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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK 3 - NĂM HỌC 2020-2021

KHOA TIẾNG ANH

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

: HOCHE_424
: International Exam Skills
: ……….…Số ĐVHT/TC: 3
: 1 / 9 / 2021
07h15
: 90’
: 01

I. READING (6ms: 0.15mX40)

Passage 1

Passage 2

Passage 3
27 D
28 B
29 A
30 C
31 A
32 A
33 high tides
34 agricultural production

9 Egypt’s power supply
10 evaporation

14 iii
15 vi
16 i
17 ii
18 ix
19 v
20 iv
21 (yellow-fever)
epidemic
22 Finland
23 governing institutions

11 sediment

24 Europe

37 NOT GIVEN

12 storage capacity
13 Agglomeration

25 Einkorn Wheat
26 Singapore

38 NO
39 YES

1 YES
2 NO
3 YES
4 NOT GIVEN
5 4,160
6 370
7 Egyptian Nubians
8 Great Pyramids

35 coastal boundaries
36 NOT GIVEN

40 NO

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

BM02a/QT01/ĐT-KT

KHOA TIẾNG ANH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK HÈ - NĂM HỌC 2020 - 2021
Ngành/Lớp
: HOCHE_329
Môn thi
: English for Finance and Banking
Mã môn học
: ENG105
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 01/09/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề : 03

PART 1: BACKGROUND KNOWLEDGE ON CORPORATE FINANCE
AND BANKING
(40 pts)

I. Choose the correct answer to each of the questions below. (0.2pts*10 = 2pts)
1. C 2. D 3. A 4. A 5. C 6. A 7. B 8. A 9. B 10.A
II. Decide whether each of the following statements is TRUE or FALSE. (0.2pts x 5
questions = 1pt)
1. TRUE
2. FALSE
3. TRUE
4. FALSE
5. TRUE
III. Match the following terms with the correct descriptions. (0.2pts x 5 questions = 1pt)
1. e
2. d
3. a
4. b
5. c
PART TWO: CALCULATIONS TO SOLVE PRACTICAL PROBLEMS (6pts)
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 cash on December 31, 2019?
On December 31, 2019:
Total Assets = Total Liabilities + Owners’ Equity = $19,600 million
Current assets + Fixed assets = Total Assets
=> Current assets = Total Assets – Fixed assets = $19,600 million – $13,630 million = $5,970
million
Cash + Accounts receivable + Inventory = Current assets
=> Cash = Current assets – (Accounts receivable + Inventory) = $5,970 million – ($1,105
million + $485 million) = $4,380 million
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% + ($785,000,000 – $18,333,333) x 35% = $274,749,997.94
Cách 2: Dùng Figure 3-4, trang 28
Tax = $6,416,664.49 + ($785,000,000 – $18,333,333) x 35% = $274,749,997.94
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3. What was this firm's cash flow to stockholders for 2020?
CF to stockholders = Dividends paid – Net new equity raised
= $365 million – ($5,280 million – $5,000 million)
= $85 million
4. What was this firm's net working capital on December 31, 2020?
Net working capital = Current assets – Current liabilities = $5,440 million – $2,785 million =
$2,655 million
5. What will be the value of the firm’s quick ratio during 2020?
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
$5,440 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 − $865 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛
𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
=
= 1.64
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
$2,785 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛
6. What will be the appropriate value of the firm's receivables turnover ratio in 2020?
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
$7,225 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
=
𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒
($1,105 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 + $3,145 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛)/2
= 3.4
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−
<=> $40,000 = 𝐶 × ⌊

1
(1 + 0.65%)96
⌋
0.65%

<=> $40,000 = 𝐶 × 71.25
<=> 𝐶 = $561.40
2.
The number of periods (years) (T) left = 20 – 9 = 11 periods (years)
Coupon payment (C) = Coupon rate (rcoupon) x Par value = 6.25% x $1,000 = $62.5

𝑃𝑉𝐵𝑜𝑛𝑑

1
1
1−
1−
𝑇
𝐹𝑉
$1,000
(1 + 𝑟)
(1 + 8.5%)11
=𝐶×⌊
⌋+
=
$62.5
×
⌊
⌋
+
𝑟
(1 + 𝑟)𝑇
8.5%
(1 + 8.5%)11
= $843.20

3.
D1 = $1.4; D2 = $1.7; D3 = $1.9; D4 = D3 x g = $1.9 x (1+5%) = $1.995
𝑃3 =

𝐷4
$1.995
=
= $79.8
𝑟−𝑔
7.5% − 5%

P3 + D3 = $79.8 + $1.9 = $81.7
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𝐷1
𝐷2
𝑃3 + 𝐷3
𝑃0 =
+
+
2
(1 + 𝑟) (1 + 𝑟)
(1 + 𝑟)3
=

