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History in Ha Tinh province
201
Pham Thien Ly - Pham Thanh Tam: Developing
mathematical representation competency for
students through organizing activities of
transforming mathematical representation types
in teaching Maths grade 3
205
Dang Thi Thuy: Current situation of
developing mathematical communication
competency for primary school seniors in
teaching solving problems with wording 209
Dinh Van Thu: Applying PISA evaluation
perspective in teaching mathematics to
develop mathematical modeling competence
for secondary school students
214
Do Thanh Dao: Some teaching activities
associated with local practices in teaching
mathematics at secondary school
218
Tran Thi Khanh Linh: Studying the factors
affecting the students' attitude of studying
Advanced Mathematics modules at University
of Economics - Hue University
222
Nguyen Thi Thu Ha: Organizing teaching the
topic “Evaporation. Air humidity” (Physics grade
10) associated with tea production and business
activities in Thai Nguyen province in order to
educate vocational orientation for students 227
Le Thi Thanh Ha: Teaching natural and
social subjects in elementary schools in the
direction of interdisciplinary integration to
develop students’ competencies
235
Le Quang Manh: The process of assessing
students’ learning outcomes of the Social Sciences
and Humanities subjects at military universities
according to competence approach
240

Vi Van Huong: Steps to practice presentation
skill in English for amateur students
244
Dinh Nhu Le - Dinh Minh Tan: Applying the
Internet to support and enhance the quality of
English learning for the first and the secondyear students at University of Transport and
Communications
250
Do Tuyet Ngan - Nguyen Van Tien: Teaching
English for tourism in accordance with the
social needs at University of Science - Thai
Nguyen University
256
Le Thi Minh Xuan - Nguyen Van Tuyen:
Using vocal teaching aids for Music
Pedagogical students at Nha Trang National
College of Pedagogy
260
Vu Thi Oanh: Some measures to improve the
efficiency of group learning under credit
system in teaching module of Primary
Pedagogical Training for students at Nam
Dinh Pedagogy College
274
Nguyen Thi Thanh Ha: Educating ideology
and aesthetic tastes for Vietnamese students in
the context of globalization today
278
Truong Thi Xuan Quynh: Current status and
solutions for fostering aesthetic awareness for
students at Hue University today from the
beauty perspective of Marxist - Leninist
aesthetics
282
Nguyen Thi Quy: Organize activities to
develop problem-solving competency for
students in teaching the Basic Principles of
Marxism-Leninism at Dien Bien Teacher
Training College
287
Ho Ngoc Chau: The content of foreign affairs
of the Provisional Revolutionary Government
of the Republic of South Vietnam from 19691975 in the curriculum of Revolutionary Path
of the Communist Party of Vietnam
291
Nguyen Van Thuan: The role of the State in
ensuring socialist orientation for the
development of market economy in Vietnam:
Achievements and limitations
297
Nguyen Thanh Giang - Nguyen Trung
Thanh: Current status of power of heads of
organizations and agencies in the provincial
government system
302
Trinh The Linh: Measures to increase interest in
the main lessons of Physical Education for nonspecialized students at Tay Bac University 308
EDUCATIONAL PRACTICE
Nguyen Thi Lan Phuong: Impact factors and
analysis framework of the local education and
training situation
313
Mai Thi Mai: The responsibilities of the
family in preventing and responding to child
sexual abuse
320
OVERSEAS EDUCATION
Ho Thi Thu Huong: Introduce a number of
basic features of STEM education model of
some countries in the world
325
Insong Lasasan: Developing competency of
teaching Physics for students at Lao
Pedagogical College in the form of blended
learning
329

