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A. Microsoft Office Word 2003 

1. Giới thiệu Microsoft Office Word 2003 (Word). 

1.1. Giới thiệu Microsoft Office Word 2003. 

Phần mềm Microsoft Office Word 2003 (trong tài liệu này sẽ gọi tắt là Word), là 

một công cụ soạn thảo văn bản phổ biến hiện nay của công ty phần mềm nổi tiếng 

Microsoft. Nó cho phép người dùng làm việc với văn bản thô (text), các hiệu ứng như 

phông chữ, màu sắc, cùng với hình ảnh đồ họa (graphics) và nhiều hiệu ứng đa phương 

tiện khác (multimedia) như âm thanh, video khiến cho việc soạn thảo văn bản được thuận 

tiện hơn. Ngoài ra Word cũng có các công cụ như kiểm tra chính tả, ngữ pháp với nhiều 

ngôn ngữ khác nhau để hỗ trợ người sử dụng. Các phiên bản của Word thường lưu tên tập 

tin với đuôi là .doc hay .docx đối với Word 2007. Hầu hết các phiên bản của Word đều 

có thể mở được các tập tin văn bản thô (.txt) và cũng có thể làm việc với các định dạng 

khác, chẳng hạn như xử lý siêu văn bản (.html), thiết kế trang web. 

1.2. Khởi động và thoát khỏi chương trình Word. 

Khởi động chương trình Word. 

Có rất nhiều cách để khởi động được phần mềm Word. Tùy vào mục đích làm việc, 

sở thích hoặc sự tiện dụng mà người sử dụng có thể chọn một trong các cách sau đây để 

khởi động: 

Cách 1: Chọn lệnh Start của Windows: Start \ Programs \ Microsoft Office \  

Microsoft Word 2003, thao tác như hình 1. 

 

Hình 1: Mở chương trình Microsoft Office Word 2003. 

Cách 2: Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng của phần mềm Microsoft Office  Word 

2003.  trên thanh tác vụ (task bar) hoặc trên màn hình nền desktop của 

Windows,vv…  

Cách 3: Nếu muốn mở nhanh một tệp văn bản vừa soạn thảo gần đây nhất trên máy 

tính đang làm việc, có thể chọn Start \ Documents hoặc ở các thư mục lưu trữ khác hay 

Nháy Chuột vào: Start \ All 

Programs \ Microsoft Office \ 

Microsoft Word 2003. 
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trong thư mục của các ổ lưu trữ như ổ (D:), (E:) trong My Computer, chọn tệp văn bản 

(Word) cần mở. Khi đó (Word) sẽ khởi động và mở ngay tệp văn bản vừa chỉ định. 

1.2.1. Thoát khỏi chương trình Word. 

Khi không làm việc với Word, người sử dụng có thể thực hiện thoát khỏi chương 

trình bằng các cách sau: 

- Mở mục chọn File \ Exit. Hoặc 

- Nháy chuột trái vào biểu tượng  bên góc phải trên cùng của màn hình làm việc 

để thoát khỏi chương trình. Hoặc 

- Nhấn tổ hợp phím tắt Alt + F4 

√ Lưu ý: Trước khi thoát khởi chương trình (Word), người sử dụng nên lưu lại (Save) 

văn bản hoặc tài liệu, trường hợp chưa lưu lại thì chương trình sẽ tự hỏi có lưu lại (nút Yes) 

hoặc không  lưu lại (nút No), còn nút Cancel để thoát khỏi cửa sổ như hình 2. 

 

Hình 2: Hộp thoại hỏi trước khi thoát khỏi chương trình có lưu tài liệu hay không. 

1.3. Giao diện chính của Word. 

Sau khi khởi động xong, màn hình làm việc của Word thường có dạng giao diện như hình 

3. 

 Thanh tiêu đề 
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Hình 3: Giao diện chính chương trình Microsoft Office Word 2003. 

Môi trường làm việc trên Word gồm các thành phần chính như sau: 

- Cửa sổ soạn thảo văn bản: Là nơi để chế bản tài liệu. Người sử dụng có thể gõ 

văn bản, định dạng, chèn các hình ảnh lên đây. Nội dung trên cửa sổ này sẽ được in ra 

máy in khi sử dụng lệnh in. 

- Thanh thực đơn (menu): Chứa các lệnh để gọi tới các chức năng của Word trong 

khi làm việc. Người sử dụng dùng chuột hoặc sử dụng tổ hợp phím để mở các mục chọn 

này. 

 √ Lưu ý:  Để mở menu lệnh bằng bàn phím, dùng tổ hợp phím ALT + chữ cái được 

gạch chân (ví dụ: ALT + F  để mở menu File). 

- Thanh công cụ chuẩn: Bao gồm rất nhiều thanh công cụ, mỗi thanh công cụ bao 

gồm các nút lệnh để phục vụ một nhóm công việc nào đó.  

Ví dụ: Khi soạn thảo văn bản, người sử dụng phải sử dụng đến thanh công cụ chuẩn 

Standard và thanh công cụ dịnh dạng Formating hoặc khi vẽ hình cần đến thanh công 

cụ Drawing để làm việc. 

- Thước kẻ: Gồm 2 thước (ruler) bao viền trang văn bản. Sử dụng thước người sử 

dụng có thể điều chỉnh được lề trang văn bản, cũng như thiết lập các điểm dịch (tabs) một 

cách đơn giản và trực quan. 

- Thanh trạng thái: Giúp người sử dụng biết được một vài trạng thái cần thiết khi làm việc.  

Ví dụ: Người sử dụng đang làm việc ở trang mấy, dòng bao nhiêu,.v.v. 

Thanh thực đơn Thanh công cụ chuẩn 
Thước kẻ 

Thanh trang thái 
Thanh cuộn ngang 

Thanh cuộn dọc 
Cửa sổ soạn thảo văn bản 

Thanh định dạng 
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- Thanh cuộn: Gồm 2 thanh cuộn, thanh cuộn dọc và thanh cuộn ngang dùng để di 

chuyển văn bản trong khi soạn thảo. 

- Thanh định dạng (Formatting Toolbar): Chứa các biểu tượng định dạng, dùng 

để định dạng nhanh trong khi soạn thảo văn bản. 

- Thanh tiêu đề (Title): Hiển thị tên tệp văn bản.  

Nếu văn bản chưa ghi sẽ hiển thị với tên (Document?). 

Nếu văn bản ghi rồi, sẽ hiển thị với tên văn bản (Ví dụ: Baocao.doc). 

1.3.1. Thanh tiêu đề (Title). 

Thanh tiêu đề là thanh nằm ngang trên cùng của cửa sổ. Trên thanh tiêu đề từ trái qua 

phải có những chức năng sau. 

Menu Control: Ở phía bên trái thanh tiêu đề chứa nút lệnh , khi nháy chuột vào 

nút này sẽ hiển thị hộp lệnh (Menu Control Box) như hình 4. Bao gồm các chức năng 

sau: 

- Restore: Khôi phục kích thước ban đầu.  

- Move: Di chuyển cửa sổ.  

- Size: Thay đổi kích thước cửa sổ.  

- Minimize: Thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng.   

- Maximize: Phóng to cửa sổ.  

- Close: Đóng cửa sổ.  

 

Hình 4: Hộp thoại (Menu Control). 

- Minimize: Thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng.   

- Maximize: Phóng to cửa sổ.  

- Close: Đóng cửa sổ.  
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1.3.2. Thanh thực đơn (Menubar). 

a. Thực đơn File.  

Thanh thực đơn File (như hình 5) chứa tất các lệnh liên quan đến file. 

 

Hình 5: Thanh thực đơn (menu) file. 

- New: Tạo một văn bản mới.  

- Open: Mở một tệp văn bản cũ đã có trên đĩa.  

- Close: Đóng tệp văn bản hiện hành. 

- Save: Ghi tệp văn bản. 

- Save As: Ghi tệp văn bản dưới dạng một tệp văn bản mới \ tên mới. 

- Save as Web Page: Ghi tệp văn bản dưới dạng trang web. 

- File Search: Tìm kiếm tệp văn bản.  

- Web Page Preview: Hiển thị văn bản dưới dạng web.  

- Page Setup: Định dạng  khổ giấy, canh lề, khoảng cách dòng ..... 

- Print Preview: Xem văn bản trước khi in. 

- Print: In văn bản. 

- Send To: Chuyển đổi văn bản sang định dạng khác (mail, PowerPoint....). 

- Exit: Thoát khỏi chương trình.  

- Trong menu file cũng hiển thị những tệp văn bản mà người sử dụng đã mở trong 

khoảng thời gian trước đó. 

b. Thực đơn Edit. 

Thanh thực 

đơn file 
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Thanh thực đơn Edit (như hình 6) chứa các lệnh dùng để cắt, sao chép, dán,... các đối 

tượng trong văn bản. Những lệnh liên quan đến chỉnh sửa trong menu Edit.  

 

Hình 6: Thanh thực đơn (menu) Edit. 

- Undo Typing: Hủy thao tác vừa thực hiện.  

- Repeat Typing: Lặp lại thao tác vừa hủy.  

- Cut: Cắt một đối tượng. 

- Copy: Sao chép một đối tượng.  

- Office Clipboard: Cất đối tượng vào vùng nhớ đệm.  

- Paste: Dán đối tượng.  

- Paste Special: Dán đối tượng với thuộc tính đặc biệt.  

- Clear: Xóa các khoảng trống khi tạo văn bản. 

- Select All: Chọn toàn bộ văn bản.  

- Replace: Thay thế một cụm từ trong văn bản. 

- Go to: Đến nhanh một trang văn bản. 

c. Thực đơn View. 

Thanh thực đơn View (như hình 7) chứa các lệnh liên quan đến hiển thị.  

Thanh thực đơn 

Edit 
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Hình 7: Thanh thực đơn (menu) View. 

- Normal: Hiển thị văn bản ở chế độ bình thường.  

- Web Layout: Hiển thị văn bản dưới dạng trang web.  

- Print Layout: Hiển thị văn bản dạng trang in. 

- Outline: Hiển thị với dấu hiệu tại mỗi đầu dòng. 

- TaskPane: Hiển thị hộp thoại Getting Started. 

- Toolbars: Làm hiển thị các thanh thực đơn (menu). 

- Ruler: Hiển thị các thanh thước canh chỉnh.  

- Document Map: Hiển thị văn bản dưới dạng cấu trúc mục lục.  

- Thumbnails: Hiển thị danh sách các trang của văn bản. 

- Header and Footer: Hiển thị tiêu đề trên và dưới để người sử dụng chỉnh sửa.  

- Full Screen: Hiển thị văn bản ra toàn bộ màn hình mà không có các thanh công cụ.  

- Zoom: Hiển thị phóng to, thu nhỏ văn bản. 

d. Thực đơn Insert.  

Thanh thực đơn Insert (như hình 8) chứa các lệnh giúp người sử dụng có thể chèn 

các đối tượng khác vào văn bản của mình như ảnh, các file AutoCAD, photoshop, 

videoclip...   

Thanh thực 

đơn View 
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Hình 8: Thanh thực đơn (menu) Insert. 

- Break: Ngắt trang tại vị trí con trỏ. 

- Page number: Chèn số trang vào văn bản. 

- Date and time: Chèn ngày tháng hệ thống vào văn bản. 

- Symbol: Chèn các ký tự đặc biệt vào văn bản. 

- Comment: Chèn các dòng ghi chú.  

- Reference: Chèn các ứng dụng đặc biệt.  

- Picture: Chèn tranh, ảnh.  

- Diagram: Chèn các đối tượng có sẵn trong chương trình như sơ đồ, biểu đồ... mà 

người sử dụng có thể thêm các ghi chú cũng như chỉnh sửa nó. 

- Text Box: Chèn một ô text vào văn bản. 

- File: Chèn một file vào văn bản.  

- Object: Chèn các đối tượng đặc biệt vào văn bản.  

- Hyperlink: Chèn đường siêu liên kết văn bản với một đối tượng khác. 

e. Thực đơn Format. 

Thanh thực đơn Format (như hình 9) chứa các lệnh định dạng văn bản như phông 

chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách dòng, kiểu dòng...  

Thanh thực đơn 

Insert 
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Hình 9: Thanh thực đơn (menu) Format. 

- Font: Định dạng về font chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.... 

- Paragraph: Định dạng đoạn văn bản.  

- Bullets and Numbering: Định dạng tự động đánh dấu và số đầu dòng.  

- Borders and Shading: Định dạng các kiểu đường viền, nền và bóng cho bảng.  

- Columns: Định dạng văn bản thành cột. 

- Tabs: Định dạng khoảng cách các tabs. 

- Drop cap: Định dạng kiểu chữ đầu dòng. 

- Change case: Thay đổi kiểu chữ. 

- Background: Định dạng màu sắc nền của văn bản. 

- Frames: Tạo, định dạng các trang viết khác để ghi chú trong khi soạn thảo văn bản. 

- AutoFormat: Định dạng các ứng dụng của chương trình. 

- Style and Formatting: Thiết lập các kiểu định dạng tổng hợp. 

f. Thực đơn Tools. 

Thanh thực đơn Tools (như hình 10) chứa các tiện ích của Word: kiểm tra lỗi chính 

tả, ngữ pháp (tiếng Anh), lựa chọn ngôn ngữ ...  

