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Bài 1. Phần căn bản 
1. Khởi động Winword . 
2. Quản lý thanh công cụ (Toolbars) : thực hiện bật/tắt :  

• Ruler(Vertical , Horizontal) . 
• Formatting Toolbar . 
• Standard Toolbar . 
• Drawing Toolbar . 

3. Cài đặt Font chữ trong Winword theo các trường hợp sau : 
a) Hãy cài đặt Font chữ mặc nhiên trên Winword như sau : Fontname : VNI-

Times , Font Style : Normal , Size : 12  . Sau khi cài đặt , hãy đóng Winword 
và khởi động lại để kiểm tra kết quả cài đặt . 

b) Hãy cài đặt Font chữ mặc nhiên trên Winword như sau : Fontname : Tahoma, 
FontStyle : Regular , Size : 12 . Sau khi cài đặt , hãy đóng Winword và khởi 
động lại để kiểm tra kết quả cài đặt . 

4. Vị trí lưu trữ tập tin (Files location) : 
Thực hiện tuần tự các yêu cầu sau : 
- Dùng chương trình Windows Explorer (hoặc Winword) để tạo một 

SubFolder mang tên THUCTAP (trong Folder My Documents) .  
- Xác định vị trí lưu trữ mặc nhiên của Winword là C:\My 

Documents\THUCTAP  
5. Chỉnh kiểu giấy thành Landscape  
6. Chỉnh biên giấy (Margins) : Top : 0,5” - Bottom : 0,5” – Left : 1,0” , Right : 1,0” 
7. Chỉnh kiểu giấy lại thành Portrait . 
 
Bài 2. Tạo tập tin văn bản mang nội dung sau  

CAÙCH TAÏO ÑÒA CHÆ E-MAIL MIEÃN PHÍ 
***************** 

a) Truy caäp vaøo caùc web mail nhö hotmail, yahoo, cnn.vol , ... 

b) Ví duï trong hotmail, choïn muïc Sign up here seõ xuaát hieän trang web giôí thieäu caùch 
söû duïng hotmail. Ñoïc xong, haõy choïn I accept ñeå baét ñaàu ñaêng kyù . 

c) Ñaêng kyù teân söû duïng vaøo muïc Choose a login name. Ví duï : chipheo, thino ,... Keát 
quaû seõ coù teân ñaêng kyù laø chipheo@hotmail.com , thino@hotmail.com ,........ 

d) Ñaêng kyù maät khaåu truy nhaäp vaøo hoäp thö cuûa baïn baêng caùch nhaäp maät khaåu trong 
muïc Choose a password . 

e) Khaúng ñònh laïi maät khaåu ñaõ nhaäp trong muïc Re-type that password . 

f) Nhaäp caùc thoâng tin coøn laïi nhö  Your first name, Your last name ,.... 

g) Choïn Submit registration . 
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Bài 3. Tạo tập tin sau  

BÌNH ÑAÚNG VEÀ VAÊN HOÙA 
Chuùng ta ñang noùi nhieàu tôùi vaán ñeà xaây döïng moät neàn vaên hoùa Vieät Nam tieân tieán, 

ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. Vì vaäy, khoâng theå khoâng  noùi tôøi vaán ñeà bình ñaúng vaên hoùa. 
Thöïc teá cuoäc soáng cho thaáy : Khoâng chæ coù söï phaân hoùa giaøu ngheøo giöõa noâng thoân vaø 
thaønh thò, giöõa mieàn nuùi vaø ñoàng baèng maø coøn coù söï caùch bieät lôùn veà möùc ñoä höôûng thuï 
vaên hoùa giöõa caùc vuøng noùi treân, nhaát laø mieàn nuùi. 

Caû nöôùc ta coù 40 tænh mieàn nuùi, vôùi hôn 20 trieäu daân, nhöng maáy naêm qua, chæ ñaàu 
tö vaø caûi taïo ñöôïc 24 raïp chieáu boùng, coøn caùc ñoäi chieáu boùng löu ñoäng thì haàu nhö tan raõ. 
Baùo chí leân mieàn nuùi thì chaäm. Nhieàu vuøng daân muoán xem tivi nhöng khoâng coù nguoàn 
ñieän, chæ troâng chôø vaøo phaùt thanh, nhöng daân ngheøo khoâng ñuû tieàn saém radio . 

