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Trên đây là hướng dẫn quy trình tham gia thi trực tuyến thông qua ứng dụng 
Google Classroom và Google Meet cho đợt thi Học kỳ II, năm học 2020-2021. 

Mọi sự cố sẽ được giải quyết cho sinh viên theo đúng nguyên tắc, đảm bảo hiệu 
quả cho sinh viên. 
 
 


