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Địa chỉ liên lạc:
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14. Trần Hoàng (2002), “Những sắc thái độc đáo của tiếng cười dân gian Nam Bộ qua Truyện kể Ba Phi”, Ngôn
ngữ (Viện Ngôn ngữ học), số 8(155), tr.8-15.
15. Trần Hoàng (2003), “Một số suy nghĩ xung quanh việc dạy học “phân loại câu tiếng Việt theo cấu tạo ngữ
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