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dụng bảng tính cơ bản cho sinh viên không chuyên tin 
học tại Trường Đại học Đồng Tháp

Strategies to interest non-it majored students’ in learning 
the basic computer skills module at Dong Thap University

88

Trần Thị Phúc An  
Bùi Thị Thùy Dương

Sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở trong giảng 
dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Using suggestive dialogue method in teaching Ho Chi 
Minh’s ideology 

98
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