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Vb49225-Vb49229

Nhân dân năm 2011, 2012 / Báo Nhân dân. - Hà Nội :
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Giáo trình cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam / Tống
Văn Chung. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011.
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