$1.4
$1.7
$81.7
+
+
2
(1 + 7.5%) (1 + 7.5%)
(1 + 7.5%)3
= $1.302 + $1.471 + $65.765
= $68.538

TP.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2021
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
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KHOA: TIẾNG ANH

Ngành/Lớp
: HOCHE-496
Môn thi
: LISTENING TACTICS
Mã môn học
: ……….…Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 1 / 9 / 2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề số 1

PART I: Write your answers T (true) or F (false). (1.8ms).
1. F 2. F 3. T 4. F
5. F
6. T
7. F
8. F

9. F

10. T

11. T

12. T

PART II: Write your answers (A, B, or C) (1.2m)
1. C

2. B

3. A

4. B

5. C

6. C

7. A

8. B

PART III: Write your answers (2.4 ms)
1. surprise
(birthday)

2.

6/6th,

3. 8/eight

4. 10/ten

Friday/Fri

5. 25/twenty

6. the river

7. wedding

five

8. (crystal
fall)

party

deluxe

9. 23/23rd,

10. four/4

11. arts

12. 7/7th,

13. outdoor

Saturday/

and

Sunday/

company

Sat

crafts

Sun

event

14. Monday

15.

/ Mon

9/
nine

16.

6/
six

PART IV: Answer the questions (1.9ms)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

because of her father’s job (0.2)
on the grass under the big tree (0.2)
play sports (0.2)
genuine, nice (0.2)
central fountain (0.2)
act socially, get nervous in conversations (0.2)
little hill with colourful benches, a cool breeze and grass, and nice view of the mountains (0.5)
dark, moody (0.2)
PART V: Write your answers T (true) or F (false). (0.9m)
1. F
2.
F
3.
T
4.
T
5.
F
6.
F

PART VI: Write your answers. (0.9m)
1. touched
2. Record
3. cell phones
PART VII: Write your answers (A, B, or C) (0.9m)
1. B
2.
A
3. C
4.
B
Người duyệt đáp án

4. clock
5. results
6. Giles
5.

A

6.

C

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án

KHOA : TIẾNG ANH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC:2020-2021
Ngành/Lớp
: HOCHE_327
Môn thi
: Ngôn ngữ học tiếng Anh
Mã môn học
:
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 1 / 9 / 2021
Thời gian làm bài: 90’
Mã đề (Nếu có) : 001

A. SYNTAX
I: Choose the appropriate word or phrase that best completes each of the following sentences. (10ms)
1.C

2.D

3.A

4.C

5.C

6.D

7.B

8.D

9.D

10.D

II: State the types and functions of the underlined groups of words. (10ms)
1. VP: V
2. Adj P: Co
3. Prep P: Noun post modifier
4. NP: Adjunct
5. Adv P: Conjunct
6. NP: Co
7. NP: Cs
8. Prep.P: A
9. Adv P: Adjunct
10. Adv P: Disjunct
III: Underline the clause elements of the following sentences, and determine their functions. (10ms)
1. S
V
O
2. Disj.
S V
3. S
V
C
4. S
V
5. S
V
A
6. S
V
7. S
V
O
8. S
V
O
9. S
A
10. S
V
O

O
C
O
O
O
O
V

A
O
A

IV: Underline the dependent clauses in the following sentences, state whether they are nominal,
adjectival or adverbial clauses, and then state the function of each clause. (10ms)
1.
2.
3.
4.
5.

Noun Cl: O
Adv Cl: Adjunct
Adj Cl: Noun post modifier
Noun Cl: O
Noun Cl: S

V: Each of the following sentences contains a non-finite clause (Infinitive Clause, Present Participle
Clause or Past Participle Clause). Underline the clause and state its function. (10ms)
1. Noun post modifier

1

2. Subject
3. Object
4. Complement
5. Subject
6. Object
7. Adjunct
8. Subject
9. Disjunct
10. Adj complement/ post modifier.
B. SEMANTICS
VI. Mark each of the following sentences true (T) or false (F). (15ms)
1. T 2. T 3. T 4. T 5. F

6. T 7. T 8. F

9. T 10. T

11.T

12. F

13. F

14. T

15. F

VII. Consider the pairs of words below, and decide which of the following terms best characterises the
sense relationship: gradable antonyms(G), binary antonyms(B), relational/converse antonyms(R/C),
homophones(H), hyponyms(HY), synonyms(S). (15ms)
1. S

2.G

3.G

4.C/R

5. HY

6.C/R

7.C/R

8.H

9.B

10.B

11.H

12.B

13.S

14.HY

15.HY

VIII. Which of the semantic relations (paraphrase (P), entailment (E), contradictoriness (C) is
exemplified in each pair of the following sentences? (5ms)
1. P
2. E
3. P
4. C
5. E
IX: Identify the speaker meaning in each of the underlined utterances. (5ms)
Answers vary.
X: Explain the semantic ambiguity of the following sentences by providing …. (10ms)
Answers vary.
Người duyệt đáp án

