cấp cho SV đề cương của môn học. Nội dung của đề 

cương bao gồm: Mục đích môn học; Mục tiêu môn học; Nội dung chi tiết của môn 

học; Điều kiện tiên quyết; Hình thức tổ chức và phương pháp dạy. 

- Thiết kế các nhiệm vụ tự học cụ thể để  SV  có thể tự chiếm lĩnh được các nội 

dung này, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của từng bài học trong một khoảng thời gian 

định trước. Giới thiệu đầy đủ các tài liệu bắt buộc, tài liệu tham khảo, cách thu thập, 

tra cứu và xử lý thông tin trong tài liệu với những hướng dẫn chi tiết, cụ thể.  

-  Kiểm tra - đánh giá hoạt động tự học của SV: Giảng viên thường xuyên 

đánh giá SV trong suốt quá trình của môn học thông qua các hình thức kiểm tra đa 

dạng như bài tập cá nhân (tuần); bài tập nhóm (tháng); bài tập lớn (học kỳ) và các 
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bài kiểm tra giữa học phần. Qua đó hình thành cho SV cách làm việc nghiêm túc, 

tính tích cực và ý chí phấn đấu vươn lên để đạt kết quả cao trong học tập. 

Nhiệm vụ của sinh viên:  

- Xác định hoạt động tự học là một khâu then chốt trong qua trình học tập, 

tích luỹ kiến thức của SV, từ đó xác định động cơ học tập, tự giác và sáng tạo 

trong việc chiếm lĩnh tri thức.         

- Nhận và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ tự học, tự nghiên 

cứu mà giảng viên giao, khuyến khích SV nghiên cứu mở rộng hơn những nội 

dung và vấn đề được giao như đọc các tài liệu tham khảo có nội dung tượng tự. 

- Coi việc được tư vấn hỗ trợ về vấn đề đang tự học, tự nghiên cứu là quyền 

lợi của người học và thấy được tính ưu việt của hoạt động này.Viết báo cáo thu 

hoạch theo các yêu cầu (hoặc tiêu chí đánh giá) của giảng viên. Tranh thủ những ý 

kiến góp của bạn, tư vấn của giảng viên trước khi nộp bài. 

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống thư viện, websie để thu thập và 

tra cứu thông tin cần thiết. Hệ thống hóa, lưu giữ tài liệu, kết quả tự học, tự nghiên 

cứu thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng sau này. 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên rất cần đến sự hỗ trợ của website 

chuyên ngành 

2. Sản phẩm  nghiên cứu  

 
 

Hình 1: Website dạy và học Địa lí 
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Phân tích về chính sách, tài chính, nguồn nhân lực, tính chất hoạt động, 

trình độ CNTT của GV và SV, chúng tôi  chọn công cụ Google sites để tạo trang 

thông tin điện tử. Đây là một  công cụ tạo Website miễn phí của nhà cung cấp dịch 

vụ Google, Website có cấu trúc như sau: 

 

1. Mục“Chương trình”.  

 Đây là trang có nội dung về: 

1. Chuẩn đầu ra cho chuyên ngành sư phạm địa lí, chuẩn đầu ra là cơ sở để: 

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; đánh giá kết quả đào tạo và cấp 

bằng tốt nghiệp cho người học. 

+ Phê duyệt kế hoạch đào tạo, kiểm định chất lượng đánh giá chất lượng giáo 

dục của nhà trường. 

+ Các cơ sở sử dụng nhân lực tham khảo trong việc tuyển dụng cán bộ, công chức.. 

+ Người học lựa chọn ngành học khi đăng ký thi tuyển sinh đại học.. 

2. Chương trình học môn địa lí 

 Cung cấp thông tin về Chương trình khung, Kế hoạch giảng dạy của các học 

phần địa lí: (chương trình chi tiết; tên học phần; thời gian học; số đơn vị học trình)

 Những thông tin trên giúp GV và SV sẽ có cái nhìn tổng thể về chương 

trình đào tạo của ngành học cũng như kế hoạch dạy học các môn. Điều này sẽ giúp 

cho họ thành công hơn trong việc lập kế hoạch hoạt động của mình . 

 2. Mục “ Bài giảng – giáo trình”.  

Mục này có các thẻ học phầnchuyên ngành địa lí mà sinh viên ngành CĐSP 

địa lí phải học, trong đó sẽ cung cấp các thông tin về: mục tiêu môn học; giáo 

trình; bài giảng của giáo viên; tài liệu tham khảo. 