Thanh thực đơn 

Format 
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Hình 10: Thanh thực đơn (menu) Tools. 

- Spelling and Grammar: Kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp (tiếng Anh).  

- Language: Chọn ngôn ngữ.  

- Word Count: Hiển thị trạng thái, số trang, số đoạn, số từ trong văn bản.  

- AutoSummarize: Tạo các kiểu đánh dấu cho văn bản. 

- Protect Document: Thiết lập chế độ bảo mật cho văn bản.  

- Options: Thiết lập các tiện ích khác... 

g. Thực đơn Table. 

Thanh thực đơn Table (như hình 11) chứa các tiện ích để chèn và hiệu chỉnh bảng 

biểu vào văn bản. Đến chương bảng biểu người sử dụng sẽ tìm hiểu sâu hơn về bảng biểu 

(Table). 

 

Hình 11: Thanh thực đơn (menu) Table. 

h. Thực đơn Windows. 

Thanh thực đơn Windows (như hình 12) thể hiện các cửa sổ văn bản đã mở. Tệp văn 

bản mà người sử dụng đang thao tác hiện hành sẽ được đánh dấu đằng trước để báo cho 

Thanh thực 

đơn Tools 

Thanh thực đơn 

Table 
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người sử dụng biết người sử dụng đang thao tác trên tệp văn bản nào khi có nhiều tệp văn 

bản được mở. 

 

Hình 12: Thanh thực đơn (menu) Window. 

1.3.3. Thanh công cụ (Toolbars). 

Thanh công cụ Toolbars (như hình 13) nằm ở ngay phía bên trên của cửa sổ giao 

diện chương trình, chứa các biểu tượng để thực hiện các chức năng thao tác với các đối 

tượng của văn bản. 

 

Hình  13: Thanh công cụ (Toolbars). 

Để sử dụng các chức năng trên thanh công cụ, người sử dụng chỉ cần nháy chuột trái 

lên biểu tượng của công cụ đó. Các chức năng của thanh công cụ như sau: 

- New ( ): Tạo một văn bản mới. 

- Open ( ): Mở một tệp văn bản cũ đã có trên đĩa. 

- Save ( ): Ghi tệp văn bản đang thực hiện. 

- Permission ( ): Bảo vệ những thông tin nhạy cảm trước sự truy cập trái phép từ 

xa (Information Rights Management). 

- E-mail ( ): Mở cửa sổ chương trình Outlook để người sử dụng gửi thư điện tử. 

- Print ( ): In tệp văn bản hiện hành. 

- Print Preview ( ): Xem trang văn bản trước khi in. 

- Spelling and Grammar ( ): Kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp (tiếng Anh). 

Thanh thực đơn 

Windows 
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- Research ( ): Truy cập từ điển, tìm từ đồng nghĩa, dịch, tìm trực tuyến. 

- Cut ( ): Chuyển một đoạn văn bản đang chọn vào bộ nhớ đệm Clipboard, chỉ 

hiện lên khi người sử dụng bôi đen một đoạn văn bản nào đó. 

- Copy ( ): Sao chép một đoạn văn bản đang chọn vào bộ nhớ đệm Clipboard, 

chỉ hiện lên khi người sử dụng bôi đen một đoạn văn bản nào đó. 

- Paste ( ): Dán đối tượng đã được lưu trữ trong Clipboard vào vị trí mà người sử 

dụng muốn. Biểu tượng này chỉ hiện lên khi người sử dụng đã thực hiện lệnh Cut hoặc 

lệnh Copy. 

- Format Painter ( ): Chép kiểu định dạng, thực hiện khi người sử dụng muốn 

một đoạn văn bản chọn giống một đoạn văn bản đã có trước. 

- Undo ( ): Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện. 

- Redo ( ): Khôi phục lại lệnh Undo. 

- Insert Hyperlink ( ): Chèn siêu liên kết đến các đối tượng khác (Hyperlink). 

- Table and Border ( ): Hiển thị thanh công cụ Table and Border. Có chức năng 

kẻ bảng trong Word. 

- Insert Table ( ): Chèn bảng biểu. 

- Insert Microsof Excel Worksheet ( ): Chèn bảng biểu được thực hiện trong 

chương trình Microsof Excel vào văn bản. 

- Columns ( ): Định dạng văn bản dưới dạng cột. 

- Drawing ( ): Hiện hoặc ẩn thanh công cụ Drawing. 

- Document Map ( ): Thể hiện cửa sổ văn bản dưới dạng cấu trúc theo cách trình 

bày của văn bản. 

- Show/Hide ( ): Hiện hoặc ẩn các ký tự không in. 

- Zoom Control ( ): Phóng to hay thu nhỏ màn hình văn bản. 

- Microsoft Offce Word Help ( ): Trợ giúp trong khi sử dụng Word. 
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- Read ( ): Thể hiện văn bản giúp người sử dụng đọc được dễ dàng và người sử 

dụng biết được văn bản có bao nhiêu trang và đang ở trang nào. 

- Style and Formatting ( ): Định dạng kiểu trình bày của trang văn bản. 

- Font ( ): Định dạng kiểu chữ cho văn bản. 

- Font Size ( ): Chọn kích thước cho cỡ chữ. 

- Bold ( ): Thể hiện chữ trong văn bản là chữ in đậm. 

- Italic ( ): Thể hiện chữ trong văn bản là chữ in nghiêng. 

- Underline ( ): Thể hiện chữ trong văn bản là chữ gạch chân. 

- Align Left ( ): Canh thẳng lề bên trái. 

- Center ( ): Canh vào chính giữa dòng. 

- Align Right ( ): Canh thẳng lề bên phải. 

- Justified ( ): Canh thẳng  lề đều hai bên. 

- Line Spacing ( ): Khoảng cách giữa hai dòng. 

- Numbering ( ): Kiểu định dạng liệt kê là số thứ tự. 

- Bullets ( ): Kiểu định dạng liệt kê là ký tự đặc biệt. 

- Decrease Indent ( ): Giảm lề trái của trang giấy. 

- Increase Indent ( ): Tăng lề trái của trang giấy. 

- Outside Borders ( ): Hiện hoặc ẩn khung đường viền. 

- Highlight ( ): Đánh dấu đoạn văn bản bằng màu. 

- Font Color ( ): Chọn màu cho chữ. 

Người sử dụng có thể ẩn, hiện các thanh công cụ thường (cần) dùng bằng cách: Chọn 

View \ Toolbar, đánh dấu chọn ()  vào thanh công cụ mà người sử dụng cần gọi theo 

như hình 14. 
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Hình 14: Chọn View \ Toolbars để hiển thị thanh công cụ. 

1.3.4. Thanh trạng thái (Status Bar). 

Thanh trạng thái (Status Bar) (như hình 15) nằm ở dưới đáy cửa sổ soạn thảo, nhìn vào 

thanh này người sử dụng sẽ biết vị trí của con trỏ và tình trạng hiện tại của văn bản. 

 

Hình  15: Thanh trạng thái (Status Bar). 

Cho biết trạng thái của văn bản (trang, số trang, trang hiện tại, chế độ). Thanh trạng 

thái nằm ở dưới cùng của cửa sổ làm việc gồm các thông tin sau: 

    Vị trí trang văn bản đang thực hiện.  

  

   Đoạn văn bản hiện hành. 

    Vị trí trang hiện hành trên tổng số trang của văn bản. 

   Vị trí hiện hành của con trỏ tính từ đầu trang. 

   Vị trí dòng hiện hành (con trỏ đang định vị). 

   Vị trí cột hiện hành. 

     Hiển thị chế độ ghi (chèn chữ mờ, đè chữ nổi).  

  Hiển thị ngôn ngữ sử dụng (Anh - Mỹ). 

Để bật/tắt chế độ hiển thị thanh trạng thái vào Tools \ Options \ View \  đánh dấu 

chọn () vào ô Status Bar. 

Chọn View \ Toolbars 



16 

 

1.3.5. Thước đo (Ruler). 

a. Thước đo ngang. 

Thước ngang (như hình 16) hiển thị ở tất cả các chế độ hiển thị văn bản Normal, 

Printer Layout, Outline. Thước đo có thể hiển thị dưới dạng Centimeters hoặc Inches, 

tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng của người dùng. Ở Việt Nam thường sử dụng đơn vị đo 

lường là Centimeters. Khi cài đặt lần đầu, chế độ ngầm định là Inches, để thay đổi chế độ 

vào Tools \ Options \ General \ Measurement Units, chọn đơn vị đo lường tương thích. 

Để bật/tắt chế độ hiển thị thước vào View \ Toolbars \ Ruler, đánh dấu chọn () hoặc bỏ 

dấu chọn. 

 

Hình 16: Thước đo (Ruler). 

Trên thước đo ngang có những đặc điểm sau: 

  Left Tab: Dấu Tab để chỉnh văn bản thẳng lề trái. 

  Right Tab: Dấu Tab để chỉnh văn bản thẳng lề phải. 

  Center Tab: Dấu Tab để chỉnh văn bản vào giữa. 

  First Line Indent: Dòng đầu tiên lùi vào một Tab. 

  Left Indent: Điểm canh thẳng hàng lề trái. 

b. Thước đo dọc. 

Thước đo dọc nằm dọc theo lề trái cửa sổ văn bản, chỉ hiển thị khi chọn chế độ hiển 

thị Print Layout. Khi đặt chế độ bật/tắt thước đo sẽ có tác dụng đến thước đo ngang và thước 

đo đứng. Trong trường hợp đã bật chế độ hiển thị thước đo đứng nhưng không hiển thị trên 

màn hình thì vào Tools \ Options \ View \ đánh dấu chọn () vào Vertical Ruler (Print 

Layout Only) (như hình 17).  

 

Hình 17: Chọn View \ chọn thước đo (Ruler) để hiển thị thước. 

Chọn View \ 

chọn thước đo 

(Ruler) 
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1.3.6. Thanh cuộn. 

a. Thanh cuộn dọc (Vertical Scroll Bar). 

Nằm dọc theo lề phải cửa sổ, có các đặc điểm sau: 

 Phân chia trang thành 2 phần, phần trên dùng để cuộn, phần dưới cố định.  

  Di chuyển chuột về đầu văn bản. 

 Kéo rê trỏ chuột để cuộn nhanh văn bản lên trên hoặc xuống dưới. 

 Di chuyển chuột về cuối văn bản. 

 Di chuyển chuột về trang trước (ngược chiều – trang sau).  

 Chọn đối tượng của trình duyệt (Select Browse Object). 

b. Thanh cuộn ngang (Horizontal Scroll Bar). 

Thanh cuộn ngang (như hình 18) nằm ở đáy cửa sổ soạn thảo và bao gồm các biểu 

tượng sau: 

 

Hình 18: Thanh cuộn ngang. 

  Normal View: Hiển thị trang văn bản dạng thông thường. 

  Web Layout View: Hiển thị văn bản dạng trang Web. 

  Print Layout View: Hiển thị văn bản dạng trang in. 

  Outline View: Hiển thị văn bản dạng đánh dấu đầu dòng. 

  Di chuyển sang trái để xem phần văn bản bên trái. 

  Di chuyển sang phải để xem phần văn bản bên phải. 

  Kéo rê chuột trên hộp trượt để di chuyển nhanh sang trái/phải. 

Trong trường hợp thanh cuộn đứng và ngang không hiển thị trên màn hình, vào Tools 

\ Options \ View \ đánh dấu vào ô:  

- Vertical Scroll Bar: Thanh cuộn đứng (dọc). 

- Horizontal Scroll Bar: Thanh cuộn ngang. 

1.3.7. Thanh định dạng (Formatting Toolbar). 

Thanh công cụ định dạng (như hình 19) dùng để định dạng nhanh văn bản, bao gồm 
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các biểu tượng chính sau:  

 

Hình 19: Thanh định dạng (Formatting Toolbar). 

 

   Style: Kiểu trình bày văn bản.  

 Font: Lựa chọn phông chữ.   

  Font Size: Lựa chọn cỡ chữ.  

 Bold: Bật/tắt chế độ chữ đậm.  

  Italic: Bật/tắt chế độ chữ nghiêng.  

  Underline: Bật/tắt chế độ chữ gạch chân đơn.  

  Align Left: Canh thẳng lề bên trái.  

  Center: Canh vào chính giữa dòng. 

  Align Right: Canh thẳng lề bên phải. 

  Justify: Canh thẳng lề đều hai bên. 

   Numbering: Đánh số tự động. 

  Bullets: Đặt chỉ mục.   

  Decrease Indent: Lùi về bên trái 1 Tab (ngầm định là 1.27cm). 

  Increase Indent: Tiến sang phải 1 Tab. 

 Outside Border: Chọn hộp công cụ kẻ khung.                                             

 Highlight: Chọn màu tô nền văn bản.  

  Font Color: Chọn màu chữ. 

Thiết lập chế độ bật/tắt thanh công cụ định dạng: Vào View \ Toolbars \ Formatting, 

đánh dấu chọn () hoặc bỏ dấu chọn. 
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2. Soạn thảo và lưu văn bản. 

