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LỜI GIỚI THIỆU 

Lập trình là việc lên kế hoạch hay đưa ra các bước, tình 
huống, phương pháp để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống 
dựa trên một nền tảng công nghệ của ngôn ngữ lập trình. Hay 
nói cách khác, lập trình là việc sử dụng ngôn ngữ lập trình hay 
công cụ để xây dựng các ứng dụng phần mềm thực thi được 
trên máy tính và các thiết bị khác nhằm giúp tiết kiệm được 
công sức, thời gian, chi phí và dễ dàng hơn trong xử lý công 
việc đối với mọi cấp bậc từ quản lý cấp tác nghiệp cho đến 
quản lý cấp cao.  

Ngày nay hầu hết trong mọi lĩnh vực đều cần có phần 
mềm để hỗ trợ tối đa cho giải quyết công việc hiệu quả hàng 
ngày, nhu cầu tuyển dụng nhân lực các ngành liên quan tới 
công nghệ thông tin ngày càng cao. Làm thế nào để có thể lập 
trình ra những phần mềm theo nhu cầu của người dùng? Phải 
bắt đầu từ đâu? Và làm như thế nào để chọn được phương 
pháp học lập trình hiệu quả nhất? 

Giáo trình Kỹ thuật lập trình cơ bản cung cấp các kiến 
thức về kỹ thuật lập trình cơ bản dành cho người mới bắt đầu, 
cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C# vào việc triển khai các dự án 
phần mềm. Với lượng lý thuyết vừa phải, nhiều ví dụ minh hoạ 
thực tế kèm giải thích chi tiết và danh sách bài tập phong phú 
giúp độc giả có thể hiểu sâu lý thuyết và áp dụng vào thực hành 
để có thể triển khai được các dự án thực tế. Giáo trình này cũng 
là kiến thức nền tảng cho việc khai thác các ứng dụng khác như: 
WPF, Universal, Mobile, IoT,… 

Tuy đã có nhiều cố gắng trong công tác biên soạn nhưng 
chắc chắn giáo trình này vẫn còn nhiều thiếu sót, chúng tôi xin 
trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu từ người đọc 
để có thể hoàn thiện hơn trong những lần tái bản tiếp theo. 

Xin chân thành cảm ơn! 
Nhóm tác giả 
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