Thoâng tin thieáu, sinh hoaït vaên hoùa ngheøo naøn, cho neân ôû taän buoân laøng xa, karaoke ñaõ 
thaéng theá. Deã hieåu vì sao caùc laøn ñieäu haùt ru, caùc nhaïc cuï truyeàn thoáng, thaäm chí 
caû daøn coàng chieâng, cuõng daàn daø mai moät. 

Bài 4.  
MARKETS AND MARKETING 

1. What is a market ? 

 It is a place where goods are bought and sold and where transactions for 
buying and selling are arranged. The term market also refers to the mass demand of 
the potential buyers of a commodity or service. 

2. What is marketing ? 

 It is the co-ordination of the complex series of business activities directing the 
flow1 of goods and services from the producer who has created them to the 
consumer who uses them. Marketing includes all the different techniques used to sell 
a product or develop a service. It likewise involves the auxiliaries of trade: transport, 
financing, insurance, warehousing and publicity2. 

3. What is market research ? 

It is the collection, recording and analysis of information necessary to the 
successful distribution of a product or service. It may include specialized techniques 
such as cost analysis and feasibility study. 

4. How are channels of distribution selected ? 

First the manufacturer selects the channel which will be the most effective at 
the lowest cost. Then he chooses the middlemen who will most effectively perform 
the marketing functions within this channel. 

5. What is sales planning ? 

It involves the marketing of the right merchandise or service at the right place 
in the right quantities at the right time 

                                        
1 Doøng, luoàng 
2 Quaûng caùo, rao haøng 
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Bài 5. Tạo tập tin ThuocLao.doc có nội dung như sau : 
 

 
 
 
 
 

Sôùm mai ñaùnh beät tr öôùc theàm , 

ñöù ñöø phun khoùi thuoác leân taän trôøi 

Cha toâi maát ñaõ laâu r oài, 

toâi veà ngoài choã cha ngoài naêm  nao 

Rít coøi phuït khoùi roõ cao, 

trôøi lao ñao , ñaát lao ñao lôø ñôø 

Nöôùc heø töôi roùt vaøng mô , 

ñoâi khi haïnh phuùc ñôn sô voâ cuøn g 

Toâi qua laém nuùi , nhieàu s oâng , 

khoùi ngaøy xöa aùm tr ong loøng coøn cay 

Ngaång ñaàu ñöa khoùi vaøo maây , 

ngheânh ngang hieàn trieát ñieáu caøy thaêng thieân . 

Nguye ãn Duy 

 
Bài 6.   
 

 
Truùc Xinh 

 
 

T ruùc xinh truùc moïc ñaàu ñình , 

em xinh em rôùt xuoáng ... sình . Heát xinh  !!! 
 
 
 



Bài tập Microsoft Word 

  Trang : 4 

Bài 7.  Tạo tập tin Suddenly.doc có nội dung như sau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 8. Hãy thực hiện lệnh gán phím cho các Symbols sau : 
 

Symbols Shortcut key 
� ALT + S 

� ALT + D 

� ALT + T 

� ALT + V 

Bài 9. Tạo tập tin  sau :  
 

TAØI SAÛN NGUOÀN VOÁN 

A. TSLÑ VAØ ÑTNH  A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ  
� Tieàn maët  � Vay ngaén haïn  
� Tieàn göûi ngaân haøng  � Phaûi traû ngöôøi baùn  
� Phaûi thu khaùch haøng  � Phaûi traû CNV  
� Nguyeân vaät lieäu  � Thueá phaûi noäp  
� Duïng cuï , coâng cuï  � Vay daøi haïn  
� Haøng hoùa    
B. TSCÑ VAØ ÑTDH  B. NGUOÀN VOÁN CSH  
� Taøi saûn coá ñònh höõu hình  � Nguoàn voán kinh doanh  
� Taøi saûn coá ñònh voâ hình  � Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi  
  � Laõi chöa phaân phoái  

Toång coäng taøi saûn  Toång coäng nguoàn voán  

 

The young girls cross the road and suddenly 
your thin coat of longing, like a veil of mist 
on a distant mountain, falls away from one brief smile . 
... the clouds of one more day disappear . 
They carry their beauty like a gift they offer each other . 
I want to stretch it all across the morning . 
Not ours ... not anyone's 
the wind sights out over the trees . 
To go out the gate so early , and to be so lucky . 
To wish for something ... tomorrow again they'll cross. 
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Bài 10.  
 