2.1. Tệp văn bản. 

2.1.1. Tạo tệp văn bản mới. 

Làm việc với Word là làm việc trên các tài liệu (Document). Mỗi tài liệu phải được 

lưu lên đĩa cứng của máy tính với tập tin có phần mở rộng .DOC; thường thì các tệp tài 

liệu của người sử dụng được lưu vào thư mục C:\My Documents trên đĩa cứng. Tuy nhiên, 

người sử dụng có thể thay đổi lại thông số này khi làm việc với Word. 

Thông thường khi người sử dụng chạy chương trình Word, một màn hình trắng sẽ xuất 

hiện. Đó cũng là tài liệu mới của Word tự động tạo ra. Tuy nhiên để tạo một tài liệu mới, 

người sử dụng có thể chọn một trong các cách sau: 

- Mở mục chọn File \ New; 

Hoặc  

- Bấm nút New   trên thanh công cụ Standard; 

Hoặc  

- Nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + N. 

2.1.2. Mở tệp văn bản có sẵn. 

Tài liệu sau khi đã soạn thảo trên Word được lưu trên đĩa dưới dạng tập tin có phần 

mở rộng là .Doc; để mở tài liệu Word  đã có trên đĩa, người sử dụng có thể chọn một trong 

các cách sau: 

- Mở mục chọn File \ Open. 

Hoặc 

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O. 

Hộp thoại Open xuất hiện như hình 20. 
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Hình 20: Hộp thoại Open. 

Tìm đến thư mục nơi chứa tệp tài liệu cần mở trên đĩa, chọn tệp tài liệu, cuối cùng 

bấm nút lệnh  để tiếp tục. Tệp tài liệu sẽ được mở ra trên màn hình Word. 

Người sử dụng cũng có thể thực hiện mở tệp tài liệu đã soạn thảo gần đây nhất một 

cách rất nhanh bằng thanh thực đơn File, tiếp theo nháy chuột lên tên tệp tài liệu hay văn 

bản cần mở như hình 21. 

√ Lưu ý: Mở tài liệu hay văn bản bằng cách này lưu tối đa được 9 văn bản. 

Người sử dụng cấu hình như sau: Vào Tools \ Options \ General và sau đó chọn vào 

 

 

Hình 21: Mở tệp tài liệu. 

Nháy chuột 

lên tệp tài liệu 

cần mở  
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2.2. Lưu tệp văn bản. 

2.2.1. Lưu tệp văn bản lần đầu. 

Để ghi tài liệu đang làm việc lên đĩa, người sử dụng có thể chọn những cách sau: 

- Mở mục chọn File \ Save; 

Hoặc 

- Bấm nút Save  trên thanh công cụ chuẩn (Standard); 

Hoặc 

- Nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + S. 

Hoặc 

- Chọn đường dẫn đến thư mục: Files \ Save \  My Computer  \  chọn đến ổ đĩa chứa 

thư mục cần lưu (Ví dụ: ổ (D:), (E:)). 

2.2.2. Lưu tệp văn bản với một tên khác. 

 

Hình 22: Hộp thoại Save As. 

Để lưu tệp văn bản với một tên khác sẽ có hai khả năng xảy ra: 

Nếu đây là tài liệu mới, hộp thoại Save As xuất hiện như hình 22, cho phép ghi tài 

liệu này với tệp tin mới: 

Hãy xác định thư mục (Folder) nơi chứa tệp tin mới rồi gõ tệp tin vào mục File name. 

Ví dụ: Gõ vào mục File name: van ban1 rồi bấm nút Save để kết thúc việc ghi tài liệu. 

Nếu tài liệu của người sử dụng đã được ghi vào một tệp, khi ra lệnh lưu tất cả những 

sự thay đổi trên tài liệu sẽ được ghi lên đĩa. 

Bấm nút 

Save 

Gõ tên tập tin 

vào đây 
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√ Lưu ý: Nên thực hiện thao tác ghi tài liệu thường xuyên trong khi soạn thảo tài 

liệu, để tránh mất dữ liệu khi gặp sự cố mất điện, hay những trục trặc của máy tính. 

Để đặt cấu hình lưu tự động trong Word, người sử dụng vào Tools \ Options \ Save 

và chọn  để chương trình tự động lưu tài 

liệu hoặc văn bản.  

2.3. Đóng tệp văn bản. 

Sau khi soạn thảo xong một văn bản, để tiết kiệm không gian nhớ, tạo điều kiện cho 

máy hoạt động nhanh, cần phải đóng các tệp văn bản đã soạn xong lại. Có thể thực hiện 

một trong các phương pháp sau: 

- Bằng menu lệnh: Vào Files \ Close. 

- Bằng bàn phím: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4. 

- Bằng chuột: Nháy chuột trái vào biểu tượng (X) trên góc phải trên cửa sổ. 

2.4. Soạn thảo văn bản. 

2.4.1. Một số lưu ý trong soạn thảo văn bản. 

- Không gõ phím Enter khi xuống dòng, khi đầy dòng, chương trình sẽ tự động 

chuyển xuống dòng. 

- Khi muốn ngắt đoạn, gõ phím Enter (Paragraph) sẽ tự động chuyển xuống dòng dưới. 

- Với đoạn văn bản có tính chất điều khiển phải dùng phím Tab để định vị. 

2.4.2. Một số phím điều khiển thông dụng trong soạn thảo văn bản. 

Dùng chuột máy tính trong soạn thảo văn bản. 

- Nháy chuột vào mũi tên   trên thanh cuộn đứng để dịch chuyển văn bản lên 

xuống. 

- Nháy chuột vào mũi tên   trên thanh cuộn ngang để dịch chuyển văn bản sang 

trái, sang phải. 

- Để dịch chuyển lên xuống nhanh từng trang văn bản, nháy chuột trên thanh cuộn 

đứng theo từng lần một. 

- Để dịch chuyển nhanh văn bản sang trái, phải nháy chuột trên thanh cuộn ngang. 

- Để dịch chuyển nhanh về đầu văn bản nháy trỏ chuột vào  (mũi tên kép). 

- Để dịch chuyển nhanh về cuối văn bản nháy trỏ chuột vào  (mũi tên kép). 
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2.4.3. Chế độ soạn thảo văn bản. 

Trong soạn thảo văn bản, có hai chế độ là chèn và đè. 

a. Chế độ chèn (Insert). 

Trong chế độ chèn khi nhập một ký tự từ bàn phím, ký tự này sẽ hiện tại vị trí con trỏ 

(Insert Pointer) đồng thời con trỏ dời qua vị trí mới ngay kề bên phải, đây là chế độ mặc 

định của Word. 

b. Chế độ đè (Overtype).  

Trong chế độ đè, khi nhập một ký tự từ bàn phím, ký tự sẽ hiện lên tại vị trí con trỏ. 

Nếu tại vị trí con trỏ có ký tự thì ký tự mới sẽ ghi đè lên ký tự cũ. Để chuyển đổi trạng thái 

từ chế độ chèn sang chế độ đè, dùng phím Insert và ngược lại, hoặc nháy chuột vào biểu 

tượng (OVR) trên thanh trạng thái. Khi ở chế độ chèn, tại dòng trạng thái ký hiệu Overtype 

(OVR) sẽ mờ đi. 

2.5. Tạo thêm và loại bỏ các biểu tượng trên thanh công cụ (Toolbars). 

Trong quá trình làm việc, một số biểu tượng trên thanh công cụ có thể không dùng 

đến hoặc một số biểu tượng luôn cần đến lại không có. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người 

sử dụng, Word cho phép người sử dụng đặt thêm, loại bỏ các biểu tượng trên thanh công 

cụ. Trong tài liệu này không đề cập sâu đến việc tạo các biểu tượng của riêng người sử 

dụng mà chỉ đề cập đến việc thêm và loại bỏ một số biểu tượng đã được chương trình cung 

cấp như hình 23. 

Phương pháp thực hiện Thêm \ Loại bỏ được tiến hành theo các bước sau: 

 

Hình 23: Thêm và loại bỏ biểu tượng trên thanh công cụ. 

Bước 1: Vào Tools \ Customize \ Commands. 

Bước 2: Tại mục Categories, bấm chọn Menu để hiển thị các biểu tượng cần chọn. 

Bước 3: Dùng kỹ thuật Drag and Drop, nháy chuột chọn biểu tượng cần chọn và kéo 

lên thanh ghi để thêm vào, từ thanh ghi kéo xuống để loại bỏ. 
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Bước 4: Bấm vào nút Close để đóng lại. 

2.6. Thiết lập chế độ môi trường làm việc. 

2.6.1. Thiết lập chế độ hiển thị (View). 

Để thiết lập chế độ hiển thị vào menu lệnh Tools \ Options \ View, người sử dụng 

khai báo các tham số như hình 24. 

 

Hình 24: Thiết lập chế độ hiển thị (View). 

- Show: Hiển thị. 

Startup Task Pane: Bật/tắt chế độ khởi động trước thanh tác vụ. 

 Highlight: Bật/tắt chế độ hiển thị đánh dấu đổi màu. 

 Bookmarks: Bật/tắt chế độ hiển thị đánh dấu trang. 

 Status bar: Bật/tắt chế độ hiển thị thanh trạng thái. 

 Screen tips: Bật/tắt chế độ hiển thị chỉ dẫn. 

 Smart tags: Bật/tắt thẻ chế độ hiển thị thông minh. 

 Animated text: Bật/tắt chế độ hiển thị ký tự hoạt hình. 

 Horizontal scroll bar: Bật/tắt chế độ hiển thị thanh cuộn ngang. 

 Vertical scroll bar: Bật/tắt chế độ hiển thị thanh cuộn dọc. 

 Picture placeholders: Bật/tắt chế độ hiển thị tranh, ảnh. 

 Windows in Taskbar: Bật/tắt chế độ hiển thị nút Windows. 

 Drawings: Bật/tắt chế độ hiển thị công cụ vẽ. 

 Field codes: Bật/tắt chế độ hiển thị mã trường. 
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Field shading: Chế độ hiển thị hiệu ứng tô bóng trường. 

- Formatting marks: Định dạng đánh dấu. 

 Tab characters: Bật/tắt chế độ hiển thị dấu Tab. 

 Spaces: Bật/tắt chế độ hiển thị dấu cách trống. 

 Paragraph marks: Bật/tắt chế độ hiển thị đánh dấu đoạn. 

 Hidden text: Bật/tắt chế độ hiển thị văn bản. 

 Optional hyphens: Bật/tắt chế độ hiển thị dấu gạch nối từ. 

 All: Bật/tắt chế độ hiển thị toàn bộ văn bản. 

(Không đánh dấu chọn vào những mục phần Formatting). 

- Print and Web Layout options: Chế độ hiển thị kiểu trang Web.  

 Drawings: Bật/tắt chế độ hiển thị các hình  vẽ. 

 Object anchors: Bật/tắt chế độ hiển thị bỏ neo đối tượng.     

 Text Boundaries: Bật/tắt chế độ hiển thị đường viền trang. 

 White spaces between pages: Bật/tắt chế độ hiển thị khoảng trống. 

 Vertical ruler: Bật/tắt chế độ hiển thị thước dọc. 

- Outline and Normal options: Hiển thị bao quanh và bình thường. 

 Wrap to windows: Bật/tắt hiển thị đường bao quanh cửa sổ. 

 Draft font: (Normal View và Outline View): Hiển thị các kiểu định dạng phông 

chữ. 

2.6.2. Thiết lập chế độ tổng thể (General). 

- General Options: Thiết lập chung như hình 25. 

 Background repagination: Tự động đánh lại số trang. 

 Blue background, white text: Hiển thị nền cửa sổ màu xanh, chữ màu đen. 

 Provide feedback with sound: Phản hồi bằng âm thanh. 

Provide feedback with animation: Phản hồi bằng hình ảnh động.   

 Confirm conversion at Open: Xác nhận quá trình chuyển đổi khi mở tệp. 

 Update automatic link at Open: Tự động cập nhật thông tin. 

 Mail as attachment: Gắn kèm tệp tin khi gửi thư điện tử. 



26 

 

 Recently used file list: Đặt chế độ hiển thị số tệp làm việc gần nhất. 

 Help for WordPerfect users: Từ chế độ Word Perfect sang Word. 

 Navigation keys for WordPerfect users: Thay đổi chức năng của các phím PgUp, 

PgDw, Home, End và Esc. 

 Allow background open of web pages: Cho phép mở nền trang Web. 

 Automatically create drawing canvas when inserting AutoShape: Tự động tạo 

nền cho các mẫu vẽ. 

- Measurement units: Chọn đơn vị đo lường (mặc định là inches). 

 Show pixel for HTML features: Hiển thị các điểm đối với HTML. 

 

Hình 25: Thiết lập chế độ tổng thể (General). 

2.6.3. Thiết lập chế độ soạn thảo (Edit). 

Thẻ Edit chứa các tham số dùng để thiết lập chế độ soạn thảo văn bản như hình 26. 
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Hình 26: Thiết lập chế độ soạn thảo (Edit). 

- Editing options: Lựa chọn cho hiệu chỉnh. 

 Typing replaces selection: Bật/tắt chế độ ký tự nhập mới sẽ đè ký tự cũ khi đã 

đánh dấu chọn. 

 Drag and drop text editing: Bật/tắt chế độ bấm, giữ rê và kéo các đối tượng đã 

đánh dấu chọn.  

 Use the INS key for paste: Bật/tắt chế độ dùng phím Insert để dán. 

