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XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE BẰNG WORDPRESS 

Wordpress là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ liệu 
MySQL, phù hợp với trang blog, tin tức, cửa hàng điện tử, và nhiều thể loại website khác. Tính đến tháng 
04/2018, Wordpress là mã nguồn viết website phổ biết nhất, được sử dụng trên 60 triệu website toàn cầu. Vì 
vậy, việc học Wordpress để phát triển website là cách tiếp cận đúng đắn để nâng cao cơ hội phát triển nghề 
nghiệp. Thông qua khóa học, người học được hướng dẫn và trang bị đầy đủ kiến thức để tự mình xây dựng và 
triển khai các website bằng Wordpress. 

Mục tiêu khóa học 

- Cài đặt và quản lý website bằng Wordpress 
- Xây dựng một số theme áp dụng cho website tin tức và 

website bán hàng 
- Phát triển và tùy biến các plugin phổ biến. 

Yêu cầu đầu vào  

- Đã học hoặc tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về HTML, CSS, 
và JavaScript. 

- Kiến thức lập trình ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. 

Thời lượng học, tài liệu, chứng chỉ 

- Thời lượng khóa học: 02 tháng, mỗi tuần 3 buổi (T2-T4-T6), 
mỗi buổi 2.5 giờ (tổng giờ học: 60 giờ); 

- Tài liệu: Cung cấp miễn phí; 
- Học phí: 3.500.000 VNĐ 

NỘI DUNG KHÓA HỌC 

Bài 1. Giới thiệu tổng quan, cài đặt và cấu hình thông tin cơ bản 
cho website Wordpress. 
Bài 2. Hướng dẫn cách quản lý Dashboard, Category, Post, Tag, 
Media và Page. 
Bài 3. Quản lý và cài đặt Theme, Plugin. 
Bài 4. Quản lý người dùng và cài đặt một số plugin phân quyền 
người dùng. 
Bài 5. Cài đặt plugin biểu mẫu, messenger, đa ngữ và các plugin 
phổ biến khác. 
Bài 6. Hướng dẫn cách tự tạo và tùy biến plugin, sidebar và theme. 
Bài 7. Xây dựng và phát triển website tin tức, bán hàng trực tuyến. 
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