Noun class Gender Example Pronoun Pronoun - 
adj 

Reflexive 

Masculine Father he / him his himself 

Feminine Mother she / her her herself 

H
u
m
a
n
 

Masculin or 
Feminine 

Student he / she 

her / him 

his 

her 

himself 

herself 

Masculine 

(higher animals) 

Bull he / it 

him / it 

his / its himself 

itself 

Feminine Cow she / it 

her / it 

her / its herself 

itself 

A
n
im
a
ls
 

Neutral 

(both sexes : 
lower animals) 

Snake it its itself 

Inanimate Neutral Table it its - 

 
 
Bài 11. Tạo AutoText, tên là HDKHOAN  mang nội dung sau:  

Ñôn vò  : ……………………     Maãu soá  : C 06-H 
Ñòa chæ : ……………………   (Ban haønh theo QÑ soá : 999-TC/QÑ/CÑKT 
            Ngaøy 02-11-1996 cuûa Boä Taøi chính) 

HÔÏP ÑOÀNG GIAO KHOAÙN COÂNG VIEÄC, 
SAÛN PHAÅM NGOAØI GIÔØ 

    Ngaøy ……… thaùng ………. Naêm 199……. 
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Bài 12.  
 

LUAÄT NGAÂN SAÙCH NHAØ NÖÔÙC 
Ñeå quaûn lyù thoáng nhaát neàn taøi chính quoác gia, xaây döïng ngaân saùch Nhaø nöôùc laønh 

maïnh, cuûng coá kyû luaät taøi chính, söû duïng tieát kieäm, coù hieäu quaû  tieàn cuûa Nhaø nöôùc, taêng 
tích luõy ñeå thöïc hieän coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû 
nghóa, ñaùp öùng yeâu caàu kinh teá - xaõ hoäi, naâng  cao ñôøi soáng nhaân daân, baûo ñaûm quoác 
phoøng, an ninh, ñoái ngoaïi . 

Caên cöù vaøo Hieán phaùp nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam naêm 1992 . 

Luaät naøy quy ñònh veà laäp, chaáp haønh, quyeát toaùn, kieåm tra ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø 
veà nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa cô quan Nhaø nöôùc caùc caáp trong lónh vöïc ngaân saùch Nhaø nöôùc. 

CHÖÔNG I 
NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG 

Ñieàu 1 : 

Ngaân saùch Nhaø nöôùc laø toaøn boä caùc khoaûn thu, chi cuûa Nhaø nöôùc trong döï toaùn ñaõ 
ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn quyeát ñònh vaø ñöôïc thöïc hieän trong moät naêm ñeå 
baûo ñaûm thöïc hieän caùc chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa Nhaø nöôùc. 

Ñieàu 2 : 

1. Thu ngaân saùch Nhaø nöôùc goàm: caùc khoaûn thu töø thueá, phí, leä phí; caùc khoaûn thu töø 
hoaït ñoäng kinh teá cuûa Nhaø nöôùc; caùc khoaûn ñoùng goùp cuûa caùc toå chöùc vaø caù nhaân; 
caùc khoaûn vieän trôï; caùc khoaûn thu khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; caùc khoaûn do 
Nhaø nöôùc vay ñeå buø ñaép boäi chi ñöôïc ñöa vaøo caân ñoái ngaân saùch Nhaø nöôùc. 

2. Chi ngaân saùch Nhaø nöôùc bao goàm: caùc khoaûn chi phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, baûo 
ñaûm quoác phoøng, an ninh, baûo ñaûm hoaït ñoäng cuûa boä maùy Nhaø nöôùc; chi traû nôï 
cuûa Nhaø nöôùc; chi vieän trôï vaø caùc khoaûn chi khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 

Ñieàu 3 : 

Ngaân saùch Nhaø nöôùc ñöôïc quaûn lyù thoáng nhaát theo nguyeân taéc taäp trung daân chuû, 
coâng khai coù phaân coâng traùch nhieäm gaén vôùi quyeàn haïn, phaân caáp quaûn lyù giöõa caùc 
ngaønh, caùc caáp . 

Quoác hoäi quyeát ñònh döï toaùn ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø phaân boå ngaân saùch Nhaø nöôùc; 
pheâ chuaån caùc quyeát toaùn ngaân saùch Nhaø nöôùc . 
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Bài 13.  
Nghị định số 52 - hđbt ngày 19-02-1992 

của hội đồng bộ trưởng 

**************** 

Về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính  

trong lĩnh vực kế toán và thống kê 

Điều 1 :  Vi phạm quy chế ban hành chế độ kế toán và thống kê . 

