LỜI CẢM ƠN

Nhóm nghiên cứu chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc
tới Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHN.
Xin cảm ơn các Phòng chức năng và các Khoa chuyên môn cùng các cán
bộ, giảng viên trong toàn Trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt
cho chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.
Quá trình nghiên cứu mặc dù đã hết sức cố gắng, song chắc chắn đề
tài không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự
quan tâm, động viên, chia sẻ và những ý kiến đóng góp quý báu đối với
đề tài để quá trình dạy học Giáo dục Quốc phòng An ninh nói chung, dạy
học môn học Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên
AK tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An ninh, ĐHQGHN ngày càng
đạt kết quả tốt hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 08 năm 2015
T/M nhóm nghiên cứu
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