 Overtype mode: Bật/tắt chế độ nhập đè. 

 Allow accented uppercase in French: Bật/tắt chế độ hỗ trợ tiếng Pháp. 

  Use smart paragraph selection: Mở nhanh lựa chọn đoạn. 

  Use Ctrl + Click to follow hyperlink: Giữ Ctrl để chọn siêu liên kết. 

 When selecting, automatically select entire word: Tự động đánh dấu bôi đen 

cho cả một từ khi bấm chuột trên từ đó. 

 Prompt to update style: Bật/tắt thông báo cập nhật kiểu dáng. 

 Keep track of formatting: Giữ lại các định dạng. 

 Mark formatting inconsistencies: Đánh dấu định dạng không thống nhất. 

- Picture editor: Khởi động chương trình soạn thảo ảnh. 

- Insert/Paste picture as: Phương thức chèn hoặc dán đối tượng ảnh. 

- Cut and paste options: Lựa chọn cắt và dán. 

 Show Paste Options buttons: Hiển thị nút bấm chọn cắt dán. 
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 Smart cut and paste: Cắt và dán nhanh. 

2.6.4. Thiết lập chế độ ghi dữ liệu (Save). 

Thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu là vấn đề quan trọng, kiểm soát được vấn đề này sẽ 

giúp người sử dụng tránh được việc bị mất dữ liệu do yếu tố khách quan và chủ quan. 

- Save options: Các lựa chọn ghi văn bản như hình 27.  

 Always create backup copy: Thiết lập chế độ sao lưu (bản dự phòng). 

 Allow fast saves: Cập nhật sao lưu khi có thay đổi về văn bản. 

 Allow background saves: Sao lưu dự phòng màu nền. 

 Embed True Type fonts: Thiết lập chế độ tương thích phông chữ. 

 Prompt for document properties: Hiển thị thông tin khi sao lưu dữ liệu.   

 Prompt to save Normal template: Chế độ thay đổi thông tin định dạng. 

 Save data only for forms: Tạo mẫu tệp tin văn bản. 

 Embed linguistic data: Gắn vào ngôn ngữ dữ liệu. 

 

Hình 27: Thiết lập chế độ ghi dữ liệu (Save). 

 Make local copy of files stored on network or removable drive: Tạo ra chế độ 

sao chép trên mạng cục bộ hoặc thiết bị có thể thay đổi được. 

 Save AutoRecover info every: Tự động ghi dữ liệu sau khoảng thời gian do người 

sử dụng quy định. 

 Embed smart tags: Gắn vào thẻ thông minh. 

- Default format: Định dạng chế độ ngầm định 
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Save Word files as: Thiết lập kiểu dữ liệu soạn thảo (Document *.DOC). 

 Disable features introduced after: Tháo bỏ đặc trưng sau phần mở đầu. 

2.7. Chọn khối văn bản. 

Thông thường, để sử dụng các lệnh có tác dụng lên đoạn văn bản, hoặc một đối tượng 

ảnh trong văn bản đang làm việc, người sử dụng phải lựa chọn đoạn văn bản hoặc đối tượng 

trước khi ra lệnh, (hay còn gọi là bôi đen). Công việc này gọi là chọn khối (Select). Có hai 

loại khối, đó là khối dòng và  khối cột. 

- Khối dòng: Chứa các dòng văn bản. 

- Khối cột: Khối được chọn có hình chữ nhật bất kỳ trong văn bản. 

2.7.1. Chọn khối dòng. 

a. Chọn khối dòng bằng bàn phím.  

- Dời con trỏ (Insert Pointer) về đầu dòng của khối. 

- Giữ phím Shift và dùng các phím mũi tên lên, xuống, trái, phải để chọn. 

- Chọn một dòng thì giữ phím Shift, nhấn phím End để dịch chuyển con trỏ về cuối 

dòng.  

- Dòng văn bản hoặc đoạn văn bản được chọn sẽ đổi thành màu đen. Để huỷ bỏ việc 

chọn, nhấn phím mũi tên lên, xuống, màu đen sẽ bị mất đi trở về trạng thái màu ban đầu. 

b. Chọn khối dòng bằng chuột. 

- Khối chọn là một dòng, chỉ cần di trỏ chuột đến đầu dòng và bấm chuột. 

- Khối chọn là nhiều dòng, di con trỏ chuột về đầu khối, khi xuất hiện mũi tên, dùng 

kỹ thuật nhấn, giữ, rê và kéo (Drag and Drop), đến vị trí cần chọn theo hướng đi xuống ở 

vị trí đầu dòng. 

c. Chọn khối dòng bằng chuột kết hợp với bàn phím. 

- Thông thường, để đánh dấu khối dòng (nhiều dòng), nên kết hợp sử dụng bàn phím 

và chuột. Phương pháp thực hiện như sau: 

- Đặt con trỏ ở đầu khối dòng cần đánh dấu chọn. 

- Giữ phím Shift, di trỏ chuột đến cuối khối dòng, nháy chuột, khối sẽ được chọn. 

2.7.2. Chọn khối cột. 

Dịch chuyển con trỏ về đầu khối. 
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- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + F8, khi con trỏ chuyển sang trạng thái tĩnh (chế 

độ chọn cột), trên dòng trạng thái xuất hiện từ COL. 

- Dùng các phím mũi tên (sang trái, phải, lên trên, xuống dưới), di chuyển con trỏ để 

chọn khối. 

- Thoát khỏi chế độ chọn khối nhấn phím ESC. 

2.8. Sao chép khối văn bản (Copy). 

Để sao chép cần đánh dấu khối, sau đó sử dụng một trong những cách sau để thực 

hiện: 

2.8.1. Sao chép bằng bàn phím. 

- Chọn khối văn bản cần sao chép (Bôi đen đoạn văn bản). 

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C để sao chép. 

- Dịch chuyển con trỏ đến vị trí cần sao chép mới. 

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V ( hoặc nhấn phím Insert) để dán. 

2.8.2. Sao chép khối bằng menu chuột phải. 

- Chọn khối văn bản cần sao chép (Bôi đen đoạn văn bản). 

- Nháy chuột phải vào khối văn bản đã được bôi đen xuất hiện menu và nháy chuột 

trái chọn Copy để sao chép. 

- Dịch chuyển con trỏ đến vị trí cần sao chép mới. 

- Nháy chuột phải vào vị trí cần sao chép mới và chọn Paste để dán khối. 

2.8.3. Sao chép khối bằng menu lệnh. 

- Chọn khối văn bản cần sao chép. 

- Vào Edit \ Copy. 

- Di chuyển con trỏ đến vị trí mới cần sao chép. 

- Vào Edit \ Paste để dán.  

2.8.4. Sao chép khối bằng biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn. 

- Chọn khối văn bản cần sao chép. 

- Nháy chuột vào biểu tượng   để sao chép. 

- Dịch chuyển con trỏ về vị trí mới cần sao chép. 

- Nháy chuột vào biểu tượng   để dán.  
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2.9. Di chuyển khối văn bản (Move). 

Để di chuyển khối văn bản, cần thực hiện đánh dấu khối, sau đó sử dụng một trong 

những cách sau để thực hiện: 

2.9.1. Dịch chuyển khối bằng bàn phím.  

- Chọn khối văn bản cần dịch chuyển.  

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X để cắt khối văn bản. 

- Dịch chuyển con trỏ đến vị trí cần dịch chuyển đến. 

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V (hoặc nhấn phím Insert) để dán.  

2.9.2. Dịch chuyển khối bằng Menu chuột phải. 

- Chọn khối văn bản cần sao chép (Bôi đen đoạn văn bản). 

- Nháy chuột phải vào khối văn bản đã được bôi đen xuất hiện menu và nháy chuột 

trái chọn Cut để di chuyển.  

- Dịch chuyển con trỏ đến vị trí cần dịch chuyển mới. 

- Nháy chuột phải vào vị trí cần dịch chuyển mới và chọn Paste để dán khối 

2.9.3. Dịch chuyển khối bằng menu lệnh. 

- Chọn khối văn bản cần dịch chuyển.  

- Vào Edit \ Cut để xoá khối.  

- Dịch chuyển con trỏ đến vị trí cần chuyển đến. 

- Vào Edit \ Paste để dán khối. 

2.9.4. Dịch chuyển khối bằng biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn. 

- Chọn khối văn bản cần dịch chuyển.  

- Nháy chuột vào biểu tượng    để xoá khối. 

- Dịch chuyển con trỏ đến vị trí cần chuyển dịch đến. 

- Nháy chuột vào biểu tượng    để dán khối. 

√ Lưu ý: Khi thực hiện lệnh Cut, dữ liệu vẫn được lưu tại bộ nhớ đệm (Clipboard), 

khi cần vẫn có thể khôi phục lại. 
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2.10. Xóa khối văn bản (Delete). 

2.10.1. Xoá khối bằng bàn phím. 

- Chọn khối văn bản cần xoá. 

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X. 

2.10.2. Xóa khối bằng menu chuột phải. 

- Chọn khối văn bản cần xoá. 

- Nháy chuột phải vào khối văn bản đã được bôi đen xuất hiện menu và nháy chuột 

trái chọn Cut để xóa. 

2.10.3. Xoá khối bằng menu lệnh. 

- Chọn khối văn bản cần xoá. 

- Vào Edit \ Cut. 

2.10.4. Xóa khối bằng biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn. 

- Chọn khối văn bản cần xoá. 

- Nháy chuột vào biểu tượng    để xoá khối. 

2.11. Khôi phục khối (Undo). 

Trong Word những phiên bản thấp hơn trước, trong bộ nhớ đệm (Clipboard) chỉ lưu 

giữ một khối dữ liệu thực hiện bằng lệnh Cut hoặc một thao tác trước đó, những phiên bản 

sau như Microsoft Office Word 2003 thì bộ nhớ đệm lưu giữ tất cả các khối dữ liệu thực 

hiện bằng lệnh, các thao tác khác, do đó người sử dụng có thể khôi phục lại tất cả các thao 

tác trước đó. Khi thực hiện khôi phục, Word sẽ khôi phục lại thao tác gần nhất theo cơ chế 

vào trước, ra sau (Stack). 

- Khôi phục khối bằng bàn phím. 

+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z. 

- Khôi phục khối bằng menu lệnh. 

+ Vào Edit \ Undo. 

- Khôi phục khối bằng biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn. 

+ Nháy chuột vào biểu tượng     trên ToolBar. 

2.12. Huỷ lệnh khôi phục (Redo). 

Lệnh khôi phục (Redo) thực hiện lại lệnh xoá, thao tác mà không cần đánh dấu lại. 
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- Khôi phục khối bằng bàn phím. 

+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Y. 

- Khôi phục khối bằng menu lệnh. 

+ Vào Edit \ Redo. 

- Khôi phục khối bằng biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn. 

+ Nháy chuột vào biểu tượng   trên ToolBar. 
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3. Định dạng văn bản. 

3.1. Định dạng ký tự.  

Trong định dạng ký tự có các chức năng: Chọn cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, cách dòng, 

hiệu ứng.  

3.1.1. Định dạng ký tự bằng Menu chuột phải. 

Nháy chuột phải vào màn hình soạn thảo sẽ xuất hiện menu như hình 28. 

 

Hình 28: Menu chuột phải. 

và chọn Font sẽ xuất hiện cửa sổ chọn Font như hình 29. 

 

Hình 29: Cửa sổ chọn Font. 

- Thẻ Font: Cho phép thiết lập các định dạng căn bản về phông chữ. 

- Hộp Font: Cho phép chọn phông chữ (danh sách phông chữ phụ thuộc vào việc cài 

đặt phông). Hiện nay phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ 

tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Để 

thuận tiện trong giao dịch điện tử, Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ 

Nội vụ quy định dùng phông Times New Roman, bộ gõ Unicode. 
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- Hộp Font style dùng để chọn kiểu chữ: Regular chọn kiểu chữ bình thường, Italic 

chọn kiểu chữ nghiêng, Bold kiểu chữ đậm, Bold Italic kiểu chữ vừa đậm vừa nghiêng. 

- Hộp Size dùng để chọn cỡ chữ. 

- Hộp Font color dùng để chọn màu cho chữ. 

- Hộp Underline style dùng để chọn kiểu đường gạch chân (Nếu kiểu chữ đang chọn 

là Underline). 

- Mục Effects cho phép thiết lập một số hiệu ứng chữ đơn giản, người sử dụng có thể 

chọn chúng và xem thể hiện ở Preview. 

- Nếu bấm nút Default: Kiểu định dạng này sẽ được thiết lập là ngầm định cho các 

đoạn văn bản mới sau này. 

3.1.2. Định dạng ký tự bằng thanh công cụ. 

Định dạng ký tự bằng thanh công cụ (Formatting) bao gồm: Phông chữ, kiểu chữ, 

cỡ chữ cho phép người dùng định dạng nhanh hơn so với dùng menu lệnh.  

Phương pháp thực hiện: Để định dạng khối ký tự, cần thực hiện chọn khối, sau đó 

thao tác bằng cách chọn các biểu tượng trên thanh công cụ tương ứng như hình 30. 

 

Hình 30: Danh sách  phông (Font). 

-  Dùng chọn phông chữ để định dạng. 

-    Dùng để chọn cỡ chữ. 