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án

Đỗ Thị Song Tuyến
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC: 2020-2021

Ngành/Lớp
: HOCHE_330
Môn thi
: Tiếng Anh Đọc 3
Mã môn học
: ENG 163 Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 1 / 9 / 2021
Thời gian làm bài: 90’
Mã đề (Nếu có) : 03

KHOA: Tiếng Anh

Part I. Read the text below and fill in each blank with a word from the list box. Write the
correct letter (a-j) in boxes 1-10. (2 pts)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

K

N

F

B

I

A

H

D

L

M

Part II. Choose the word with the closest meaning to each underlined word or phrase.
Write the correct letter A, B, C or D in boxes 1-10. (1.5 pts)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B
D
D
A
D
D
C
A
C
A
Part III. Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F).
Write your answers in boxes 1-10. (2 pts)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T

F

F

T

F

F

T

F

T

F

Part IV. Read this text about career-planning services. Choose the best sentence (A -G) to
fill in each of the gaps. (2.1 pts)
1

2

3

4

5

6

7

G

B

A

E

C

D

F

Part V. Read the text and answer the following questions. (2.4pts)
1. Job’s favorite fruit.(0.4)
2. It was the first home computer to be user-friendly – it introduced the public to point
and click graphics. (0.4)
3. No. Jobs argued bitterly with John Sculley and was forced to resign after a power
struggle. By 1996, Apple was in trouble due to the dominance of Windows software
and the increasing number of PC clones. (0.8)
4. The attention to design makes the brand special. (0.4)
5. Their computers cost more than most PCs, and a more limited range of software is
available. (0.4)
TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người duyệt đáp án
Người làm đáp án
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2020-2021

Ngành/Lớp:
Môn thi:
Mã môn học:
Ngày thi:
Thời gian làm bài:
Mã đề:

KHOA TIẾNG ANH

Nội dung đáp án
3. T
4. T

I
1. F

2. T

6. T

7. F

19D2TAA1
Ngôn ngữ học tiếng Anh
ENG169 Số ĐVHT/TC: 3
18h15
01/9/2021
90 phút
01

8. F

Điểm
5. F

9. F

10. T
Cộng

10 ms

II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

adjective phrase: complement
noun phrase: object
adverb phrase: adjunct
verb phrase: verb
prepositional phrase: complement
noun phrase: adjunct
prepositional phrase: adjunct
prepositional phrase: object
noun phrase: subject
noun phrase: adjunct

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
Cộng

III
1. The student looked worried about her school report.
S

V

1.5 ms

C

2. The driver must have a valid driver’s license.
S

V

10 ms

1.5 ms

O

3. Tom gave a bunch of flowers to his parents on their wedding anniversary.

1.5 ms

4. Her mother may be cooking in the kitchen at the moment.

1.5 ms

5. The world population will have become much bigger by 2030.

1.5 ms

6. The farmers usually ate their lunch in the corn field.

1.5 ms

S

V

O

S

O

V

A

S

S

A

A

V

A

V

C

O

A

A

7. You must return that overdue book to the library tomorrow morning.

1.5 ms

8. The goods were delivered to the customer five days ago.

1.5 ms

9. John always considered Jim his best friend.

1.5 ms

10. Finally, they sent their only child to America.

1.5 ms

S

V

O

S

S

A

V

A

V

S

V

A

O

O

O

A

A

C

A

Cộng

15 ms
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IV
1.
2.
3.
4.
5.

that astrologers can tell the future > nominal clause: subject
where she used to live in > adjectival clause: noun post-modifier
how many galaxies there are > nominal clause: object
since he left here > adverbial clause: adjunct
that this could happen to someone else > nominal clause: complement

1.5 ms
1.5 ms
1.5 ms
1.5 ms
1.5 ms
Cộng

7.5 ms

V
1.
2.
3.
4.
5.

talking about race > nominal clause: object
to travel to New York > nominal clause: subject
made by her mother > adjectival clause: noun post-modifier
to pick up Julia > adverbial clause: adjunct
to protect the community from the virus > noun clause: complement

1.5 ms
1.5 ms
1.5 ms
1.5 ms
1.5 ms
Cộng

7.5 ms

Cộng

10 ms

Cộng

5 ms

Cộng

5 ms

Cộng

10 ms

Cộng

8 ms

VI
1. F

2. F

3. T

4. T

5. T

6. F

7. F

8. T

9. T

10. F

VII
1. A

2. S

3. C

4. S

5. A

VIII
1. G

2. E

3. E

4. P

5. G

IX
1. RA

2. BA

3. GA

4. HP

5. HG

6. SY

7. HN

8. HY

9. RA

10. HG

X
1. E

2. C

3. P

4. C

5. E

6. E

7. P

8. P

XI
1. B implies that he or she did not use all the printer paper.
2. B implies that Mary isn’t going to give him or her a ride to the party.