3. Mục “Phim tư liệu” 

Phim tư liệu được chia ra thành 3 chủ đề: 
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- Chủ đề về giờ dạy địa lí: gồm những giờ dạy địa lí ở trường THCS, THPT, 

CĐSP được chúng tôi sưu tầm và được ghi lại qua những lần dự giờ tại các trường. 

- Chủ đề các phương pháp giảng dạy: Gồm những đoạn video ngắn được 

lựa chọn trong những tiết giảng thể hiện rõ đặc điểm của một phương pháp hoặc 

một kỹ thuật dạy học, những đoạn phim này là những ví dụ trực quan khi tìm hiểu 

các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học địa lí. 

- Chủ đề khoa học trái đất: Các bộ phim không chỉ là ví dụ minh họa mà còn là 

nguồn tài liệu học tập hữu ích, giúp SV tiếp cận và học hỏi được nhiều hơn về khoa 

học đời sống, hiểu biết hơn về những ý tưởng và khái niệm trừu tượng của khoa học.  

4. Mục “Tin học” 

Cung cấp những thông tin hữu ích về CNTT, những thông tin được đưa lên 

đây được chọn lọc phù hợp với nhu cầu của giáo viên và sinh viên trong trường. 

5. Mục “Diễn đàn” 

 Diễn đàn giúp người truy cập chia sẽ thông tin với nhau, chia sẽ những 

kinh nghiệm trong việc học cũng như trong công tác giảng dạy, tạo tính hấp dẫn 

cho Website.  

6. Mục “Website địa lí” 

Việc tìm kiếm các thông tin trên internet sẽ gây mất nhiều thời gian mà kết 

quả đôi lúc lại không được như ý muốn. Trong trang này tác giả đã đưa vào một số 

Website cần thiết cho mục đích giảng dạy và học tập môn địa lí.  

7. Mục “Trắc nghiệm” 

Giúp đánh giá kết quả học tập của người học, là một khâu quan trọng nhằm 

xác định thành tích học tập và mức độ chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng, vận dụng 

của người học. 

8. Mục “điểm học tập” 

Có chức năng cập nhật và lưu trữ thông tin về kết quả học tập hàng ngày của SV. 

Việc được tiếp cận một cách thuận lợi và nhanh chóng về kết quả học tập của HSSV 

giúp cho cán bộ quản lý, Giảng viên, GV chủ nhiệm, HSSV và phụ huynh sẽ giúp cho 

họ lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động 

dạy và học. 

9. Mục “Khảo sát” 

Để tiếp tục hoàn thiện trang web, chúng tôi sử dụng Google Form để khảo 

sát, nội dung khảo sát hướng vào đánh giá 4 mặt: Tính phổ dụng và hiệu quả; Nội 

dung thông tin đăng tải; Tổ chức quản lý, điều hành trang Web và mặt kỹ thuật.  

10. Mục “ Tin tức”. 

 Có chức năng cập nhật và lưu trữ thông tin tổng hợp về các hoạt động 

của trường, nó còn là nguồn thông tin để đăng tải lên website nhà trường.  

11. Mục “ Tài liệu VVOB”.  
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Trường CĐSP Thái Nguyên đang hợp tác với tổ chức VVOB. Mục tiêu của 

VVOB là nâng cao năng lực ở mảng quản lý giáo dục, đào 

c phương pháp DHTC

phươ . 

Đây là Mục có chức năng cập nhật và lưu trữ các tài liệu nâng cao năng lực 

chuyên môn do VVOB triển khai tại nhà trường. 

12. Mục “ Bài tập – VĐ K17”.  

Thực chất là một liên kết đến website riêng do lớp Văn – Địa K17 làm quản 

trị, đây là nơi lưu trữ bài tập thực hành của 10 nhóm trong toàn khóa học. Việc 

quản trị được giao cho ban cán sự lớp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Website bài tập địa lí do lớp Văn – Địa K17 quản lý 

Để duy trì website cần xây dựng Quy chế quản lý, vận hành  và tổ chức tập 

huấn kỹ năng sử dụng Website cho bộ phận CNTT là SV (dự kiến mỗi lớp có 12 

SV tham gia). Trang web SV quản lí là trang độc lập được liên kết với trang 

http://dayvahocdiali.tk/, trong trang của SV chỉ được phép đưa bài tập, bài báo 

cáo. Với phương thức điều hành và quản lý này, GV đồng thời là người sản xuất - 

thu thập - biên tập - đăng tin và  chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.  

 

 

 

 

http://dayvahocdiali.tk/
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DIỄN GIẢI VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

 1. Thu thập dữ liệu 

Đối tượng điều tra: 50 cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên và 200  HSSV 

các  lớp hệ CĐ và TCCN . 

