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Phần I:    d ng m     n . 

 

Phần II: Soạn thảo văn bản theo mẫu sau: 

Yêu cầu: 

1. Biên tập đầy đủ nội dung theo mẫu. Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, 

định dạng ký tự theo mẫu.  

2. Phần   êu  ề dùng bảng trình bày, dùng Auto Shape để vẽ đường gạch chân. Phần 

“  ÔN  B O … NĂ  2  6”: cỡ chữ 15, viết hoa. 

3. Đoạn văn bản “ ăn cứ … l m n ư sau”: thụt đầu dòng 1.27cm, cách đoạn trước 

đó 25pt, cách đoạn sau đó 10pt. 

4. Toàn bộ nội dung văn bản để khoảng cách giữa các dòng là 1.3 lines, canh lề đều 2 

bên. 

5. Bảng dữ liệu trình bày theo mẫu: Nội dung bảng canh lề trên dưới vào giữa ô. 

 

Phần III: Biên tập bảng tính theo mẫu sau và th c hiện theo các yêu cầu 

Yêu cầu: 

1. Biên tập bảng tính theo mẫu theo đúng vị trí hàng cột và kẻ đường viền cho các bảng 

2. Lập công thức để điền giá trị cho cột Đơn giá 

3. Lập công thức tính cho cột Thành tiền 

4. Lập công thức tính số lượng hàng bán được của mỗi loại điền vào Bảng 1 



5. Lập công thức tính tiền bán được của mỗi loại điền vào Bảng 2 

 

Phần IV: Biên tập bài thuyết trình bằng PowerPoint theo mẫu sau và th c hiện theo 

các yêu cầu 

Yêu cầu:  

1. Biên tập bài thuyết trình theo đúng mẫu với đầy đủ nội dung.  

2. Chèn vào các Slide các hình ảnh minh họa như mẫu (Có thể sử dụng các hình ảnh 

khác có trên máy tính để thay thế, tuy nhiên phải đảm bảo bố cục như mẫu) 

3. Phần nội dung của các slide định dạng ký tự: Font: Tahoma, cỡ chữ 22pt. Phần 

tiêu đề của các slide (trừ slide đầu và cuối) định dạng ký tự: Font: Tahoma, cỡ chữ 36 

4. Thêm đánh số Slide vào góc trên bên phải của các silde (trừ slide đầu và cuối) 

theo định dạng: Font: Tahoma, cỡ chữ 20, màu chữ trắng. 

5. Tạo hiệu ứng chuyển giữa các slide như sau: Slide1 (Fade), Silde2 (Wipe), Slide3 

(Flash), Slide4(Random bars). 
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