BM02a/QT04/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2020-2021

Ngành/Lớp:
19DTA
Môn thi:
Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ
Mã môn học: SKL108 Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi:
24/07/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề: 02

KHOA TIẾNG ANH

Nội dung đáp án

Điểm

1. Với độ linh hoạt cao khi bay, với khả năng tốc độ chớp

(1.0 điểm)

Câu 1

nhoáng cùng trang bị hệ thống điện tử và ra đa có chất
lượng cao làm cho Tornado có khả năng hoạt động rộng
rãi, có độ tin cậy lớn và dễ sửa chửa.
- Lỗi sai: Thiếu chủ ngữ.

0.5 điểm

- Sửa:
+ Cách 1: Với độ linh hoạt cao khi bay, với khả năng tốc 0.5 điểm
độ chớp nhoáng, cùng với hệ thống điện tử và ra đa có
chất lượng cao, Tornado có khả năng hoạt động rộng rãi,
có độ tin cậy lớn và dễ sửa chửa.
+ Cách 2: Độ linh hoạt cao khi bay, khả năng tốc độ
chớp nhoáng, hệ thống điện tử và ra đa có chất lượng cao
là những yếu tố làm/giúp cho Tornado có khả năng hoạt
động rộng rãi, có độ tin cậy lớn và dễ sửa chửa.
2. Xí nghiệp cần tuyển một kỹ sư hai nhân viên vi tính và

(1.0 điểm)

15 công nhân xây dựng.
- Sai: Dấu câu. Vì đây là những thành phần đồng chức 0.5 điểm
năng nên bắt buộc phải có dấu phẩy để phân ranh giới.

,

- Sửa: Xí nghiệp cần tuyển một kỹ sư hai nhân viên vi

0.5 điểm

tính và 15 công nhân xây dựng.
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3. “Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong mùa dịch Covid-19”.
(báo Nhân dân điện tử, ngày 14/5/2021)

(1.0 điểm)

- Sai: Tri thức. Người viết không có kiến thức về từ
0.5 điểm

“mùa” trong tiếng Việt.
+ Từ “mùa”. Thí dụ mùa mưa, mùa nắng, mùa lúa,
mùa nhản, mùa xoài… Mùa cho biết sẽ tới trong năm
vào độ thời gian nào, bao giờ tới, bao giờ hết. Nó phải lặp
lại trong năm, theo chu kỳ nhất định.
+ Dịch COVID-19 là dịch bệnh. Nó có bất kỳ, mất
cũng bất kỳ, không có chu kỳ, đến và đi không ai biết. 
Dịch bệnh không thể viết là mùa dịch COVID.
- Sửa: “Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch
Covid-19”.

0.5 điểm
Lưu ý: Sinh viên có thể đưa ra những cách sửa khác,
nhưng đảm bảo: đúng cấu trúc cấu, từ ngữ chính xác, hợp
lý và đúng chính tả.
Cộng

3.0 điểm

Câu
2
7.0 điểm

Viết một bài luận 500 chữ.
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

7.0 điểm
10 điểm

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
07/7/2021

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2021
Người làm đáp án

BẠCH THỊ THU HIỀN
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK II - NĂM HỌC 2020-2021

Ngành/Lớp
: 20DTA
Môn thi
: Tiếng Anh - Đọc 2
Mã môn học
: ……….…Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 24 / 7 / 2021
Thời gian làm bài: 60’
Mã đề (Nếu có) : 1

KHOA TIẾNG ANH

I. Read the passage carefully and choose the ONE best answer A, B, C or D to each question. (2ms)
1. C

2. D

3. B

4. A

5. C

6. B

7. A

8. D

9. A

10. D

II. Read the passage carefully and choose the ONE best answer A, B, C or D to each
question. (2ms)

1. C

2. B

3. B

4. C

5. B

6. C

7. A

8. D

9. D

10. A

III. Read the passage and answer the questions that follow. (3ms)
1.

Because he had an alibi.

2.

He closed his eyes when the weapon used in the crime, the ice pick, was mentioned, and
he kept them closed until the next question.

3.