Công cụ đo lường để đánh giá hiệu quả Website được sử dụng trong nghiên 

cứu này là thông số về số lượt người truy cập vào các trang của Website và các 

phiếu điều tra bằng công cụ Google Form. 

Phiếu điều tra gồm 50 câu hỏi (30 câu dành cho CBGV và 20 câu hỏi dành 

cho SV) hướng vào đánh giá 4 mặt: Tính phổ dụng và hiệu quả; Nội dung thông 

tin đăng tải; Tổ chức quản lý, điều hành trang Web và mặt kỹ thuật. Các câu hỏi 

được thiết kế vừa hướng vào mục tiêu đo lường theo các mặt, vừa có tính chất 

kiểm chứng lẫn nhau. Với cách thiết kế như vậy, dữ liệu thu được sẽ đảm bảo 

được độ tin cậy. Sau khi thiết kế xong, bộ câu hỏi này được đưa vào thử nghiệm 

và xin ý kiến chuyên gia. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm và ý kiến đóng góp của 

các chuyên gia, bộ công cụ được điều chỉnh và hoàn thiện. Do vậy dữ liệu thu từ 

bộ công cụ đo lường này sẽ được đảm bảo về độ tin cậy và giá trị.  

2. Phân tích dữ liệu 

 

 Hình 3: Tần suất người sử dụng trang Web 

Phân tích kết quả khảo sát từ Google Form và đồng hồ đếm số lượt truy câp 

website, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Đánh giá về tính phổ dụng và hiệu quả  

Website đi vào hoạt động từ tháng 10/9/2011 đến ngày 10/5/2011 đã có 

7000 lượt truy cập. Như vậy trung bình mỗi ngày có 30 lượt người truy cập vào 

trang Web. Điều này chứng tỏ Website được nhiều người quan tâm. 

Trang Web đã được hầu hết CBGV và SV trong trường biết đến và họ đều 

đã truy cập. So sánh tỷ lệ % thường xuyên truy cập trang với thông số trên đồng 

hồ đếm, chúng ta nhận thấy có sự phù hợp với số lượt người truy cập hiển thị trên 

đồng hồ đếm của Website. Điều này chứng tỏ dữ liệu thu được từ kết quả đo lường 

đảm bảo được độ tin cậy. 
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Kết quả  Google Form  ta thấy các mục trên Website đều có giá trị thực tiễn. 

Tỷ lệ người quan tâm các Mục chức năng của trang Web phù hợp với đúng ý đồ 

của trang Web. Mức độ quan tâm của GV và SV đến nội dung  một số Mục của 

Website không đồng đều – điều này hoàn toàn hợp lý vì  mục đích, nhu cầu.. của 

người dạy và người học có những điểm khác biệt mang tính đặc thù. Sinh viên ít 

quan tâm đến nội dung của Mục “Tin học”, “Diễn đàn”, điều này lý giải về yếu 

kém  tin học và thiếu kỹ năng tự học của SV hiện nay. Người học đặc biệt quan 

tâm đến kết quả học tập của mình (35%), trong khi đó người dạy lại ít quan tâm 

hơn (9%).Người học quan tâm nhiều nhất đến mục “Bài tập VĐ K17” (16%), Giáo 

viên quan tâm nhiều nhất là mục “Tài liệu VVOB” (59%). Thực trạng trên cho 

thấy người dạy chú trọng nhiều đến quá trình giảng dạy hơn là kết quả đào tạo còn 

người học thì ngược lại.  

Phân tích dữ liệu về hiệu quả tác động của trang Web đến hoạt động giảng 

dạy, học tập và công tác quản  lý giáo dục cho thấy: 93% ý kiến của CBGV và 

85% ý kiến của HSSV cho rằng, hoạt động của các đơn vị, của từng cá nhân giảng 

viên, CBQL và  SV có hiệu quả hơn khi sử dụng Website; Trang Web là công cụ 

hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục; việc đưa 

trang Web vào sử dụng đã làm tăng hiệu quả của các hoạt động này và việc sử 

dụng Website đã nâng cao kỹ năng CNTT của họ. 

Đánh giá về nội dung thông tin đăng tải: 

91% ý kiến của CBGV và 84% ý kiến của SV cho rằng, nội dung thông tin 

đăng tải trên trang Web phong phú, chính xác, đầy đủ, được thường xuyên cập 

nhật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Nội dung những thông tin này có tác dụng 

lớn trong việc hỗ trợ tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập và công tác quản lý 

giáo dục. 
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Đánh giá về mặt quản lý, điều hành trang Web: 

93% ý kiến cho rằng Website được tổ chức quản lý, điều hành một cách 

khoa học. 