1. Các hành vi vi phạm : 

a) Ban hành không đúng thẩm quyền hoặc chưa được cơ quan có thẩm 

quyền đồng ý bằng văn bản các loại ; chứng từ ghi chép ban đầu ; sổ 

sách kế toán, thống kê tài khoản kế toán ; biểu mẩu báo cáo thống kê, 

kế toán ; phương án điều tra thống kê ; phương pháp tính toán các chỉ 
tiêu kinh tế, xã hội ; các bảng phân loại và mã hoá . 

b) Yêu cầu cấp dưới phải thực hiện chứng từ, sổ sách, tài khoản kế toán, 

biểu mẫu báo cáo, phương án điều tra và phân loại mã hoá sai quy định 

hiện hành. 

2. Hình thức và mức phạt : 

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, nếu có tình tiết tăng 

nặng thì phạt đến 2.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi ghi ở 

điểm a mục 1 điều 1. 

b) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền ................... 

Điều 2 :  Sử dụng các loại chứng từ, biểu mẫu không hợp lệ . 

1. Các hành vi vi phạm : 

- Ghi chép hoạt động kinh tế, xã hội phát sinh trên chứng từ không do cơ 

quan có thẩm quyền ban hành. 

- Báo cáo kế toán, thống kê theo biểu mẩu không do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành. 

2. Hình thức và mức phạt : 

Phạt cảnh cáo hoăc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng, nếu có tình tiết tăng 

nặng, hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền .............. 
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Bài 14. Tạo tập tin So do ke toan .DOC như sau : 

a) Tiêu đề : VNI-Bodon-Poster . 

b) TextBox : Tahoma (Sử dụng Unicode) . 

SÔ ÑOÀ KEÁ TOAÙN THEO HÌNH THÖÙC 
KEÁ TOAÙN NHAÄT KYÙ CHUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 15. Tạo tập tin English 1.DOC như sau (Tập tin này có Footnotes)  : 
 

hese Computers can be of two types : Digital3 or analog4. The digital 
computer or general-purpose computer as it is often known, makes up 
about 90 per cent of the large computers now in use. It gets its name 
because the data that are presented to it are made up of a code 

consisting of digits - single character numbers. The digital computer is like a gigantic 
cash register in that it can do calculations in steps, one after another at tremendous 
speed and with great accuracy. Digital computer programming is by far the most 
commonly used in electronic data processing for business or statistical purposes. 

 
 

                                        
3 Maùy tính soá 
4 Maùy tính töông töï 

T 

Chứng từ gốc 

Nhật ký chung 

Sổ cái 

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo biểu kế toán 

bảng tổng hợp 
chi tiết 

Sổ hoặc thẻ 
kế toán chi tiết Nhật ký đặc biệt 
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Bài 16. Tạo văn bản sau : 

Tình hình tài sản của một đơn vị lúc đầu kỳ như sau : 
Mục 1 : Tiền mặt ....................................................................................................4.000 

Mục 2 : Tiền gửi ngân hàng .................................................................................20.000 

Mục 3 : Vật liệu chính........................................................................................180.000 

Mục 4 : Vật liệu phụ.............................................................................................10.000 

Mục 5 : Nhiên liệu..................................................................................................6.000 

Mục 6 : Tài sản cố định......................................................................................280.000 

Mục 7 : Vay ngắn hạn ........................................................................................100.000 

Mục 8 : Phải trả CNV...........................................................................................10.000 

Mục 9 : Phải trả người bán ...................................................................................90.000 

Mục 10 : Nguồn vốn kinh doanh..........................................................................300.000 

Bài 17.  

 
NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA KEÁ TOAÙN  

************** 
Hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi laø hoaït ñoäng coù yù thöùc vaø töï giaùc. Baát 

cöù ôû ñaâu vaø luùc naøo, con ngöôøi cuõng luoân yù thöùc ñöôïc muïc ñích coâng 
vieäc mình laøm, cuõng hieåu ñöôïc keát quaû vaø hao phí lao ñoäng cho moät hoaït 
ñoäng cuï theå vaø luoân tích luõy kinh nghieäm nhaèm ruùt ra nhöõng baøi hoïc boå 
ích . 

Ñöùng veà phöông dieän kinh teá, ai 
laøm vieäc gì cuõng ñeàu nhaän ñöôïc tieàn thuø 
lao vaø seõ söû duïng soá tieàn naøy ñeå mua 
nhöõng vaät duïng caàn thieát cho ñôøi soáng 
haøng ngaøy. Duø khoâng môû soå saùch ñeå theo 
doõi nhöõng soá thu, chi naøy chuùng ta vaãn 
caàn bieát ñaõ thu vaøo bao nhieâu, chi ra bao 
nhieâu vaø coøn laïi bao nhieâu.