Because he has caught many criminals. (Because he knows how to "read" people and
has caught many criminals.)

4.

verbal and non-verbal (spoken language and silent language)

5.

Because we haven't learned to recognize them.

IV. Read the passage and answer the questions that follow. (3ms)
1. In 1848 gold was found in California
2. The Pony Express could make the trip of 2000 miles in just ten days.
3. Each rider would ride from 75 to 100 miles in a trip.
4. They were teenage boys who weigh less than 125 pounds.
5. Because on October 24th, 1861, the first telegraph line to California was finished.

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021

KHOA: TIẾNG ANH

Ngành/Lớp
: 20DTA
Môn thi
: Tiếng Anh Viết 2
Mã môn học
: ……….…Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 24 / 7 /2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề số 2

PART I: Circle the topic and underline the controlling idea in each of the following sentences. (1pt).
1. The Internet has led to new kinds of frustrations in everyday life.
2. Being successful at any job requires punctuality, dependability, and ambition.
3. Going to college requires study habits different from those used in high school.
4. Working with old people changed my stereotypical ideas about the elderly.
5. According to scientists, the discovery of penicillin was a great step in the advancement
of modern medicine.

PART II: Write two more supporting sentences for the following topic sentence (2pts)
Suggested answers:
Instructors ask students to write short plays dramatizing historical events.
Instructors sometimes send students to historical sites to help them better understand the
historical events.

PART III: Write a topic sentence for this incomplete paragraph (1pt)
Suggested answer:
Television is educational.
PART IV: Paragraph Writing (6pts)
Content: 3ms (topic sentence, supporting ideas, concluding sentence)
Organization: 1m (cohesion, coherence)
Language: 2ms (grammar, word usage, mechanism)

Người duyệt đáp án

TP.HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2021
Người làm đáp án
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2020-2021
Ngành/Lớp
:
18DTA
Môn thi
: Văn hóa và xã hội Anh, Mỹ
Mã môn học
: ENG171
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 26/07/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề
: 01

KHOA TIẾNG ANH

Section A (2 marks)
1
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A
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A

A
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A
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F

Section B (2 marks)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
T

T

F

T

T

T

F

T

F

T

Section C (2 marks)
1. manufacturers

2. ethnic

3. proverbs

4. land

5. Democrats

Section D: Answer in a paragraph (80-100 words) (4 marks)

ALL THE ANSWERS ARE FROM THE TEXTBOOK.
1. How do Americans spend their leisure time?
2. How much do you know about the educational system in Britain?
3. What are the differences in Drinking between Commonwealth and American Culture?
4. What four things do American consumers like?
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………………..……….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
07/7/2021

TP.HCM, ngày 02 tháng 7 năm 2021
Người làm đáp án
(Tổng hợp từ ngân hàng đề )
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK II - NĂM HỌC 2020-2021

KHOA TIẾNG ANH

Ngành/Lớp
: 19DTA
Môn thi
: Tiếng Anh - Đọc 4
Mã môn học
: ……….…Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 27 / 7 / 2021
Thời gian làm bài: 90’
Mã đề (Nếu có) : 1

PART I: Read the following sentences and choose the words that have the closest meaning
to the underlined ones. (1pt)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
D
A D D C A C A
B
PART II: Fill in each blank with a word from the list box. Write the letters (a-j) for your
answers. (1.5pts)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
h
e
a
c
i
f
d
b
g
j
PART III: Read the following passage and choose the correct letter, A, B, C or D. (2.5pts)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
C
A D C
B
B D C
D
PART IV: Read the text and do the following tasks. (3pts)
Questions 1-7:
1
2
3
4
5
6
7
C
E
F
D B A G
Questions 8-10:
8
9
10
T
F
F
PART V: Read the passage and answer the questions. (2pts)
1. The phrase "information overload” first used in 1970.
2. Information overload can make people feel anxious, get more stressed, less creative,
and less productive.
3. Installing programs that disconnect users from the web at preset times or turning off
cellphones and the Internet from time to time.
4. The passage mainly discusses the consequences of information overload and how to
avoid it.