-    Dùng để chọn kiểu chữ đậm(B), nghiêng(I), gạch chân(U) 

-    Dùng để đánh chỉ số trên. 

-    Dùng để đánh chỉ số dưới. 
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3.1.3. Định dạng ký tự bằng bàn phím. 

Chọn khối ký tự cần định dạng, nhấn tổ hợp phím:  

- Ctrl + B: Để định dạng kiểu chữ đậm. 

- Ctrl + I: Để định dạng kiểu chữ nghiêng. 

- Ctrl + U: Để định dạng kiểu chữ gạch chân. 

- Ctrl + Shift +  + : Chỉ số trên. 

- Ctrl +  +: Chỉ số dưới. 

3.1.4. Định dạng chế độ thu nhỏ \ mở rộng cỡ chữ (Character Spacing).  

Chọn thẻ Font \ Character Spacing xuất hiện hộp thoại như hình 31. 

 

Hình 31: Hộp thoại phông  chọn chế độ thu nhỏ\  

mở rộng cỡ chữ (Character Spacing). 

Để thực hiện chọn thẻ Character Spacing, với các lựa chọn sau:  

- Scale: Dùng để đặt tỷ lệ hiển thị, đơn vị tính là (%). 

- Spacing: Dùng để đặt chế độ định dạng. 

+ Normal: Chế độ định dạng bình thường. 

+ Condensed: Chế độ định dạng nén.   

+ Expended: Chế độ định dạng mở rộng. 

- Position: Thiết lập vị trí định dạng. 

+ Normal: Chế độ định dạng bình thường (giữa dòng). 
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+ Raised: Chế độ định dạng dòng chữ lên trên. 

+ Lowered: Chế độ định dạng dòng chữ xuống dưới. 

3.1.5. Định dạng hiệu ứng.  

 

Hình 32: Định dạng hiệu ứng thẻ Text Effect. 

- Thẻ Text Effects: Cho phép thiết lập một số hiệu ứng trình diễn sôi động cho đoạn 

văn bản. Chọn kiểu trình diễn ở danh sách Animations và xem trước kết quả thu được ở 

phần Preview như hình 32.  

- Hoặc dùng cách sau: Gõ một đoạn văn bản “Mẫu văn bản định dạng” 

- Chọn phông chữ. Để chọn phông chữ cho đoạn văn bản trên thực hiện như sau: 

Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản; 

Bước 2: Dùng chuột bấm lên hộp Font   trên thanh công cụ chuẩn 

(Stadard). Một danh sách các kiểu phông chữ xuất hiện như hình 33. 

 

Hình 33: Danh sách kiểu Font. 

Người sử dụng có thể chọn một kiểu phù hợp. 

Chọn 

kiểu hiệu 

ứng  

Kết quả 

thu được 
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Ví dụ: Chọn kiểu phông Times New Roman và sử dụng phím caps lock để gõ chữ 

in hoa  

“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG” 

- Chọn cỡ chữ. Để chọn cỡ chữ cho đoạn văn bản trên thực hiện như sau: 

Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản; 

Bước 2: Dùng chuột bấm lên hộp Size   trên thanh công cụ Standard. Một danh 

sách các cỡ chữ xuất hiện cho phép chọn lựa hoặc cũng có thể gõ trực tiếp trong hộp Size 

này:  

Ví dụ: Chọn cỡ chữ 16 (ban đầu cỡ chữ 12) đoạn văn trên sẽ trở thành. 

“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG” 

- Chọn kiểu chữ. Để chọn kiểu chữ (Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân) cho 

đoạn văn bản trên người sử dụng làm như sau: 

Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản; 

Bước 2: Dùng chuột bấm lên nút kiểu chữ trên thanh công cụ Standard: 

+ : Kiểu chữ đậm (Phím nóng Ctrl + B) 

“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG” 

+ : Kiểu chữ nghiêng (Phím nóng Ctrl + I) 

“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG” 

+ : Kiểu chữ ghạch chân (Phím nóng Ctrl + U) 

“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG” 

+ Mặt khác có thể thiết lập văn bản bởi tổ hợp nhiều kiểu chữ: (vừa đậm 

vừa nghiêng hoặc vừa có gạch chân), ví dụ:  

“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG” 

“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG” 

“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG” 

- Chọn màu chữ. Để chọn màu sắc chữ cho đoạn văn bản như hình 34 người sử dụng 

làm như sau:  
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Hình 34: Hộp thoại chọn màu cho chữ. 

Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản; 

Bước 2: Dùng chuột bấm lên hộp Font color   trên thanh công cụ Standard. Một 

bảng màu xuất hiện cho phép lựa chọn.  

Người sử dụng có thể chọn loại màu phù hợp bằng cách nháy chuột lên ô màu cần 

chọn. Ngoài ra, người sử dụng có thể chọn những màu độc đáo hơn khi bấm nút 

 

Thẻ Standard cho phép chọn màu có sẵn có thể chọn; hơn nữa thẻ Custom cho phép 

định nghĩa màu cho riêng mình như hình 35, hình 36. 

 

Hình 35: Hộp thoại chọn màu (Standard). 

Người sử dụng có thể chọn màu ở bảng các điểm màu, đồng thời cũng có thể điều 

chỉnh được tỷ lệ các màu đơn trong từng gam màu (Red tỷ lệ màu đỏ, Green tỷ lệ màu 

xanh lá cây, Blue tỷ lệ màu xanh da trời). 
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Hình 36: Hộp thoại chọn màu (Custom). 

- Chọn màu nền văn bản. Để chọn màu nền cho đoạn văn bản trên như hình 37, ví 

dụ như: 

“MẪU VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG” 

 

Hình 37: Hộp thoại chọn màu văn bản. 

Người sử dụng làm như sau; 

Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản trên; 

Bước 2: Dùng chuột bấm lên hộp Hight light  trên thanh công cụ Standard. Một 

bảng màu xuất hiện cho phép lựa chọn:  

Có thể chọn loại màu nền phù hợp bằng cách nháy chuột lên ô màu cần chọn. Nếu 

chọn None tương đương là chọn màu trắng. 

3.2. Định dạng nhanh bằng biểu tượng chổi sơn (Format Painter). 

Trong khi soạn thảo văn bản, để thuận tiện trong việc trình bày các định dạng, tránh 

việc phải thực hiện nhiều thao tác cho một công việc, Word cung cấp công cụ Format 

Painter ( ),  giúp người sử dụng có thể sao chép các định dạng từ vùng đã được định 

dạng sang vùng chưa định dạng, bao gồm định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, kiểu 

Xem 

màu 

đang 

chọn ở 

đây 
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chữ, độ giãn dòng. Thao tác thực hiện như sau: 

Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản đã định dạng. 

Bước 2: Người sử dụng nháy chuột vào biểu tượng chổi sơn ( ) trên thanh công cụ 

chuẩn. 

Bước 3: Di trỏ chuột đến đoạn cần định dạng, nháy chuột. 

3.3. Định dạng đoạn văn bản (Paragraph). 

Ở phần trên người sử dụng đã được làm quen với các thao tác định dạng văn bản cho 

vùng văn bản (được bôi đen). Trong phần này, người sử dụng tìm hiểu cách định dạng văn 

bản trên cùng một đoạn văn bản. 

Một dấu xuống dòng (Enter) sẽ tạo thành một đoạn văn bản. Khi định dạng đoạn văn 

bản, không cần phải lựa chọn toàn bộ văn bản trong đoạn đó, mà chỉ cần đặt điểm trỏ trong 

đoạn cần định dạng. 

Để mở tính năng định dạng đoạn văn bản, mở mục chọn Format \ Paragraph, hộp 

thoại Paragraph xuất hiện như hình 38. 

 

Hình 38: Hộp thoại định dạng đoạn văn bản (Paragraph). 

- Mục General: 

+ Alignment: Chọn kiểu canh lề cho đoạn văn bản; 

+ Justified: Canh đều lề trái và lề phải; 

+ Left: Canh đều lề trái; 

+ Right: Canh đều lề phải; 
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+ Center: Canh giữa 2 lề trái và phải. 

- Mục  Indentation: Thiết lập khoảng cách từ mép lề đoạn so với số trang. 

+ Left: Khoảng cách từ lề trái của đoạn đến lề trái của trang văn bản; 

+ Right: Khoảng cách từ lề phải của đoạn đến lề phải của trang văn bản. 

Ngầm định, hai khoảng cách này đều là 0. 

- Trong mục Spacing nếu chọn: 

+ First line: Khi đó có thể thiết lập độ thụt dòng của dòng đầu tiên trong đoạn 

vào mục By. 

+ Hanging: Để thiết lập độ thụt dòng của dòng thứ 2 trở đi trong đoạn so với 

dòng đầu tiên một khoảng được gõ vào mục By. 

+ None: Để hủy bỏ chế độ thụt đầu dòng trên đoạn. 

- Nếu mục Spacing là First line, khi đó có thể thiết lập độ thụt dòng của dòng đầu 

tiên trong đoạn vào mục By.  

- Mục Spacing: Cho phép thiết lập các khoảng cách dòng. 

- Before: Khoảng cách dòng giữa dòng đầu tiên của đoạn tới dòng cuối cùng của 

đoạn văn bản trên nó. 

- After: Thiết lập khoảng cách dòng giữa dòng cuối cùng của đoạn với dòng đầu tiên 

của đoạn sau nó.  

- Line Spacing: Để chọn độ giãn dòng, ngầm định độ giãn dòng là 1 (Single). 

Màn hình Preview cho phép xem trước những kết quả định dạng đoạn văn bản vừa 

thiết lập. 

Bấm nút Ok để chấp nhận những thuộc tính vừa thiết lập cho đoạn văn bản đang 

chọn; trái lại bấm nút Cancel để hủy bỏ công việc vừa làm. 

3.3.1. Thiết lập Bullets và Numbering. 

Phần này sẽ hướng dẫn cách thiết lập các loại đánh dấu đầu đoạn (Bullets) và cách 

đánh số chỉ mục (Numbering) cho các tiêu đề trên tài liệu Word. 

a. Thiết lập Bullets. 

Để đánh dấu đầu dòng một đoạn văn bản, người sử dụng làm theo các bước dưới đây.  
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Hình 39: Hộp thoại thiết lập Bullets and Numbering. 

 Bước 1: Đặt con trỏ lên đoạn cần đánh dấu đầu dòng và chọn tính năng đánh dấu 

đầu dòng bằng cách chọn mục: Format \ Bullets and Numbering, hộp thoại sau đây sẽ 

xuất hiện như hình 39, hình 40. 

 

Hình 40: Hộp thoại Customize. 

Bước 2: Thiết lập thông tin về dấu đầu dòng ở thẻ Bulleted như sau: 

Dùng chuột bấm lên kiểu bullet muốn thiết lập (đoạn văn bản này đang sử dụng kiểu 

bullet được chọn ở hình trên). 

Có thể bấm nút Customize để thực hiện một vài thao tác định dạng cần thiết cho 

Bullet đang chọn như Font, ký tự, ảnh… 

Bấm nút Picture để chọn kiểu Bullet là các hình ảnh khác, khi đó hộp thoại sau sẽ 
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xuất hiện như hình 41.  

 

Hình 41: Hộp thoại Picture Bullet. 

Chọn một loại Bullet và bấm nút Ok để hoàn tất. 

Có thể chọn lại kiểu Bullet ở danh sách Bullet Character. 

+ Bấm nút Font để chọn phông chữ cho Bullet; 

+ Bấm nút Bullet để có thể chọn Bullet là một ký tự đặc biệt (Symbol); 

+ Mục Bullet Position để thiết lập khoảng cách dấu Bullet so với mép trong lề 

bên trái tài liệu; 

+ Mục Text Position để thiết lập khoảng cách từ văn bản (Text) tới mép trong 

lề bên trái của tài liệu.  

√ Lưu ý: Nút lệnh bullet  trên thanh công cụ chuẩn sẽ giúp người sử dụng thiết 

lập nhanh và bỏ thiết lập định dạng đánh dấu đầu đoạn văn bản. 

b. Thiết lập Numbering. 

Để đánh số chỉ mục cho các tiêu đề tài liệu, người sử dụng thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Đặt con trỏ lên đoạn cần đánh số chỉ mục và chọn tính năng đánh số chỉ mục 

bằng cách mở chọn mục: Format \ Bullets and Numbering, hộp thoại sau đây sẽ xuất 

hiện như hình 42.  
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Hình 42: Hộp thoại Bullets and Numbering. 

Bước 2: Thiết lập thông tin về đánh số chỉ mục ở thẻ Numbered như sau: 

Dùng chuột nháy lên kiểu đánh số chỉ mục muốn thiết lập; 

- Nút Customize, để định dạng cho số chỉ mục này bởi hộp thoại như hình 43. 

 

Hình 43: Hộp thoại Customize. 

Ý nghĩa các mục tin trên hộp thoại này như sau: 

- Nút Font, cho phép chọn kiểu phông chữ cho số chỉ mục; 

- Mục Start at, để chọn chỉ mục đầu tiên cần đánh số, nếu chọn là 1 sẽ thực hiện 

đánh số chỉ mục là 1, 2…, nhưng nếu chọn là 5 thì đánh số chỉ mục từ 5 trở đi là 5, 6, 7…; 

- Mục Number Position, để thiết lập vị trí của chỉ mục trên đoạn văn bản; 

- Mục Text Position, để thiết lập khoảng cách từ văn bản so với mép lề của tài liệu. 
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√ Lưu ý: Nút lệnh Numbering  trên thanh công cụ chuẩn sẽ giúp người sử dụng 

thiết lập nhanh hoặc bỏ thiết lập định dạng đánh chỉ mục đầu đoạn văn bản. 