Töông töï nhö treân , caùc nhaø quaûn lyù cuûa 
moät doanh nghieäp hay cuûa moät cô quan 
Nhaø nöôùc cuõng caàn coù nhöõng thoâng tin 
veà tình traïng taøi chính cuûa doanh nghieäp 
hay cô quan cuûa hoï. 
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Bài 18. Dùng chức năng Equation , thực hiện đoạn văn sau : 

a) Chöùng minh ñaúng thöùc : 

CCCCCC nnnn

2

2

2

3

2

3

2

2

2

1

3
... +++++=

−−−  

b) Pheùp bieán ñoåi Lorentz. 
 Töø coâng thöùc bieán ñoåi Lorentz, ta thu ñöôïc : 

t t

t t
V

c
x x

V

c

2 1

2 1 2 2 1

2

2
1

− =

− − −

−

( )

 

 .................................................... 
 
Bài 19.  

SIMPLE PRESENT OR SIMPLE PAST 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 20.  
Hãy thực tập sao chép màn hình của Winword , sau đó thêm vào các CallOuts như 
sau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ ]

am

is

are

was

were



























+ verb in past participal

Ruler 

Formating Toolbar 

Menu bar 

Horizontal Scrollbar 

Standard Toolbar 
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Bài 21.  
 

 

Xuan Huong lake5 is located in the center of Dalat city. When constructing the 
city, Xuan huong lake (Grandlac) had been in the project of a French architect - Mr. 
Hebrand. According to the project, this large lake would be contructed on the basis 
of Mr. Cunhac's invention : base on the available topography, construct a dam 
across Cam Ly6 stream to create a revervoir on the surface of natural valley. 
Surrounding area of the lake is a living center of the city people. The topography 
possesses vantages for the construction of markets, houses, roads. In addition, the 
scenery is attractive and the climate is fresh. 

                                        
5 Hoà Xuaân Höông , moät thaéng caûnh cuûa thaønh phoá Ñaø Laït. 
6 Thaùc Cam Ly , caùch trung taâm  thaønh phoá khoaûng 5 Km . 

In 1919, the 
construction project of 
the lake had been 
implemented by 
building a dam across 
Cam Ly stream . 
Directed by a French 
civil engineer - Mr. 
Babbe. Then another 
dam had been build 
below the previous one 
creating a second lake 
in 1921. 

France for bathing . In 
1960 - 1961, It was 
reconstructed to be a 
floating restaurant 
adding to the beauty of 
the lake. In 1960, 
Thanh Thuy restaurant 
was build in a modern 
style  of new 
architecture on the 
west side of the lake. 
Willow branches shade 
the lake surface making 
it charming. 

France of bathing. In 1960 - 1961, It was reconstructed to be a floating restaurant 
adding to the beauty of the lake. In 1960, Thanh Thuy restaurant was build in a 
modern style  of new architecture on the west side of the lake. Willow branches 
shade the lake surface making it charming. 

Next to the lake is Cu hill and at the end of the lake is Bich Cau garden. It is full of 
different kinds of flowers from favious parts making Xuan Huong lake more spended. 

Lake side was firmly constructed with drainage sluices which automatically supply 
water to the surrounding gardens. Those keep Xuan Huong lake always in a fixed 
water level. 
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Bài 22.  

Bộ Công Nghệ & Môi Trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Công Ty Phần Mềm AB Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 ---------- ----------- 
 Số ___ /HĐ/2004 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

  Hôm nay ngày 01 tháng 08 năm 2004, chúng tôi gồm có : 

BÊN A: Công Ty Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ TM-KM 
  � 185 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q1, TP.HCM 

� 8.888.123 – Email : kimhung@yahoo.com 
Đại diện : Ông Tam Ba Lâm, Giám Đốc 

BÊN B: Công Ty Phần Mềm AB 
  � 150 Bình Thới, P12, Q11, TP.HCM 

� 8.456.123 – Email : PhanMemAB@yahoo.com 
Đại diện : Bà Đinh Thị Thu Trang, Giám Đốc 

 Hai bên cùng cam kết thực hiên các điều khoản sau : 
Điều 1: 

- Bên B cung cấp phần mềm Quản Lý Nhân Sự - Kế Toán cho bên A và 
hướng dẫn cho bên A sử dụng 

- Giá là 30.000.000 VND 
- Thời gian bảo hành 06 tháng 
- Mọi chi phí cài đặt bên B chịu trách nhiệm 
- ......... 