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
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KHOA TIẾNG ANH

Section I

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2020-2021
Ngành/Lớp
:
18DTA
Môn thi
:
Văn học Anh, Mỹ
Mã môn học
: ENG170
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 28/07/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề
: 01

Nội dung đáp án
1. To where it bent in the undergrowth
2. Yet knowing how way leads on to way
3. Two life choices
4. Hasn’t been used/travelled by/walked on much
5. Two roads are the same/equal
6. He’s afraid of being lonely, abandoned, forgotten by his last granddaughter
7. Release his favorite pigeon
8. Shed tears
9. Image of Alice, Alice’s freedom, compensation for loss, change
10. Personification
Cộng
Nội dung đáp án

Section
II

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

5 marks

Điểm

o Quote + explain phrases indicating the advice correctly (line 3-line 6)
o Explain the overall meaning of the advice

2

o Explain appropriately the reasons for the agreement/disagreement

2

o Correct use of grammar

1

Cộng
o State the theme of the story correctly
o Quote some details/phrases/sentences to support the theme appropriately

5 marks
2

o Explain properly why the theme is relevant/irrelevant in today’s society

2

o Correct use of grammar

1

Cộng
TỔNG ĐIỂM:

5 marks
10 marks

……………..

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án (07/7/2021)

TP.HCM, ngày 01 tháng 7 năm 2021
Người làm đáp án
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ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2020-2021

KHOA TIENG ANH

Ngành/Lớp
: 19DTA
Môn thi
: Kỹ Năng Ghi Chép
Mã môn học
:
- Số ĐVHT/TC: 3 TC
Ngày thi
: 29 / 7 / 2021
13h15
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề (Nếu có) : 02

Part I: True or False (20pts)
1.F

2.F

3.T

4.T

5.F

6.T

7.F

8. T

9.F

10.T

3. traditional
architecture

4. chain-link
fence

5. bold

8. 1978

9. sculpture

10. noteworthy

3. people
first

4. violent
crime

5. video
monitoring

8. shared
resources

9. commuting
times

10. 30 percent /
30 %

Part II: Gap-filling (20pts)
1. (the) building
2. (giant)
materials
binoculars
6. straight
7. creative
walls
Part III: Gap-filling (20pts)
1. transportation
2. basic
services
6. tearing
down
7. mobility

Part IV: Question-Answer (20pts)
1. Strength / a strong ability
2. Intelligence quotient
3. Cultural background / education / (they are) not good at taking tests
4. Speak and write well
5. Logic
6. Drawing / painting / fashion / creative things
7. Create mental images
8. Moving, learning, remembering information by doing
9. Intrapersonal (intelligence)
10. (connection) with nature and the environment
Part V: Gap-filling (20pts)
1. gene

2. powers

3. strangers

4. erosion

5. islands

6. roads

7. fishing

8. reproduction

9. methods

10. expansion

Người duyệt đáp án

TP.HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2021
Người làm đáp án

KHOA: TIẾNG ANH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC:2020-2021
Ngành/Lớp
: 19DTA
Môn thi
: Kỹ Năng Ghi Chép
Mã môn học
:
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 29 / 7 / 2021
15h45
Thời gian làm bài: 90’
Mã đề (Nếu có) : 001

Part 1: “DNA Testing” (20ms)
1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

6. F

7. T

8. F

9. T

10. F

Part 2: “Multiple Intelligences” (20ms)

1. written tests

2. solve problems

3. connect

4. shapes

5. mental images

6. kinesthetic

7. social situations

8. emotions

9. smaller group

10. environment

Part 3: “Global Epidemic” (20ms)

1. body fat

2. normal

3. 600 million

4.developing
countries

6. affluence

7. low-income

8. physical activity 9. traditional food

5. causes
10. stress release

Part 4: “Phobias” (20ms)
1. Types, causes and treatments of phobias
2. An extreme, strong, focused fear / an extreme fear that interferes with the person’s life
3. A specific phobia
4. A situational phobia
5. Felt terrified and panicked
6. A phobia isn’t a rational response
7. Long-lasting / lasts for a long time / lasts for several years, even a person’s whole life
8. By the thing or situation that the person fears
9. Greek or latin names
10. A fear of being in closed places
Part 5: “Learning Differently” (20ms)