3.3.2. Thiết lập Tabs. 

Thiết lập Tabs là công cụ được sử dụng rất nhiều trong việc nhập văn bản. Ngoài khả 

năng dịch chuyển con trỏ theo từng bước nhảy, mục này sẽ giới thiệu cách sử dụng Tabs 

cho việc tạo một văn bản hiển thị dưới dạng cột. 

Bài toán đặt ra: Hãy tạo bảng dữ liệu như sau; 

STT  Họ và Tên    Địa chỉ 

1  Nguyễn Văn Quang  123, Tây Sơn 

2  Hồ Hải Hà    68, Nguyễn Du 

3  Dương Quốc Toản  23/10 Nguyễn Trãi 

4  Nguyễn Anh Đức   32/7 Nguyễn Trãi 

Các bước làm như sau: 

Bước 1: Định nghĩa khoảng cách cột của bảng bởi hộp thoại Tabs như sau: 

Mở bảng chọn Format \ Tabs, hộp thoại Tabs xuất hiện như hình 44. 

 

Hình 44: Hộp thoại Tabs. 

Hộp Default tab stops, để thiết lập bước nhảy ngầm định của Tabs. Hình trên bước 

nhảy ngầm định là 0.5 cm (tức là mỗi khi nhấn phím Tabs, con trỏ sẽ dịch chuyển một 

đoạn 0.5 cm trên màn hình soạn thảo). Người sử dụng có thể thay đổi giá trị bước nhảy 

ngầm định Tabs trên màn hình soạn thảo Word  bằng cách gõ một giá trị số (đơn vị là cm) 

vào hộp này; 

Bảng trên có 3 cột, mỗi cột sẽ được bắt đầu tại một vị trí có khoảng cách cố định đến 
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lề trái trang văn bản mà người sử dụng phải thiết lập. Giả sử cột STT cách lề trái 1 cm, cột 

Họ và Tên cách lề trái 3cm, cột Địa chỉ cách lề trái 8 cm. 

 Khi đó phải thiết lập các thông số này trên hộp thoại Tabs như hình 45. 

 

Hình 45: Hộp Tab stop position. 

Hộp Tab stop position, gõ 1 (gõ khoảng cách từ cột STT đến mép lề trái trang văn 

bản; ở mục Alignment chọn lề cho dữ liệu trong cột này (cột STT); Left canh lề dữ liệu 

bên trái cột, Right canh lề dữ liệu bên phải cột, Center canh lề giữa cột, chọn xong bấm 

nút Set. Tương tự lần lượt khai báo vị trí Tab cho các cột còn lại: Họ và Tên (3), Địa chỉ 

(8).  

Cuối cùng bấm nút Ok để hoàn tất việc thiết lập Tabs cho các cột. Có thể sử dụng 

nút Clear để xóa bỏ điểm Tabs đang chọn, nút Clear all để xóa toàn bộ các điểm Tabs 

đang thiết lập trên hộp thoại). 

Bước 2: Cách sử dụng các điểm Tabs vừa thiết lập ở trên để tạo bảng dữ liệu: 

 

Khi con trỏ đang nằm ở dòng đầu văn bản, nhấn Tabs để nhập dữ liệu cột STT. Nhập 

xong nhấn Tabs, con trỏ sẽ di chuyển đến vị trí Tabs tiếp theo (vị trí cột Họ và Tên) nhập 

tiếp dữ liệu Họ và Tên. Nhập xong nhấn Tabs để nhập dữ liệu cột địa chỉ. Làm tương tự với 

các dòng tiếp theo, người sử dụng đã có thể tạo được bảng dữ liệu như yêu cầu ở trên.  

Đặc biệt, chỉ cần dùng chuột xử lý trên thước kẻ nằm ngang (Vertical Ruler) người 

sử dụng cũng có thể thiết lập và điều chỉnh các điểm tabs như vừa rồi. Cách làm như sau: 
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Để tạo điểm tab cho cột STT (có khoảng cách 1 cm, lề giữa), hãy nháy chuột trái lên 

vị trí 1 cm trên thước kẻ nằm ngang. Một điểm tabs có khoảng cách 1cm, lề trái (Left) đã 

được thiết lập như sau:  

Muốn thay đổi lề cho điểm tabs này là giữa (Center), làm như sau: 

 

Hình 46: Hộp thoại Tabs lựa chọn tiếp. 

Nháy đúp chuột lên điểm tabs vừa thiết lập, hộp thoại tabs xuất hiện như hình 46. 

Tiếp theo chọn lề cho điểm tab đang chọn trên hộp thoại này ở mục Alignment là Center.  

 Tiếp theo bấm nút Set để thiết lập, tương tự hãy tạo tiếp các điểm tabs cho cột Họ 

và Tên và cột Địa chỉ. 

Muốn xóa bỏ một điểm tabs nào đó, chỉ việc dùng chuột kéo chúng (điểm tabs đó) 

ra khỏi thước kẻ. 

3.4. Định dạng trang văn bản (Page Setup). 

Thông thường khi soạn thảo văn bản, trang được định dạng thống nhất theo một loại 

cỡ giấy và được thiết lập chế độ ngầm định. Vì vậy, khi soạn thảo văn bản, người sử dụng 

không cần phải thực hiện lại việc định dạng ban đầu. Nhưng đối với người sử dụng, Word 

cho phép định dạng trang một cách mềm dẻo, kết hợp theo chiều đứng với chiều ngang của 

trang giấy. Trong hộp thoại Page Setup gồm có 3 thẻ, Margins dùng để định dạng lề, 

Paper dùng để định dạng khổ giấy, Layout để định dạng trang in. Để tiến hành việc định 

dạng vào Files \ Page Setup, sau đó định dạng theo từng thẻ như hình 47. 
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Hình 47: Hộp thoại định dạng Page setup. 

3.5. Định dạng lề văn bản (Margins) - theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 

19/01/2011 của Bộ Nội vụ. 

- Margins: Dùng để định dạng lề.  

+ Top: Khoảng cách lề trên (20 - 25mm). 

+ Bottom: Khoảng cách lề dưới (20 - 25mm). 

+ Left: Khoảng cách lề trái (30 - 35mm). 

+ Right: Khoảng cách lề phải (15 - 20mm). 

+ Guiter: Khoảng cách mép giấy trái (gáy văn bản). 

+ Guiter Position: Vị trí gáy văn bản.  

- Orientation: Định dạng chiều trang giấy. 

+ Portrait: Định dạng trang giấy in theo chiều đứng. 

+ Landscapes: Định dạng trang giấy in theo chiều ngang. 

- Multiple Page: Dùng để định dạng chế độ in nhiều trang. 

+ Normal: Định dạng chế độ in bình thường (một mặt giấy). 

+ Mirror Margins: Định dạng chế độ in hai mặt. 

+ 2 Pages per sheet: Định dạng chế độ in hai trang trên một trang giấy. 

3.5.1. Định dạng khổ giấy (Paper). 

Khi soạn thảo văn bản, viết thư hay giấy mời, người sử dụng soạn thảo theo các mẫu 

khác nhau. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng Word chọn các loại giấy và kích cỡ 

khác nhau Word đã tạo sẵn bảng danh mục các loại khổ giấy mà các quốc gia thường dùng, 
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cho phép người sử dụng chọn và khai báo ngay với hệ thống. Bên cạch đó Word cũng cho 

phép người sử dụng có thể chọn khổ giấy tuỳ theo kích cỡ giấy thực tế, nghĩa là cho phép khai 

báo kích cỡ  trang giấy với hệ thống. Một điểm cần lưu ý về  khả năng của máy in có chấp 

nhận loại giấy đó không; ví dụ đang kết nối với máy in khổ giấy A4 nhưng khai báo khổ giấy 

A3. Theo Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ quy định trong soạn 

thảo văn bản hành chính dùng khổ giấy A4, với định dạng Lề trên: Cách mép trên từ 20 - 

25 mm; Lề dưới: Cách mép dưới từ 20 - 25 mm; Lề trái: Cách mép trái từ 30 - 35 mm; Lề 

phải: Cách mép phải từ 15 - 20 mm như hình 48. 

 

Hình 48: Hộp thoại định dạng khổ giấy Paper. 

- Paper Size: Dùng để chọn khổ giấy. 

+ Width: Định dạng chiều rộng.  

+ Height: Định dạng chiều cao.  

- Paper Source: Dùng để khai báo nguồn giấy khi in văn bản. 

+ First Page: Khay giấy trên.  

+ Other Pages: Khay giấy dưới. 

Thông thường một máy in thường có hai khay giấy, khay trên và khay dưới. Người 

sử dụng cần thiết lập chế độ để máy in nhận biết được sẽ lấy giấy ở khay nào. Thông thường 

nhà sản xuất thường đặt chế độ ngầm định chế độ rút giấy tự động (Default tray 

Automaticaly Select). Người sử dụng có thể thiết lập chế độ theo thực trạng tương thích 

với các loại giấy đang in, bao gồm các chế độ sau: 

- Autoselect: Tự động chọn nguồn giấy. 

- Tray 1: Khay trên. 

- Tray 2: Khay dưới. 
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- Manual Feed: Khay giấy theo cuộn từ bên ngoài. 

- Envelope: Khay in phong bì thư.  

3.5.2. Định dạng đầu ra của văn bản (Layout). 

Khi soạn thảo văn bản, người sử dụng đôi khi muốn trình bày văn bản có sự khác 

nhau giữa trang chẵn và trang lẻ hoặc trang đầu tiên khác các trang sau. Để định dạng đầu 

ra của văn bản thực hiện trên thẻ Layout gồm các mục như hình 49. 

 

Hình 49: Hộp thoại định dạng đầu ra của văn bản Layout. 

- Section Start: Đặt chế độ trang khởi đầu. 

+ Odd Page: Trang lẻ. 

+ Even Page: Trang chẵn. 

+ New Page: Trang mới (ngầm định). 

+ News Colum: Cột mới. 

+ Continuous: Trang tiếp theo. 

- Headers and Footers: Tiêu đề trên và tiêu đề dưới. 

+ Diferent Odd and Even: Trang chẵn và lẻ khác nhau. 

+ Diferent First Page: Trang đầu khác các trang khác. 

+ Header: Khoảng cách từ mép trên của trang giấy đến vị trí tiêu đề trên. 

+ Footer: Khoảng cách từ mép dưới của trang giấy đến vị trí tiêu đề dưới. 

- Vertical Alignment: Định dạng trang theo chiều đứng. 

+ Top: Đặt con trỏ về đầu dòng khi nhấn phím Enter (). 
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+ Centered: Đặt con trỏ về giữa trang khi nhấn phím Enter. 

+ Justify: Đặt con trỏ về cuối trang khi nhấn phím Enter.  

Khi thiết lập chế độ định dạng, phạm vi ảnh hưởng đối với văn bản phụ thuộc vào 

việc khai báo phạm vi ảnh hưởng. Phạm vi ảnh hưởng gồm:  

- Apply to: Dùng để định dạng phạm vi ảnh hưởng. 

+ Whole Document: Có giá trị trên toàn bộ văn bản. 

+ This Point Forward: Có giá trị từ vị trí con trỏ đến cuối văn bản. 

+ This Section: Có giá trị trong vùng lựa chọn. 

- Preview: Mô tả văn bản trên giấy tương ứng với các lựa chọn. 

Sau khi định dạng xong, nếu bấm vào OK, giá trị định dạng có hiệu lực trên văn bản 

hiện tại, bấm vào Default thì giá trị định dạng được thiết lập ngầm định, nghĩa là khi mở 

tệp văn bản mới, các tham số đã được định dạng theo chuẩn đã thiết lập. Khi bấm vào 

Default thì giá trị định dạng mới sẽ ghi đè lên giá trị định dạng ngầm định cũ. 

Những điểm cần chú ý khi thực hiện định dạng trang: 

- Tại mục Vertical Alignment, luôn luôn đặt chế độ Top để khi gõ phím Enter để 

xuống dòng, con trỏ sẽ định vị ngay ở đầu dòng tiếp theo. Nếu chọn Centered, Justify khi 

gõ phím Enter để xuống dòng con trỏ sẽ chuyển đến giữa trang và cuối trang. Trong trường 

hợp đang thực hiện trong bảng biểu, nếu đặt chế độ Justify, thì bảng biểu sẽ bị tách ra 

không liền nhau được. 

- Trong một văn bản, nếu muốn kết hợp cả in theo chiều đứng và chiều ngang của 

trang giấy thì việc định dạng phải chọn theo từng vùng lựa chọn. Ví dụ, một văn bản có 3 

trang, trang đầu in theo chiều đứng, trang 2 in theo chiều ngang, trang 3 lại quay về in 

theo chiều đứng thì việc định dạng được thực hiện như sau: 

- Đặt con trỏ ở đầu trang 2, vào File \ Page Setup \ Margins \ Landscape, tại mục 

Apply to chọn chế độ This Section, như vậy trang 2 sẽ quay theo chiều ngang, sau đó dịch 

chuyển con trỏ về đầu trang 3, vào lại File \ Page Setup \ Margins \ Portrait để quay về 

trang đứng. 