2 ms
2 ms
Cộng

4 ms

XI
1. a) He is a teacher of Chinese.
b) He is a teacher who comes from China.
2. a) He was watching the man who was carrying binoculars.
b) He was watching the man by using binoculars.

4 ms
4 ms
Cộng

TỔNG ĐIỂM:

8 ms
100 ms
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Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
18/8/2021

TP.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2021
Người làm đáp án

Nguyễn Trọng Khiêm
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2020-2021

KHOA TIẾNG ANH

Câu 1

Ngành/Lớp:
19D2TAA2
Môn thi:
Thực hành biên dịch
Mã môn học:
ENG157
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi:
04/09/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề: 02

Nội dung đáp án
1.
Ở những khu vực khô hạn và bán khô hạn, nơi nhận
được lượng mưa hạn chế, đất bị chăn thả hoặc trồng trọt quá
mức có thể trở nên giống như sa mạc, chẳng hạn như ở
Namibia.
2.
Chất lượng không khí kém là một vấn đề môi trường
nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Khói từ các nhà máy
công nghiệp, chẳng hạn như nhà máy này ở Arizona, Hoa Kỳ,
có thể chứa những phần tử góp phần tạo ra mưa axit.
3.
Tsagaan đưa ra một tầm nhìn lạc quan về tương lai
song ngữ của Mông Cổ. Ông nói, "Nếu chúng ta kết hợp kiến
thức học thuật của mình với ngôn ngữ tiếng Anh, chúng ta có
thể thuê công ty gia công ở đây, giống như ở Bangalore".
4.
Gia đình có người cha ở nhà nội trợ toàn thời gian có
nhiều lợi ích. Nếu vợ ông ta là một người phụ nữ thích sự
nghiệp, người chồng có thể gánh vác một số trách nhiệm gia
đình, nhờ đó cô ấy có thể cạnh tranh thành công hơn ở nơi làm
việc.
5.
Internet có rất nhiều tài nguyên để khách du lịch có
thể tìm hiểu thêm về điểm đến của họ, khám phá những điều
quí giá của địa phương hoặc mở ra bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào
mà họ có thể gặp phải.
6.
Du lịch Homestay không chỉ cho bạn cơ hội tiếp xúc
với người dân địa phương, mà còn để cho bạn được ở và ngủ
lại tại nhà của họ. Đó là cách để bạn cảm nhận về vùng đất mà
bạn sắp đến, chứ không đơn thuần chỉ là tham quan.
7.
Đạo văn trên Internet đã trở thành một vấn đề
nghiêm trọng bởi vì nó quá dễ dàng để tìm thấy và sao chép
thông tin trực tuyến.
8.
Bí quyết kiểm soát cân nặng của tôi là "không dùng
thực phẩm trắng." Bạn biết đấy, không bánh mì trắng, mì ống,
khoai tây hoặc các món tráng miệng được làm bằng bột mì
trắng và đường tinh luyện.
9.
Có vẻ như cách làm thông thường vẫn chưa làm được
gì nhiều để giải quyết vấn đề đói nghèo; chúng ta có thể cần
phải thử nghiệm một giải pháp triệt để.
10.
Hầu hết các trường đại học và trường học cung cấp
cho sinh viên phần mềm miễn phí hoặc trả phí thấp, được thiết
kế để theo dõi thông tin.

Điểm

5.0 điểm
(0.5 đ /1 câu)
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Cộng

5.0 điểm

Câu 2
1.
One perspective on global warming is that human
activities are not the cause; however, most climate scientists do
not agree.
2.
Although government officials will have to follow
the new law, the French Constitutional Congress ruled that the
law violates the 'freedom of expression' of the general public.
3.
However, since children appear to have an innate
language-learning ability, there is a trend worldwide for
countries to introduce foreign language learning at an earlier
age
4.
It's great if you have a family home that is filled with
love; However, not everyone has that happiness.
5.
It wasn't long ago that going on holiday meant visiting
or calling a travel agent to book your flights and hotel. Now,
technology may be putting these travel agencies out of
business.
6.
I couldn't afford a tutor and my schedule at university
was so erratic -I couldn't arrange anything with classmates,
especially ones I barely knew. Then a friend suggested going
online
7.
When debts get this large, countries have trouble even
paying interest on the loans. As a result, some developing
nations are on the brink of default, or not repaying borrowed
money.
8.
Social problems like poverty, juvenile crime, and
unemployment are related to overpopulation.
9.
It is unconscionable and barbaric for us to live in
comfort without doing something to lift others out of poverty.
10.
The United Nations Food and Agriculture Organization
predicts that world market prices for rice, wheat, barley, sugar
and meat will stay high or continue rising.