1. memory

2. visual problem

3. brains

4. breaking down

5. pay attention

6. directions

7. steps

8. both genders

9. inherited

10. intelligence tests

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

BM02a/QT01/KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2020-2021

KHOA: TIẾNG ANH

Ngành/Lớp
: 19DTA
Môn thi
: Tiếng Anh Viết 4
Mã môn học
:
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 29/07/2021
10 / 5 / 2021
Thời gian làm bài: 90’

1. Content (4ms): present an issue related to the topic with fully relevant and
accurate ideas (facts, statistics, examples, and personal experiences); provide
persuasive reasons and supporting arguments
2. Organization (2ms):
Development of five-paragraph essay
+ Introduction: hook, background information, thesis statement.
+ Logical organization of information and ideas of body paragraphs: topic
sentence, supporting sentences, concluding sentence etc. linking words.
+ Conclusion: Restatement of the thesis, prediction / suggestion
3. Grammar (2ms):
-

range of the sentences

-

range of the structures

4. Vocabulary (2ms):
-

formal- informal

-

range of the topic

-

word forms/ collocation

-

spelling and punctuation

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

BM02a/QT01/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK II - NĂM HỌC 2020 - 2021

KHOA TIẾNG ANH

Ngành/Lớp
: 17TA_N1
Môn thi
: English for Finance and Banking
Mã môn học
: ENG105
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 01/08/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề : 02

PART ONE: BACKGROUND KNOWLEDGE ON CORPORATE FINANCE AND
BANKING (0.2pts x 20 questions = 4pts)
I. Choose one correct answer to each of the questions below. (0.2pts x 5 questions = 1pt)
1. D
2. B
3. C
4. D
5. A
II. Choose one word/phrase from the box to fill in the blank in each sentence. THERE ARE
MORE WORDS/PHRASES THAN NECESSARY. (0.2pts x 5 questions = 1pt)
1. capital
2. expenses
3. face value
4. financial information
5. financial investments
III. Decide whether each of the following statements is TRUE or FALSE. (0.2pts x 5
questions = 1pt)
1. FALSE
2. TRUE
3. FALSE
4. TRUE
5. FALSE
IV. Match the following terms with the correct descriptions. (0.2pts x 5 questions = 1pt)
1. d
2. a
3. e
4. b
5. c
I. Provide the relevant formulas and calculate the results of the following problems using
the following Balance Sheet and Income Statement of VQD INC. (0.5pts x 6 problems =
3pts)
1. What was the value of the firm’s accounts payable on December 31, 2019?
On December 31, 2019:
Total Liabilities + Owners’ Equity = Total Assets
<=> Current liabilities + Long-term debt + Owners’ Equity = Total Assets
<=> Current liabilities = Total Assets – (Owners’ Equity + Long-term debt)
= $18,100 million – ($11,950 million + $4,800 million) = $1,350 million
Accounts payable + Notes payable = Current liabilities
<=> Accounts payable = Current liabilities – Notes payable = $1,350 million – $1,050 million =
$300 million
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2. Use the corporate tax schedule provided in Chapter 3, what was the company’s tax bill for
2020?
Cách 1: Dùng Figure 3-3, trang 27
Tax = $50,000 x 15% + ($75,000 – $50,000) x 25% + ($100,000 – $75,000) x 34% + ($335,000
– $100,000) x 39% + ($10,000,000 – $335,000) x 34% + ($15,000,000 – $10,000,000) x 35 % +
($18,333,333 – $15,000,000) x 38% + ($2,695,000,000 – $18,333,333) x 35% =
$943,249,997.94
Cách 2: Dùng Figure 3-4, trang 28
Tax = $6,416,664.49 + ($2,695,000,000 – $18,333,333) x 35% = $943,249,997.94
3. What was this firm's changes in net working capital for 2020?
Changes in net working capital = Ending net working capital – Beginning net working capital
= (Ending current assets – Ending current liabilities) – (Beginning current assets – Beginning
current liabilities)
= ($4,240 million – $2,485 million) – ($4,070 million – $1,350 million)
= $1,755 million – $2,720 million
= –$965 million
4. Construct a common-size income statement for 2020; what will be the value for depreciation
in 2020?
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
(× 100%)
The common − size value for the 2020 depreciation =
𝑁𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
$1,119 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛
(× 100%) = 13.94%
=
$8,025 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛
5. What will be the value of the firm’s debt-equity ratio during 2020?
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝐷𝑒𝑏𝑡 − 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
$20,200 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 − $11,355 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛
=
= 0.78
$11,355 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛
6. What will be the appropriate value of the firm's total asset turnover in 2020?
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
$8,025 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
=
= 0.42
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
($18,100 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 + $20,200 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛)/2
II. Provide the relevant formulas and calculate the results of the following problems.
(1pt x 3 problems = 3pts)
1.
1
1−
(1 + 𝑟)𝑇
𝑃𝑉𝐴 = 𝐶 × ⌊
⌋
𝑟