3.6. Định dạng cột văn bản. 

Để chia văn bản thành nhiều cột, Word cung cấp tính năng Columns giúp người 

dùng dễ dàng chia văn bản của mình thành nhiều cột (giống như định dạng trên các trang 

báo và tạp chí). Mỗi đoạn văn bản có thể được chia thành các cột có độ rộng khác nhau. 

Trên mỗi cột, có thể thực hiện chèn các thông tin như: Bảng biểu, hình vẽ,… như thao tác 
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trên các trang tài liệu bình thường. 

a. Chia cột văn bản. 

Bước 1: Bôi đen vùng văn bản cần chia thành nhiều cột; 

Bước 2: Chọn mục Format \ Columns.. Hộp thoại Columns xuất hiện như hình 50. 

 

Hình 50: Hộp thoại chia cột văn bản Columns. 

Thiết lập các thông số cho hộp thoại Columns với các ý nghĩa như sau: 

- Ý nghĩa các hộp chọn ở mục Presets như sau: 

+ One: 1 cột; 

+ Two: 2 cột; 

+ Three: 3 cột; 

+ Left: Chia văn bản thành 2 cột, cột bên trái có chiều rộng bằng một nửa cột 

bên phải; 

+ Right: Chia văn bản thành 2 cột, cột bên phải có chiều rộng bằng một nửa cột 

bên trái. 

Người sử dụng có thể thiết lập số cột cần tạo ra nhiều hơn bằng cách gõ số cột vào 

mục Number of Columns;  

- Mục Width and Spacing: Cho phép thiết lập các thông số về chiều rộng và khoảng 

cách giữa các cột. Người sử dụng có thể dùng chuột (hoặc gõ) thay đổi giá trị mục Width, 

độ rộng của cột tương ứng sẽ thay đổi (hãy nhìn hình ở mục Preview để xem trước kết 

quả). Hoặc thay đổi giá trị Spacing. 
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- Muốn thay đổi độ rộng mỗi cột hoặc khoảng cách giữa các cột khác nhau, hãy bỏ 

chọn mục này. Khi đó, người sử dụng có thể điều chỉnh độ rộng khoảng cách giữa hai cột 

nào đó một cách trực tiếp, khi mục Equal Columns Width được chọn (Checked) thì độ 

rộng của các cột và khoảng cách giữa các cột đều bằng nhau.  

- Hãy quan sát mục Col #: Để biết được cột sẽ cần điều chỉnh, bấm Preview để xem 

trước kết quả sẽ đạt được. 

- Mục Apply to: Cho biết phạm vi văn bản sẽ chia thành các cột. 

+ Nếu chọn Seleted Text thì chỉ chia cột cho đoạn bôi đen. 

+ Nếu chọn Whole Document, toàn bộ các trang văn bản sẽ được chia cột theo 

thiết lập như trên. 

b. Sửa lại định dạng. 

Để sửa lại định dạng cột đã chia, hãy làm theo 2 bước. 

Bước 1: Đặt điểm trở vào một vị trí bất kỳ trên vùng văn bản đã chia cột. 

Bước 2: Chọn menu Format \ Columns,.. Hộp thoại Columns xuất hiện cho phép 

chỉnh sửa các thông số về các cột đã chia.  

c. Tạo chữ cái lớn đầu văn bản. 

Tính năng DropCap của Word giúp tạo kiểu chữ cái lớn đầu tiên cho một đoạn văn 

bản. 

Để tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản, người sử dụng làm theo các bước sau: 

Bước 1: Đặt con trỏ lên vị trí đoạn văn bản cần tạo chữ cái lớn; khởi động tính năng 

DropCap bằng cách: Mở mục chọn Format \ DropCap,…Hộp thoại DropCap xuất hiện 

như hình 51. 

 

Hình 51: Hộp thoại DropCap. 
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Bước 2: Thiết lập các thông số cho chữ lớn này: 

Mục Position để chọn kiểu chữ cần đặt. Có 3 kiểu chữ là: None không thiết lập, 

Dropped và In Margin.  

Hộp Font: Chọn phông chữ cho chữ cái này. 

Mục Line to drop: Thiết lập số dòng văn bản làm chiều cao cho chữ. Mục Distance 

from text: Gõ vào khoảng cách từ chữ cái lớn này đến ký tự tiếp theo nó. 

Cuối cùng bấm Ok để hoàn tất. 

d. Điều chỉnh chữ cái lớn ở đầu đoạn. 

Để thay đổi lại chữ cái lớn đầu đoạn đã tạo được, người sử dụng làm như sau: 

Bước 1: Đặt con trỏ lên đoạn cần sửa chữ cái lớn đầu đoạn; khởi động tính năng  

DropCap.  

Bước 2: Thực hiện thiết lập lại các thông số trên hộp thoại này như hình 52. Bấm nút 

Ok để chấp nhận sự thay đổi. 

 

Hình 52: Hộp thoại DropCap lựa chọn tiếp. 
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4. Làm việc với bảng biểu. 

4.1. Định nghĩa bảng (Table). 

Bảng là một mảng (Array), gồm những hàng (Rows) và những cột (Columns),  mà 

trong đó dữ liệu được sắp xếp theo một cấu trúc nội dung theo dạng thống kê. Các thông 

tin lưu trong một hàng có cùng ý nghĩa, các thông tin lưu trong một cột có cùng một đặc 

trưng. 

4.2. Tạo bảng. 

Để tạo lập một bảng biểu mới, người sử dụng thực hiện một trong 2 cách sau: 

Cách 1: Người sử dụng chọn mục Insert Table. 

Để chèn một bảng mới lên tài liệu, mở mục chọn: Table \ Insert Table…Hộp thoại 

Insert Table xuất hiện như hình 53. 

 

Hình 53: Hộp thoại tạo bảng Insert Table. 

Hãy điền thông tin về cấu trúc bảng mới lên hộp thoại này: 

Mục Table size: Cho phép thiết lập số cột (Columns) và số dòng (Rows) cho bảng: 

Gõ số cột của bảng vào mục: Number of columns; 

Gõ số dòng của bảng vào mục: Number of rows. 

Mục AutoFit behavior: Thiết lập một số các thuộc tính tự động căn chỉnh: 

Fixed column with: Sẽ cố định chiều rộng của mỗi cột là: Auto tự động căn chỉnh 

chiều rộng cho cột; hoặc người sử dụng gõ vào độ rộng của mỗi cột vào mục này (tốt nhất 

chọn Auto, vì người sử dụng có thể căn chỉnh độ rộng của các cột sau này); 

AutoFit contents: Tự động điều chỉnh độ rộng các cột khít với dữ liệu trong cột ấy; 

AutoFit window: Tự động điều chỉnh độ rộng các cột trong bảng sao cho bảng có 

chiều rộng vừa khít chiều rộng trang văn bản. 
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Nên chọn kiểu Auto của mục Fixed column with: 

Nút Auto format cho phép người sử dụng chọn lựa định dạng của bảng sẽ tạo theo 

một số mẫu bảng đã có sẵn như hình 54. 

 

Hình 54: Hộp thoại Table AutoFormat. 

Hãy chọn một kiểu định dạng ở danh sách Table styles: (Nếu người sử dụng cảm thấy ưng 

ý). 

Ngược lại có thể bấm nút Cancel để bỏ qua bước này. 

Nếu chọn mục  thì thông tin về cấu trúc bảng hiện tại sẽ là 

ngầm định cho các bảng tạo mới sau này. Cuối cùng bấm nút Ok để chèn bảng lên tài liệu. 

Cách 2: Sử dụng thanh công cụ: Người sử dụng có thể bấm nút Insert Table trên 

thanh công cụ Standard để chèn một bảng lên tài liệu. Bảng chọn sau đây xuất hiện như 

hình 55, cho phép chọn dòng và số cột của bảng.  

 

Hình 55: Bảng chọn dòng và cột. 

Hình 55 chọn một bảng với 3 dòng và 3 cột. Sau khi thực hiện lệnh trên, sẽ thu được 

kết quả như sau: 
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4.3. Chọn ô, hàng, cột, bảng. 

4.3.1. Chọn ô (Select cell). 

- Chọn ô bằng menu lệnh như hình 56. 

+ Đặt con trỏ vào ô cần chọn. 

+ Vào Table \ Select \ Cell. 

 

Hình 56: Chọn ô (Select cell). 

- Chọn ô bằng bàn phím: 

+ Đặt con trỏ vào ô cần chọn. 

+ Nhấn tổ hợp phím Shift + (→, ←). 

- Chọn ô bằng chuột: 

+ Di trỏ chuột vào đầu ô. 

+ Nháy chuột, nếu nhiều ô thì giữ phím Shift, nháy chuột vào ô cuối. 

4.3.2. Chọn hàng (Select Rows). 

- Chọn hàng bằng menu lệnh như hình 57. 

+ Đặt con trỏ vào hàng cần chọn. 

+ Vào Table \ Select \ Row. 
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Hình 57: Chọn hàng  (Select Rows). 

- Chọn hàng bằng bàn phím: 

+ Đặt con trỏ vào hàng cần chọn. 

+ Nhấn tổ hợp phím Shift + (→, ←). 

- Chọn hàng bằng chuột: 

+ Di trỏ chuột vào đầu hàng.  

+ Nháy chuột, nếu nhiều hàng thì giữ phím Shift, nháy chuột vào đầu hàng cuối 

cần chọn. 

  Không nên dùng kiểu nháy chuột, rê kéo vào trong bảng. Trong trường hợp chọn 

một vùng thì giữ phím Shift và nháy chuột vào ô cuối cần chọn. 

4.3.3. Chọn cột (Select Column). 

- Chọn cột bằng menu lệnh như hình 58. 

+ Đặt con trỏ vào cột cần chọn. 

+ Vào Table \ Select \ Column. 

 

Hình 58: Chọn cột (Select Column). 

- Chọn cột bằng bàn phím: 

+ Đặt con trỏ vào cột cần chọn. 

+ Nhấn tổ hợp phím Shift + (↑, ↓). 

- Chọn cột bằng chuột: 
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+ Di trỏ chuột vào đầu cột, khi xuất hiện mũi tên nhỏ, đậm nháy chuột. 

+ Nếu muốn chọn nhiều cột thì nháy chuột vào đầu cột, giữ phím Shift di chuột 

đến đầu cột cuối, nháy chuột để chọn. Không nên dùng kiểu nháy chuột, rê kéo 

vào trong bảng.  

4.3.4. Chọn bảng ( Select Table). 

- Chọn bảng bằng menu lệnh như hình 59. 

+ Đặt con trỏ vào ô bất kỳ trong bảng. 

+ Vào Table \ Select \ Table. 

 

Hình 59: Chọn bảng (Select Table). 

- Chọn bảng bằng bàn phím: 

+ Đặt con trỏ vào ô bất kỳ trong bảng. 

+ Nhấn tổ hợp phím Alt + 5 (phím số 5 bên phần nhập số liệu). 

- Chọn bảng bằng chuột: 

+ Di trỏ chuột đến đầu hàng, nháy chuột kéo đến đầu hàng cuối. Không nên 

dùng kiểu nháy chuột, rê kéo vào trong bảng.  

+ Trong trường hợp bảng lớn nên kết hợp giữ phím Shift, di chuột đến ô cuối, 

nháy chuột để chọn. 
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4.4. Chèn thêm ô, hàng, cột. 

4.4.1. Chèn thêm hàng (Insert \ Rows) như hình 60. 

 

Hình 60: Chèn thêm hàng (Insert Rows). 

- Chèn thêm hàng vào vị trí phía trên con trỏ. 

+ Đặt con trỏ vào hàng phía dưới hàng cần chèn. 

+ Vào Table \ Insert \ Rows Above. 

- Chèn thêm hàng vào vị trí phía dưới con trỏ. 

+ Đặt con trỏ vào hàng phía trên hàng cần chèn. 

+ Vào Table \ Insert \ Rows Below. 

- Chèn thêm hàng vào vị trí cuối bảng. 

+ Đặt con trỏ vào ô cuối cùng của bảng. 

+ Nhấn phím Tab để thực hiện. 

4.4.2. Chèn thêm cột (Insert \ Columns). 

 

Hình 61: Chèn thêm cột (Insert Columns). 

- Chèn thêm cột vào vị trí bên phải.  

+ Đặt con trỏ vào cột  phía trái cột cần chèn. 

+ Vào Table \ Insert \ Columns to the Right. 

- Chèn thêm cột vào vị trí bên trái.  

+ Đặt con trỏ vào cột  phía phải cột cần chèn. 

+ Vào Table \ Insert \ Columns to the Left. 
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4.4.3. Chèn thêm ô (Insert \ Cells). 

 

Hình 62: Chèn thêm ô (Insert Cells). 

- Chèn thêm ô vào vị trí bên phải.  

+ Đặt con trỏ vào ô phía trái ô cần chèn. 

+ Vào Table \ Insert \ Cells \ Shift cells right. 

- Chèn thêm ô vào vị trí phía dưới.  

+ Đặt con trỏ vào ô phía trên ô cần chèn. 

+ Vào Table \ Insert \ Cells \ Shift cells down. 