 
 
 Đại diện bên A Đại diện bên B 
 
 
 Tam Ba Lâm Kim Thị Thu Trang 
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Bài 23.  

 CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VIỆT HÙNG – ANH THƯ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 ---------- ----------- 
 Số ___ ?TB/2004 

 
  TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2004 

THÔNG BÁO 

 Kính gửi : Ông Tạ Quang Nhật – GĐ Công ty TNHH ABC 

Công ty chúng tôi hiện đoang tồn một số thiết bị công nghệ thông tin của các 
hãng Digital, Compaq, ... sản suất tại Đài Loan gồm các mặt hàng và giá cả như 
sau: 

STT TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG (CÁI) ĐƠN GIÁ (USD) 
1 Máy vi tính Pentium 233 MHz 20 2.000 
2 Máy vi tính 586 100 MHz 25 1.200 
3 Máy in Laser HP 4L 15 650 

Nếu quý Công ty có yêu cầu, vui lòng Email VHAT@hcm.vnn.vn cho chúng tôi 
đơn đặt hàng ghi rõ từng chủng loại, số lượng trước ngày 30/11/2004 

Trân trọng kính thông báo./. 

 Giám Đốc 

 

  

 Tu Thái Hùng 
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Bài 24. Dùng chức năng Mail Merge tạo thiệp mời có nội dung như sau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dữ liệu tham khảo : 

DANH XƯNG HỌ TÊN ĐỊA CHỈ 
Bạn Ngô Thị Hoàng 120 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 
Cô Chú Mai Thị Thu Hà 12 Hoàng Diệu, Q4  
Hai Bác Nguyễn Thị Mai 123 Nguyễn Đình Chiểu, Q1 

 
Bài 25.  

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO 
 

 Kính gửi : Triển lãm "Vietnam Computerworld Expo '2001" 
   79 Trương Định – Q1 – HCM 
   ĐT : 848-225096/294352 - Fax :848-291957 

 Tôi rất quan tâm tới Chương Trình Hội Thảo của triển lãm "Vietnam 
Computerworld Expo '2001".  Đề nghị ghi tên tôi vào danh sách khách tham dự hôi 
thảo và gửi thư mời theo địa chỉ dưới đây. Xin bố trí cho tôi theo thứ tự ưu tiên như 
đã ghi trong tờ chương trình đính kèm. 

 Họ và tên : ....................................................................................................  
 Nghề nghiệp : ....................................Chức vụ : .......................................... 
 Công ty:.............................................................................................................................. 
 Địa chỉ : .............................................. .......................................................... 
 Điện thoại: ......................................... Fax .................................................... 
 

ĐĂNG KÝ THỨ TỰ ƯU TIÊN THAM DỰ CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
 

TT ưu tiên Ngày Đề tài 

1 23/10 Phát biểu của Bộ Khoa Học Công Nghệ Môi 
Trường 

2 24/10 Mạng máy tính (Cisco, By Networks, 3Com) 
3 25/10 Mạng máy tính (tt) 
4 26/10 Tin học trong ngân hàng (Digital, FiBi) 

THIỆP MỜI 

 Trân trọng kính mời :  
Vui lòng đến dự buổi tiệc rượu chung vui cùng gia đình chúng tôi tại : 

NHÀ HÀNG 5 SAO QUẬN 1 

Vào lúc 17 giờ ngày 12 tháng 06 năm 2000 
Sự hiện diện của   là niềm vinh dự cho gia đình chúng tôi 

       Kính mời 
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Bài 26.  

 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ----oOo---- 
 Số : ........../BBHTV 

TP.HCM, ngày    tháng    năm 2005 

BIÊN BẢN HỌP THÀNH VIÊN 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THẠNH PHÁT 

��� 
V/v : Bổ sung thành viên và số vốn góp vào Công ty 

 Hôm nay, ngày ................, tại Văn Phòng Công Ty, chúng tôi gồm các thành 
viên của Công ty TNHH Dịch Vụ Thạnh Phát có tên dưới đây : 

 1...................................................... : � Chức vụ : ........................................ 
 2...................................................... : � Chức vụ : ........................................ 
 3...................................................... : � Chức vụ : ........................................ 
 4...................................................... : � Chức vụ : ........................................ 