Cộng
TỔNG ĐIỂM:

5.0 điểm
(0.5 đ /1 câu)

5.0 điểm
10.0 điểm

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
TP.HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2021
Người duyệt đáp án
18/8/2021

Người làm đáp án
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ĐÁP ÁN HỌC KỲ HÈ -NĂM HỌC 2020-2021

Ngành/Lớp:
19D2TAA2
Môn thi:
Tiếng Anh - Viết 4
Mã môn học:
ENG168
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi:
04/09/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề: 01

KHOA TIẾNG ANH

Nội dung đáp án

Điểm
2.5

Introduction
Hook:
Background information
Thesis statement
Mechanics (punctuation, capitalization)
Cộng

2.5
2.0

Cộng

2.0
2.0

Cộng

2.0
2.0

Cộng

2.0
1.5

Cộng

1.5

TỔNG ĐIỂM:

10.0

Body paragraph 1
Topic sentence
Supporting ideas
Mechanics (punctuation, capitalization)
Body paragraph 2
Topic sentence
Supporting ideas
Mechanics (punctuation, capitalization)
Body paragraph 3
Topic sentence
Supporting ideas
Mechanics (punctuation, capitalization)
Conclusion
Restatement of Topic sentence
Ending
Mechanics (punctuation, capitalization)

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
18/8/2021

TP.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án

BM02a/QT01/ĐT-KT

KHOA TIẾNG ANH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK HÈ - NĂM HỌC 2020 - 2021
Ngành/Lớp
: HOCHE_321
Môn thi
: Business Correspondence
Mã môn học
: ENG102
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 04/09/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề : 01

I. Use the give words in the box to fill in the gaps of the letter below (Note: the number
of words given is more than needed) (1.5 points)
1. full
6. urgent
2. arrival
3. account
4 contained

7. replacements
8. enclose
9. copy

5 presume

10. disposal

II. Sort out the jumbled words below to make sentences typical of business
correspondence. Add capital letters and punctuation as necessary. (1.5 points)
1. To minimize any damage in transit, the goods must be packed in secure wooden cases
2. We are very sorry to have to inform that your last delivery is not up to your usual
standard.
3. We have pleasure in placing our order on the following terms and conditions.
4. We have taken special care to see that the goods have been packed as per your
instructions.
5. We regret the need for you to write to us and hope the steps we are taking will ensure
the safe arrival of all your orders in future.
III. English-Vietnamese translation (01 point)
1. Chúng tôi cho rằng đã nói lên được hết mọi thứ quý ngài yêu cầu. Nếu chưa đủ, xin đừng
ngần ngại viết thư lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hân hạnh trả lời quý ngài ngay.
2. Chúng tôi chắc chắn rằng chất lượng cao và giá cả phải chăng của đơn hàng này sẽ
khuyến khích quý ngài đặt một đơn hàng cố định với chúng tôi.
3. Như các ngài đã biết từ thư trước của chúng tôi, những hàng hóa này chiếm một phần
đáng kể trong một đơn hàng lớn, và điều cốt yếu là giao hàng phải đúng thời gian.
4. Chúng tôi lấy làm tiếc rằng nếu chúng tôi không nhận được tin của quí ngài trong thư về
chúng tôi buộc phải chấm dứt đơn hàng này.
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IV. Vietnamese-English Translation (01 point)
1. Would you please make delivery before 12/8 as after this time, it is no longer our sales
seasons in this market.
2. If you wish, we will have our personnel to give you a demonstration, but this will entail
your travel expense.
3. We are extremely sorry about this delay but you will realize that it was due to
circumstances beyond our control.
4. We shall be very glad if you will send us replacements for the broken articles, as we
need these to complete our sales to our customers.
V. Letter-writing (05 points)
- Layout: 1.5 points
- Grammar: 1.5 points
- Content and Language style: 02 points
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Ngày 23 tháng 08 năm 2021
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
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KHOA TIẾNG ANH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK HÈ - NĂM HỌC 2020 - 2021
Ngành/Lớp
: HOCHE_325
Môn thi
: English for Foreign Trade
Mã môn học
: ENG106
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 04/09/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề : 01