Đánh giá về mặt kỹ thuật: 

83% ý kiến cho rằng, Website dễ sử dụng, giao điện đơn giản phù hợp với 

chức năng nhiệm vụ. 

3. Tóm tắt kết kết quả và bàn luận 

Phân tích kết quả đo lường cho thấy, website đã tác động tích cực đến hoạt 

động dạy và học địa lí của trường CĐSP Thái Nguyên. Ứng dụng  trang Web này 

đã chỉ ra rằng: 

- Góp phần nâng cao được chất lượng giảng dạy và hoạt động học tập của 

SV chuyên ngành địa lí. 

- Các đơn vị, tổ chức trong nhà trường có thể sử dụng Website để hỗ trợ 

hoạt động của đơn vị mình. 

- Việc tạo Website và duy trì hoạt động của nó là cả một quá trình không 

ngừng bổ sung, điều chỉnh. 

- Về mặt kỹ thuật, việc tạo trang Website không khó, song để duy trì hoạt 

động của nó có hiệu quả đòi hỏi việc quản lý, điều hành phải được tổ chức một 

cách khoa học. 

- CBGV và SV đều nhận thức được lợi ích của CNTT, song để thay đổi 

cách nghĩ, thói quen, phương pháp làm việc cũ là cả một quá trình. Tâm lý ngại 

thay đổi, sợ cái mới có thể ảnh hưởng đến lợi ích, hiệu quả công việc hiện tại của 

cá nhân, trình độ CNTT thấp là những rào cản ảnh hưởng đến tiến độ quá trình 

ứng dụng CNTT trong giáo dục. 

- Yếu tố quyết định cho việc đổi mới thành công đó là sự ủng hộ của CBQL. 

Do vậy để thực hiện quá trình đổi mới thành công, trước hết cần tìm ra các biện 

pháp để nhận được sự đồng thuận của cán bộ quản lý.  

Đặc trưng cơ bản của Website DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÍ  là tính năng động, 

mềm dẻo, tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm cao. Trang Web không những là 

phương tiện cung cấp thông tin mà quan trọng hơn nó là công cụ hỗ trợ cho việc 

điều hành, quản lý hoạt động giáo dục - đào tạo của nhà trường. Căn cứ vào nội 

dung thông tin trên Website, lãnh đạo nhà trường có thể giám sát, đánh giá hoạt 

động của người dạy và người học. 

Với câu hỏi: CNTT có thể cải tiến được chất lượng của giáo dục trong nhà 

trường hiện nay hay không? Tất nhiên, CNTT không thể một mình có thể làm nên 

tất cả chất lượng, tuy nhiên, việc lựa chọn đúng và sử dụng một cách khoa học có 

thể cải thiện được chất lượng giáo dục trong nhà trường.  
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Câu hỏi đặt ra: Liệu các bộ môn trong trường có thể triển khai những 

website tương tự được không? Câu trả lời là có thể. Song để nó hoạt động có hiệu 

quả thì đòi hỏi cần phải giải quyết được hai vấn đề không đơn giản: 

- Về mặt cơ sở vật chất kỹ thuật:  

+ Website của nhà trường cần tạo đường Link đến trang web này. Tập huấn 

cán bộ cốt cán về kỹ thuật thiết kế web cho các khoa trong trường. 

+ Cần tổ chức cho SV làm quen dần với môi trường học tập mới và dạy cho 

các em có trình độ tin học cơ bản có thể tự học với máy tính. 

+ Cần xây dựng phòng học bộ môn Địa lí, được trang bị những thiết bị DH 

hiện đại đầy đủ và đồng bộ, tạo điều kiện sử dụng PPDH hiện đại vào quá trình 

dạy học một cách tốt nhất. 

- Về mặt tổ chức quản lý:  

+ Nhà trường cần coi việc xây dựng website dạy và học bộ môn là một tiêu 

chí đánh giá sự đổi mới dạy và học của các khoa. 

+ Cần khuyến khích, động viên kịp thời để GV tích cực hơn trong nghiên 

cứu các ứng dụng CNTT vào DH, tạo điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng trình độ tin 

học cho GV. 

Trong điều kiện, hoàn cảnh hiện nay của trường CĐSP Thái Nguyên, chúng 

tôi cho rằng, chúng ta hoàn toàn làm và duy trì được website dạy và học bộ môn. 

Hãy bắt đầu bằng những giải pháp cụ thể có tính thực tiễn, đừng chỉ là lý thuyết 

suông. Trong quá trình thực hiện chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện. 
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