 Cùng tống nhất bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, tăng thêm thành viên 
và số góp vốn vào Công ty như sau : 

• Ngành kinh doanh đã đăng ký : Dịch vụ KHKT- Công nghệ và môi trường 
• Ngành kinh doanh bổ sung : Tư vấn xây dựng hạ tầng nông thôn 

Số vốn góp 
STT Họ và tên Ngày 

sinh 
Số CMND USD Qui ra 

VND 
1      
2      
3      

 
 Toàn bộ số vốn điều lệ của Công ty là : ............................ đã được toàn thể 
thành viên chúng tôi thỏa thuận và cam đoan nộp đủ số vốn đã kê khai và chịu 
trách nhiệm trước phát luật về số vốn trên 
 

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN 
  
 
 Họ tên :..........................................  Họ tên : .......................................... 
 
 
 
 Họ tên :..........................................  Họ tên : .......................................... 
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Bài 27.  

 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VI TÍNH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  ��� 

 
PHIẾU XUẤT VÀ BẢO HÀNH 

 Tên khách hàng ......................................................................................... 
 Địa chỉ ....................................................................................................... 
 Hình thức thanh toán .................................................................................. 
 Tài khoản .......................................  Tại ngân hàng .................................... 
 Đại diện ký .....................................  Chức vụ.............................................. 

 Tên thiết bị và chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền 
   (USD) (USD) 
 Stylus 800 ...................................02......................350 ..................... 700 
 Stylus Color Hs ............................01......................370 ..................... 370 
 Stylus Color Pro ...........................03......................710 ................... 2130 
 DFX 8000 ....................................01....................2900 ................... 2900 
 Tổng cộng   6100 
 

THỜI GIAN BẢO HÀNH THIẾT BỊ .........................................................  THÁNG 
ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH : Theo điều kiện của nhà sản xuất, không bị cháy nổ, rơi 
bể, hoặc do côn trùng phá hỏng. 

 
Chân thành cảm ơn quý khách đã mua thiết bị do chúng tôi cung cấp 
 
 

Xuất ngày ...... / ......./ 200.. 
 

 ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN BÊN XUẤT  
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Bài 28.  

 UBND TP HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
 SÔÛ ABC Ñoäc laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc 
 _____ 

THOÁNG KEÂ VPÑD VAØ CAÙC COÂNG TY NÖÔÙC NGOAØI 
TREÂN ÑÒA BAØN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 

(Ñeán ngaøy 30/06/1996) 

1. Phaân theo laõnh vöïc hoaït ñoäng 

Thöông maïi ................................................ 768 
Dòch vuï, tö vaán............................................210 
Saûn xuaát ......................................................109 
Haøng khoâng ..................................................30 
Ngaân haøng ....................................................49 
Taøu bieån ........................................................37 
Khaùc..............................................................87 

2. Soá ngöôøi lao ñoäng Vieät nam : 2641 

3. Soá ngöôøi lao ñoäng nöôùc ngoaøi : 2010 
Toång coäng coù 1310 vaên phoøng ñaïi dieän 
 

Bài 29.  

TRÖÔØNG ANH NGÖÕ QUOÁC TEÁ LeeCam 
KHAI GIẢNG CÁC LỚP MỚI NGÀY 21 VÀ 28 THÁNG 4 NĂM 2005 

PARTY 
Ngày 02-25-2004 

� Đội ngũ giáo viên Việt Nam và bản xứ 
giàu kinh nghiệm 

� Giáo trình, phương pháp dạy mới nhất 

� Phòng học máy lạnh, đầy đủ trang 
thiết bị 

  

TRÒ CHƠI ANH NGỮ XỔ SỐ, 
GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN 
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Địa chỉ :  89 Cao Thắng, Q3, HCM 
Tel :  ℡: 925449  

� Giải 1: ....................Máy tính 
� Giải 2: ...................... Đĩa CD 
� Giải 3: ..... Khóa học miễn phí 
XIN GHI DANH TẠI VĂN PHÒNG 
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Bài 30.  
 

 
 

gày nhận học  bổng du học 
nước ngoài, anh nắm tay cô 
"Em chờ anh về nhé ..." 

thay cho lời tỏ tình. Cô ngoan ngoãn 
gật đầu. 
 Năm năm trôi qua, bạn bè cùng 
khóa lập gia đình gần hết, những lá 
thư của anh ngày càng thưa dần ... 

 Anh về nước, dắt theo một cô 
gái xuân sắc, trẻ trung. 
Gặp cô, anh vồn vã "Em 
vẫn chưa lấy chồng à ?. 
Sao mà kén thế ? ... " 
 

Trích KIẾN THỨC ngày nay 

 
Bài 31.  