Part 1: 03 Points
Part 2: 04 Points
Part 3: 03 Points
--------------------Total: 10 Points
ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Part 1. Concept Review (03 points)
1. What is a Bill of Lading? What are the purposes of a Bill of Lading? (01 point)
- Bill of Lading is a document issued by the shipping company or his agent acknowledging
the receipt of cargo on board.
-This is an undertaking to deliver the goods in the same order and condition as received to
the consignee or his agent on receipt of freight, the shipping company is entitled to.
Purposes of a Bill of Lading:
(1)
As a document of title to the goods
(2)
As a receipt from the shipping company and
(3)
As a contract of affreightment (transportation) of goods.
- “Bill of lading is a title document” means that owner of the Bill of lading will become an
owner of the goods shipped.
2. State the common problems with insurance in payment by L/C which will result in nonpayment by a paying bank. (01 point)
- The insurance document is not of the type specified in the credit
- The insurance risks are not those specified in the credit.
- Insurance cover is expressed in a currency other than that of the credit.
- The sum insured is below the figure required.
- Insurance cover does not begin on or before the date of the transport document.
3. Specify the similarities and differences between the rules of FOB and CIF under
Incoterms 2020 (01 point)
Similarities:
- Used for the same type of goods (bulk cargo)
- Transportation by sea only
- Risks to the goods pass from the seller to the buyer when goods are placed onboard the
vessel at the port of shipment.
- Export clearance is for seller’s liability
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- Import clearance is for buyer’s liability
Differences
FOB

CIF

0. Giving advice of vessel

Buyer

Seller

1. Main carriage cover by

Buyer

Seller

2. Obligation to obtain insurance

No parties

Seller

3. Vehicle arranged by

Buyer

Seller

Part 2. Concept development (04 points)
I. Read the following L/C and decide if the statements are True of False (02 points;
0.2 points/item)
1. T

3. T

5.T.

7. T

9. F

2. F

4. T

6. T

8. F

10. F

II. Read the extract of a contract and issue a Bill of Exchange (02 points; 0.2
points/item)
(1) US $ 84.000,00
(2) HO CHI MINH City, Vietnam, June 19th 2016
(3) 60 days after B/L date sight
(4) Vietcombank, HO CHI MINH City branch, Vietnam
(5) United states Dollars Eighty four thousand only.
(6) our invoice No 12345
(7) Bill of Lading No BL4321
(8) June 17th, 2016
(9) YAGI Co., Ltd.
(10) HUU NGHI GARMENT EXPORT-IMPORT Co Ltd.
Part 3 Case studies (03 points)
I. Incoterms 2020 (01 point/ 0.2points/item)
1. FCA Tokyo, Japan
2. CPT Hochiminh city, Vietnam.
3. DAP, Hochiminh city, Vietnam.
4. FAS Tokyo port, Japan.
5. FOB Tokyo, Japan
II. International payment (01 point/ 0.2points/item)
1. Cash in advance, because the seller is in stronger position.
2. Irrevocable Letter of Credit because it will guarantee payment for this company.
3. No. Because the bank makes payment against the documents, not the goods.
4. No. Because it is a revocable Letter of credit
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5. Yes. Because he will be paid by the confirming bank.

III. Contract clauses (1 point/ 0.2 points/item)
1. “This Contract and all the questions concerning its formation, validity and interpretation
shall be governed by Vietnamese law [or other national law]
2. This Contract shall be made in 04 originals, in English [or Vietnamese] (ONLY ONE
LANGUAGE IS APPROPRIATE). Each party shall keep 02 ORIGINALS OF THE
SAME LEGAL VALUE.
3. “Delivery shall be made CFR Hong Kong, Incoterms 2020, on or before 1 August, 2016”
4. “The price shall be understood FOB, Khanh Hoi port, Hochiminh city, Vietnam, subject
to Incoterms 2020”.
5. Commodity: Honda Future Motorbikes, made in Thailand, 2015
Quantity: 1000 units
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Ngày 23 tháng 08 năm 2021
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2020-2021

Ngành/Lớp:
HOCHE_322
Môn thi:
Translation Theory
Mã môn học:
ENG133
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi:
04/09/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề: 02

KHOA TIẾNG ANH

Part 1

Nội dung đáp án

Điểm

1. With the benefit of several years of practical experience,

0.3 điểm

Vietnamese businesses have improved markedly in the
promotional aspect of marketing strategy.
2. House price could fall during the next six months.

0.3 điểm

3. He fell off the bicycle yesterday.

0.3 điểm
0.3 điểm
0.3 điểm

4. The cat in the middle is the cutest.
5. To swim in the pool made the children very happy.
6. There is a factory which supplies farmers all over the

0.3 điểm

world with chemical preparations.
7. I had him repaint the wall yesterday.