1−
<=> $28,000 = 𝐶 × ⌊

1
(1 + 0.75%)66
⌋
0.75%

<=> $28,000 = 𝐶 × 51.91
<=> 𝐶 = $539.40
2.
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The number of periods (years) (T) left = 15 – 7 = 8 periods (years)
Coupon payment (C) = Coupon rate (rcoupon) x Par value = 5.5% x $1,000 = $55

𝑃𝑉𝐵𝑜𝑛𝑑

1
1
1−
1−
𝐹𝑉
$1,000
(1 + 𝑟)𝑇
(1 + 8.0%)8
=𝐶×⌊
⌋+
= $55 × ⌊
⌋+
𝑇
𝑟
(1 + 𝑟)
8.0%
(1 + 8.0%)8
= $856.33
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 = ⌊

𝐶
$55
⌋ (× 100%) =
= 6.42%
𝑃𝑉𝐵𝑜𝑛𝑑
$856.33

3.
D1 = $1.3; D2 = $1.5; D3 = $1.8; D4 = D3 x g = $1.8 x (1+4.5%) = $1.881
𝑃3 =

𝐷4
$1.881
=
= $62.7
𝑟−𝑔
7.5% − 4.5%

P3 + D3 = $62.7 + $1.8 = $64.5
𝑃0 =

=

𝐷1
𝐷2
𝑃3 + 𝐷3
+
+
(1 + 𝑟) (1 + 𝑟)2 (1 + 𝑟)3

$1.3
$1.5
$64.5
+
+
(1 + 7.5%) (1 + 7.5%)2 (1 + 7.5%)3
= $1.209 + $1.298 + $51.920
= $54.427
---THE END---

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2021
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Võ Quốc Đại

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Hồ Hải Tiến
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK 2B - NĂM HỌC 2020-2021

Ngành/Lớp
Môn thi
Mã môn học
Ngày thi
Thời gian làm bài
Mã đề (Nếu có)

KHOA TIẾNG ANH

: 17TA
: International Exam Skills
: ……….…Số ĐVHT/TC: 3
: 31/07/2021
1 / 8 / 2021
: 90’
: 01

I. READING (6.0ms: 0.15mX40)

Passage 1

Passage 2

Passage 3

1 five
2 five
3 3 to 7
4 seven
5 salmon migration/water
velocity
6 river/water
temperature
7 fish passage facilities
8 1938
9 No
10 Yes
11 Not given
12 Yes

14 v
15 iv
16 vi
17 ix
18 x

27 C
28 B
29 B
30 C
31 healthy weight

19 Yes

32 sliding scale

20 Yes
21 No
22 Not given
23 No
24 No
25 No

13 Yes

26 No

33 pear
34 apple
35 balanced
36 parents/whole family
37 150 minutes/2.5 hours
38 an inactive
lifestyle/couch-potato
tendencies
39 regular physical
activity
40 obese

II. WRITING (4ms)
Answers vary.
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