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc 

____________ 

Ngaøy 17 thaùng 12 naêm 1997 

ÑÔN VÒ SAÛN XUAÁT KINH DOANH 

 Kính gôûi :  - UÛy ban Nhaân daân Huyeän Thuû Ñöùc 
   - Phoøng Coâng Thöông nghieäp Huyeän Thuû Ñöùc 
 Toâi teân laø Leâ Minh Phöông, hieän ñang cö nguï taïi 107/1 ñöôøng Ñieän Bieân Phuû, 
P.17, Q.Bình Thaïnh 

 Vöøa qua, toâi coù kyù hôïp ñoàng thueâ maët baèng vôùi huyeän Thuû Ñöùc taïi soá 5/159 
ñöôønng Tröôøng Sôn, ñeå saûn xuaát haøng thöïc phaåm cheá bieán. Nhöng vì thôøi gian chaån bò saûn 
xuaát quaù ngaén (1 thaùng : do beân huyeän quy ñònh trong hôïp ñoàng thueâ nhaø xöôûng) neân vieäc 
xin giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh cuûa chuùng toâi khoâng theå tieán haønh kòp trong thôøi gian 
ñoù. 

 Vaây nay kính mong UBND vaø phoøng Coâng – Thöông nghieäp huyeän Thuû Ñöùc cho 
toâi ñöôïc saûn xuaát thöû trong thôøi gian ñang tieán haønh xin giaáy pheùp kinh doanh chính thöùc. 
Khi xin ñöôïc giaáy pheùp toâi xin noäp ñuû hoà sô phaùp lyù cho huyeän. Toâi xin ñaûm baûo thöïc 
hieän ñuùng caùc nguyeân taéc veà quaûn lyù vaø kinh doanh theo ñuùng cheá ñoä hieän haønh. 

 Kính mong söï chaáp thuaän vaø giuùp ñôõ cuûa UBND vaø phoøng Coâng – Thöông nghieäp 
huyeän Thuû Ñöùc. 

 Traân troïng 
 Kính ñôn 
 

 N 

Truyện ngắn 
100 chữ 
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Bài 32.  

 Boä Taøi Chính COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
 Toång Cuïc Thoáng Keâ Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc 
  ----- � ----- 
 Soá : 123/TB 

HaøNoäi, ngaøy 29 thaùng 5 naêm 2003 

BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ TAØI CHÍNH 
TOÅNG CUÏC TRÖÔÛNG CUÏC THOÁNG KEÂ 

• Caên cöù Phaùp leänh keá toaùn vaø thoáng keâ, coâng boá theo leänh 06, LCÑ/HÑNN ngaøy 
20/05/2003 cuûa Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Nhaø Nöôùc 

• Caên cöù theo yeâu caàu quaûn lyù – kinh teá trong caùc ñôn vò haønh chaùnh söï nghieäp 

QUYEÁT ÑÒNH 

1. Ban haønh Heä thoáng chöùng töø ghi cheùp ban ñaàu aùp duïng trong caùc ñôn vò haønh 
chaùnh söï nghieäp töø ngaøy 01/06/2003 (coù danh muïc keøm theo) 

2. Nhöõng chöùng töø töông öùng ñang duøng trong caùc ñôn vò haønh chaùnh söï nghieäp traùi 
vôùi quy ñònh naøy ñiieàu baõi boû 

3. Thuû tröôûng caùc ñôn vò haønh chaùnh söï nghieäp coù traùch nhieäm toå chöùc thöïc hieän heä 
thoáng chöùng töø ghi cheùp ban ñaàu noùi ôû phaàn 1 theo höôùng daãn cuûa Boä Taøi Chính 
vaø Cuïc Thoáng Keâ 

 

 KT/ Boä Tröôûng Boä taøi Chính   
 Toång Cuïc Tröôûng 

Bài 33.  
 
 SUY NGAÃM 

♦ Toâi khoâng bieát chìa khoùa cuûa thaønh coâng laø gì, nhöng toâi bieát chìa khoùa cuûa 
thaát baïi laø coá gaéng laøm vöøa loøng ngöôøi khaùc 

♦ Ai cuõng coù yù nghó khôø khaïo, nhöng ngöôøi thoâng minh thì khoâng noùi ra 

♦ Ngöôøi khoân ngoan taïo ra nhieàu cô may hôn laø gaëp may. 