0.3 điểm

8. The village lies in a valley forty miles from London.

0.3 điểm
0.3 điểm

9. She thought of the day that he took her away from her
parents across the river.
10. Although it rained heavily, they enjoyed their walk.
Cộng
Part 2

0.3 điểm
3.0 điểm

1. Marco đã phải rời sân vì bị thương trong trận đấu.

0.3 điểm

2. Chúng tôi chăm chú nghe thầy giáo giảng bài.

0.3 điểm

3. Cô gái có đôi mắt xanh đã chiến thắng cuộc thi hoa hậu.
4. Học một ngôn ngữ mới là mở một cánh cửa mới ra thế

0.3 điểm
0.3 điểm

giới bên ngoài.
5. Thuở xưa, con người tin rằng mặt trời xoay vòng quanh

0.3 điểm

trái đất.
6. Qua khoảng trống của những chiếc lá đan xen trên mặt

0.3 điểm
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nước, ông để ý nhìn xuống các cảnh tượng bên dưới.
0.3 điểm

7. Dân làng bị đầu độc bởi cồn/rượu và thuốc phiện.

0.3 điểm

8. Anh ta vốn là thợ máy nên rất rành về máy móc.
9. Câu chuyện về cô gái từng sống ở đó đã làm cho tôi sợ

0.3 điểm

phát khiếp.
0.3 điểm

10. Nữ giới sống lâu hơn bởi họ không nhậu nhiều.
Cộng
Part 3

SUGGESTED ANSWERS
MARKS CAN BE GIVEN FOR ANY DIFFERENT
RIGHT ANSWERS
1. ST: who
TT: ___
-> reduction

3.0 điểm
4.0 điểm

ST: tended
TT: chăm nom
-> equivalence

2. ST: plan
TT: mưu kế
-> equivalence
3. ST: rushed down
TT: ba chân bốn cẳng chạy
-> equivalence / idiomatic translation
ST: considerable time
TT: khoảng thời gian cũng khá lâu

-> equivalence
4. ST: a few days afterwards
TT: Vài ngày sau
-> synonymy
5. ST: shortly after this
TT: không lâu sau đó
-> equivalence
ST: to worry
TT: dòm ngó

-> equivalence
6. paraphrase
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Cộng
TỔNG ĐIỂM:

4.0 điểm

10.0 điểm

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
15.8.2021

TP.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK 3 - NĂM HỌC 2020-2021

Ngành/Lớp
: 20HTAA2
Môn thi
: Tiếng Anh - Đọc 2
Mã môn học
: ……….…Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 4 / 9 / 2021
Thời gian làm bài: 60’
Mã đề (Nếu có) : 2

KHOA TIẾNG ANH

I. Read the passage below and choose one best answer to each question. (1.5ms)
1. A

2. C

3. C

4. B

5. C

6. D

7. A

8. C

9. A

10. B

II. Read the passage below and choose one best answer to each question. (2ms)
1. C

2. C

3. C

4. D

5. B

6. A

7. A

8. B

9. B

10. C

III. Read the passage and answer the questions that follow. (3ms)
1.
2.
3.
4.

It’s dangerous because of the rocks. (These have caused hundreds of boats to sink)
There are 6 buildings.
They usually receive supplies twice a year.
They only have access to the internet for one or two hours a day and they can’t
always get a mobile phone signal.
5. The population has dropped from 300 to 62.
IV. Read the passage and answer the questions that follow. (3ms)
1. There were 3 companies. They were Lycos, Yahoo! And AltaVista.
2. The name of the company grew into a verb.
3. They counted how many times words appeared on each page. Then they might return
pages where the words in your query appeared the most.
4. Google was the first search engine that began considering links.
5. Maybe one good idea made all the difference. It also had to do with the way that
they presented their product.

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC:
2020-2021

KHOA: Tiếng Anh

Ngành/Lớp
: HOCHE_586
Môn thi
: Tiếng Anh Viết 3
Mã môn học
:
Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
: 4 / 9 / 2021
Thời gian làm bài: 90’
Đề 1

Part I.
I. Fill in the outline of the essay above. (2pts)
Introduction paragraph:
Hook: The fact that the world’s cities are getting more and more crowded is well-known.
Thesis statement: There are two main reasons why these and other cities are becoming so
crowded; one economic, the other socio-cultural.
Body paragraph 1:
Topic sentence: First, the primary cause of cities becoming so crowded is economic reasons.
Supporting idea(s):
- As a country develops, its cities become the engines of development, thus jobs are
available in these areas.
- As a result, population in these cities increased rapidly.
- People could find employment and establish economic security.
Body paragraph 2:
Topic sentence: Second, another factor in the huge increase in urban populations is the sociocultural factor.
Supporting idea(s):
- People migrate to the cities for educational and personal reason.
- Young people will move to the city as the villages and rural areas are more custom
and tradition oriented.
Conclusion:
Restatement: In conclusion, economic and cultural factors are the major causes of huge urban
population.
II. Indicate the style of the short essay. (0.5pt) A. Opinion essay
Part II. (7.5ms)
1. Content (3ms): 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 (1.5ms):
Development of a three/four-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 (1.5ms):
- range of the sentences
- range of the structures
4. Vocabulary (1.5ms):
- formal- informal
- range of the topic
- word forms/ collocation
- spelling and punctuation
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2020-2021

KHOA TIẾNG ANH

Ngành/Lớp
:
HOCHE_323, HOCHE_324
Môn thi
:
Biên dịch thương mại
Mã môn học
: ENG149 Số ĐVHT/TC: 3
Ngày thi
:
05/09/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề
: 01

Part 1

Nội dung đáp án

Điểm

Câu 1

Trường hợp Bên bán vi phạm các điều khoản, điều kiện hoặc
bảo hành của Hợp đồng này hoặc trường hợp Bên bán tử vong,
giải thể, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Bên mua được
quyền hủy bỏ Hợp đồng này hoặc từ chối hàng hóa hoặc thanh
lý hàng hóa đó cho Bên mua hưởng tại thời điểm và theo giá cả
mà Bên mua cho là hợp lý.

1.0

Câu 2

Đối với chúng tôi, lợi ích thiên nhiên luôn được đặt lên hàng
đầu. Do đó, Sunworld luôn tìm tòi phát triển nhiều phát minh
mới không chỉ cải tạo giống nho mà còn cải thiện và bảo vệ
môi trường sống.

1.0

Câu 3

Bên Bán bảo đảm rằng hàng hoá cung cấp theo hợp đồng này
vào thời điểm giao hàng sẽ phải là hàng không có khuyết tật về
mặt nguyên liệu, trình độ tay nghề hoặc ẩn tỳ về mặt thiết kế.

1.0

Câu 4

Dư luận rộng rãi đều cho rằng cần thông qua nghiên cứu để

1.0

khám phá những cơ hội nhằm giúp các hộ nông dân nghèo và
người tiêu dùng có thu nhập thấp có thể thu lợi được từ cây
trồng biến đổi gen.
Trường hợp một trong hai bên không thể thực hiện nghĩa vụ
của mình theo Hợp đồng này do/ là hậu quả của bất khả kháng,
không bên nào phải chịu trách nhiệm với phía bên kia về thiệt
hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ việc không thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ.

1.0

Cộng

5.0

Câu 1

At Vinacafé over the past 50 years, many generations of users
have come to coffee with all their heart and passion, they fully
understand the essence of the original delicious taste of a
coffee.

1.0

Câu 2

The dynamic Asian economies turning to trading among
themselves and investing in the region in response to a
slowdown in the world economy, the Asian Development Bank

1.0

Câu 5

Part 2
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said in a report published this week.
Câu 3

Sunworld is a diverse vineyard with many special grape
varieties committed to non-GMO. Therefore, when the grapes
reach consumers, their delicious taste remains intact.

1.0

Câu 4

To reduce the risk of fire, electric shock, and injury to the user
or direct exposure to electromagnetic wave energy when using
the device, please observe the following basic precautions.

1.0

Câu 5

All disputes, controversies, discrepancies or claims or
otherwise which prove impossible by amicable negotiation
shall be referred to the Vietnamese International Arbitration
Centre (VIAC) in HochiminhCity for final settlement.

1.0

Cộng

5.0

TỔNG ĐIỂM:

10.0

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
18/8/2021

TP.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(TỔNG HỢP TỪ NGÂN HÀNG ĐỀ)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2020-2021
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Nội dung đáp án

Section
1

1. It symbolizes the process of maturity in the speaker.
2. The wisdom was that one should not lose oneself in love.
3. It expresses the speaker’s sigh of regret and resignation.
4. It symbolizes autumn, the end of a year and chapter in life.
5. The title shows the regret of not being able to explore both
roads.
6. He’s scared of being left alone and forgotten.
7. The gate symbolizes Alice’s cage and the old man’s control.
8. The old man finally allows Alice to be free and leave.
9. Her joy’s strong and immoral, for it’s from her husband’s death.
10. Marriage was a prison to women, and death was the escape.
Cộng
Section
Nội dung đáp án
2
a.
_The explanation of the lines varies depending on the students.
Suggested answer: Once a decision has been made, there is no
turning back.
_Agree or disagree: The answer varies depending on each student
(with relevant quotes from the poem).
_Grammar
Cộng
b.
_The doctors’ diagnosis: she died because of “a joy that kills.”
This is a wrong explanation. She died from grief.
_She was happy because her husband was dead, so she felt freedom
for the first time, but her husband was alive, so she was
heartbroken (with relevant quotes from the story).
_Grammar
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

Điểm
0.5 mark
0.5 mark
0.5 mark
0.5 mark
0.5 mark
0.5 mark
0.5 mark
0.5 mark
0.5 mark
0.5 mark
5.0 marks
Điểm
2 marks

2 marks
1 mark
5.0 marks
1 mark
3 marks

1 mark
5.0 marks
10.0 marks

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
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