+  Khi thực hiện lệnh Insert\Cells\Shift cells down để chèn thêm ô xuống dưới, 

chương trình sẽ chèn thêm cả hàng có định dạng giống hàng về phía dưới.  

+ Đối với lệnh Insert \ Cells \ Insert entire row bản chất là thêm một hàng về 

phía trên vị trí con trỏ đang đứng, còn lệnh Insert \ Cells \ Insert entire 

columns  là thêm một cột về phía bên phải vị trí con trỏ đang đứng. 

4.5. Xoá hàng, xoá cột, xoá ô. 

4.5.1. Xoá hàng (Delete \ Rows). 

 Chọn hàng cần xoá. 

- Xoá bằng Menu lệnh: Vào Table \ Delete \ Rows như hình 63. 

 

Hình 63: Xóa hàng (Delete Rows). 

- Xoá bằng bàn phím: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X. 

- Xoá bằng nút lệnh trên thanh công cụ chuẩn: 
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 Nháy chuột vào biểu tượng cái kéo  

4.5.2. Xoá cột (Delete \ Columns). 

- Chọn cột cần xoá.  

- Xoá bằng menu lệnh: Vào Table \ Delete \ Columns như hình 64. 

 

Hình 64: Xóa cột (Delete Columns). 

- Xoá bằng bàn phím: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X. 

- Xoá bằng nút lệnh trên thanh công cụ chuẩn:  

Nháy chuột vào biểu tượng cái kéo  

4.5.3. Xoá ô (Delete Cells). 

- Chọn ô cần xoá.  

- Vào Table \ Delete \ Cells, xuất hiện hộp thoại như hình 65 để người sử dụng lựa 

chọn. 

 

Hình 65: Xóa ô (Delete Cells). 

4.6. Trộn ô, hàng, cột (Merge Cells). 

- Chọn các ô, các cột cần trộn lại với nhau. 

- Vào Table \ Merge Cells, xuất hiện hộp thoại như hình 66.  
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Hình 66: Trộn ô, hàng, cột (Merge Cells). 

4.7. Tách ô, tách cột (Split Cells). 

4.7.1. Tách ô. 

- Đặt con trỏ vào ô cần tách. 

- Vào Table \ Split Cells, xuất hiện hộp thoại như hình 67 để người sử dụng khai báo 

các tham số sau: 

 

Hình 67: Tách ô Split Cells. 

+ Number of columns: Tách thành bao nhiêu cột.  

+ Number of rows: Tách thành bao nhiêu hàng.  

4.7.2. Tách cột (Split Columns). 

- Chọn cột cần tách. 

- Vào Table \ Split Cells, khai báo các tham số sau: 

+ Number of columns: Tách thành bao nhiêu cột. 

+ Number of rows: Tách thành bao nhiêu hàng. 

+ Merge cells before split: Có hoà nhập các ô đã tách không. Nếu muốn hoà 

nhập các ô thành một ô lớn thì đánh dấu vào hộp kiểm Merge cells before split. 
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4.8. Thay đổi độ rộng của cột, hàng, ô, bảng (Table Properties). 

4.8.1. Thực hiện bằng chuột (tương đối). 

- Thay đổi độ rộng của cột: Dịch chuyển con trỏ chuột đến đường phân chia giữa 

hai cột, khi xuất hiện mũi tên hai chiều (↔) bấm, giữ chuột: 

+ Kéo về phía bên trái để thu nhỏ cột lại. 

+ Kéo về phía bên phải để mở rộng cột ra. 

- Thay đổi độ cao của hàng: Dịch chuyển con trỏ chuột đến đường phân chia giữa 

hai hàng, khi xuất hiện mũi tên hai chiều (↕) bấm, giữ chuột: 

+ Kéo xuống dưới để mở rộng hàng ra. 

+ Kéo lên trên để thu nhỏ hàng lại. Hàng sẽ được thu nhỏ lại đối đa bằng độ cao 

của cỡ chữ hiện tại, nếu muốn thu nhỏ hơn cần phải giảm cỡ chữ. Ví dụ, cỡ chữ 

hiện tại có độ lớn là 14, để giảm hàng nhỏ hơn cần giảm cỡ chữ xuống cỡ 10. 

- Thay đổi độ rộng của ô: Chọn ô cần thay đổi, dịch chuyển con trỏ chuột đến đường 

phân chia giữa hai ô, khi xuất hiện mũi tên hai chiều (↔) bấm, giữ chuột: 

+ Kéo về phía bên trái để thu nhỏ ô lại. 

+ Kéo về phía bên phải để mở rộng ô ra. 

4.8.2. Thực hiện bằng Menu lệnh (chính xác). 

Khi thay đổi độ rộng của cột bằng chuột thì độ rộng chính xác chỉ dừng ở mức độ 

tương đối. Do đó, khi yêu cầu độ chính xác cao cần phải thực hiện bằng menu lệnh. 

- Thay đổi độ rộng của cột:  

+ Chọn cột đầu tiên của bảng. 

+ Vào Table \ Table Properties \ Column như hình 68.       
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Hình 68: Thay đổi độ rộng của cột. 

Khai báo các tham số: 

- Column: Cột hiện tại. 

- Preferred width: Độ rộng của cột. 

- Measure in: Đơn vị tính (cm hoặc %). 

- Previous Column: Chuyển về cột trước. 

- Next Column: Chuyển sang cột sau. 

- Bấm vào nút OK để thực hiện và thoát ra. 

- Thay đổi độ cao của hàng: 

+ Đặt con trỏ vào hàng cần điều chỉnh (nếu nhiều hàng độ cao bằng nhau cần 

đánh dấu chọn). 

+ Vào Table \ Table Properties \ Row như hình 69.       
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Hình 69: Thay đổi độ cao của hàng. 

Khai báo các tham số: 

- Row: Hàng hiện tại. 

- Preferred height: Độ cao của hàng. 

- Row height is: Điều chỉnh độ giãn theo At least hoặc Exactly. 

- Previous Row: Chuyển lên hàng trên. 

- Next Row: Chuyển xuống hàng dưới. 

- Bấm vào nút OK để thực hiện. 

- Dùng bằng bàn phím: 

+ Đặt con trỏ vào hàng cần thay đổi.  

+ Nhấn phím Enter để thực hiện. 

+ Để thu nhỏ chiều cao của dòng, người sử dụng cần ghi nhớ một nguyên tắc 

cơ bản, đó là: Nếu đứng ở ô nào gõ phím Enter để mở rộng hàng, khi thu nhỏ 

lại phải đứng ngay tại vị trí đó, nhấn phím Delete để thu nhỏ lại. 

- Thay đổi độ cao và định dạng dữ liệu trong ô:  

+ Đặt con trỏ vào ô cần định dạng. Nếu định dạng nhiều ô cần thực hiện đánh 

dấu chọn. 

+ Vào Table \ Table Properties \ Cell như hình 70.      
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Hình 70: Thay đổi độ cao và định dạng dữ liệu trong ô. 

Khai báo các tham số: 

- Preferred width: Độ cao của ô. 

- Measure in: Đơn vị tính (cm hoặc %). 

- Vertical alignment: Căn lề của ô. 

+ Top: Căn dữ liệu vào đầu ô. 

+ Center: Căn dữ liệu vào giữa ô. 

+ Bottom: Căn dữ liệu vào dưới ô. 

-  Bấm vào nút OK để thực hiện và thoát ra. 
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- Thay đổi độ cao và định dạng dữ liệu trong bảng:  

+ Đặt con trỏ vào ô bất kỳ trong bảng. 

+ Vào Table \ Table Properties \ Table như hình 71.     

 

Hình 71: Thay đổi độ cao và định dạng dữ liệu trong bảng. 

Khai báo các tham số: 

- Preferred width: Độ cao của hàng. 

- Measure in: Đơn vị tính (cm hoặc %). 

- Alignment: Căn vị trí bảng. 

+ Left: Căn bảng về bên trái. 

+ Center: Căn bảng vào giữa.  

+ Right: Căn bảng về bên phải. 

+ None: Không căn chỉnh, để theo chế độ ngầm định. 

+ Around: Căn bảng vào giữa dữ liệu xung quanh bảng. 

- Bấm vào nút Ok để thực hiện và thoát ra. 

4.9. Định dạng bảng. 

Khi làm việc với bảng, nếu chỉ tạo bảng mà không định dạng thì bảng chỉ hiển thị 

trên màn hình, khi in ra giấy sẽ không hiển thị bảng (đối với các phiên bản cũ). Đối với 

bảng trong Word, đường kẻ lưới (Gridlines) đã được thiết lập khi tạo bảng ở cả chế độ 

hiển thị trên màn hình và chế độ in ra giấy. Nếu là bảng thông thường thì không cần định 

dạng, còn bảng có những điểm đặc trưng riêng, cần phải định dạng, để thực hiện định dạng 

bảng người sử dụng có thể tiến hành theo các cách sau: 
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4.9.1. Định dạng bảng tự động (Table AutoFormat). 

- Đặt con trỏ vào ô bất kỳ trong bảng. 

- Vào Table \ Table AutoFormat như hình 72. 

 

Hình 72: Định dạng bảng tự động (Table AutoFormat). 

- Tại cửa sổ Category: Hiển thị chế độ bảng, tạo bảng mới, hiển thị tất cả các mẫu 

bảng có sẵn, bảng hiện tại. 

- Table style: Hiển thị toàn bộ bảng mẫu của Word. 

- Preview: Hiển thị bảng minh họa theo kiểu định dạng trên danh sách Table style. 

-  Bấm vào nút Apply để  lựa chọn kiểu bảng. 

Ngoài ra, Word còn cho phép người dùng tự tạo bảng mẫu tuỳ theo yêu cầu cá nhân, 

bảng mẫu này sẽ lưu vào hệ thống để lần sau khi sử dụng mà không cần phải định dạng lại. 

Để thực hiện bấm vào New, tạo bảng, định dạng và bấm vào nút vào Add để ghi vào hệ 

thống. 

4.9.2. Định dạng tuỳ chọn bằng menu lệnh (Borders and Shading). 

- Đặt con trỏ vào ô bất kỳ trong bảng. 

- Vào Format \ Borders and Shading, Word sẽ mở hộp thoại như hình 73 gồm các 

mục: Borders, Page Border và Shading. 
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a. Thẻ Borders (khung viền). 

 

Hình 73: Thiết lập khung viền (Borders). 

- Setting: Thiết lập chế độ. 

+ None: Huỷ bỏ khung viền. 

+ Box: Tạo đường viền cho ô. 

+ All: Đường viền trong và ngoài giống nhau.  

+ Grid: Đường viền khung ngoài khác đường kẻ trong bảng. 

+ Custom: Tuỳ chọn kiểu đường kẻ 

- Style: Chọn kiểu của đường kẻ. 

- Color: Chọn màu đường kẻ. 

- Width: Chọn độ đậm đường kẻ. 

- Preview: Hiển thị đường kẻ trong bảng tương thích với kiểu lựa chọn như hình 74. 

- Apply to: Phạm vi ảnh hưởng. 

+ Table: Phạm vi trong toàn bảng. 

+ Cell: Phạm vi trong ô. 

+ Paragraph: Phạm vi trong đoạn. 

- Show Toolbar: Hiển thị thanh công cụ Tables and Borders. 

- Horizontal Line: Hiển thị bảng đường kẻ dòng. 

- Xoá đường viền: Khi in ra giấy, một số trường hợp người sử dụng không muốn in 

đường phân chia hoặc khung đường viền của bảng và muốn giữ nguyên cấu trúc bảng. Do 

đó cần làm mờ (xoá) đường kẻ, để thực hiện cần tiến hành theo các bước sau: 
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+ Toàn bộ bảng: Bấm vào mục None bên cửa sổ Setting. 

+ Đường phân chia cột, hàng: Chọn các cột, hàng cần xoá, nháy chuột vào 

đường phân chia giữa các cột, hàng. 

 

Hình 74: Đường phân chia cột, hàng. 

+ Bật/tắt đường kẻ trên của hàng. 

+ Bật/tắt đường kẻ giữa hai hàng. 

+ Bật/tắt đường kẻ dưới của hàng. 

+ Bật/tắt đường kẻ trái của cột. 

+ Bật/tắt đường kẻ giữa của cột. 

+ Bật/tắt đường kẻ phải của cột. 

+ Bật/tắt đường kẻ chéo của cột. 

b. Thẻ Page Border (đường viền trang). 

 

Hình 75: Thiết lập đường viền trang (Page Border). 
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- Setting: Thiết lập chế độ. 

+ None: Huỷ bỏ khung viền. 

+ Box: Tạo đường viền cho ô. 

+ Shadow: Tạo đường viền bóng. 

+ 3D: Tạo đường kẻ bóng 3D. 

+ Custom: Tuỳ chọn kiểu đường kẻ. 

- Style: Chọn kiểu của đường kẻ. 

- Color: Chọn màu đường kẻ. 

- Width: Chọn độ đậm đường kẻ. 

- Art: Chọn kiểu trang trí khung viền trang in. 

- Preview: Hiển thị đường kẻ trong bảng tương thích với kiểu lựa chọn. 

- Apply to: Phạm vi ảnh hưởng. 

+ Whole document: Phạm vi trong toàn văn bản. 

+ This section: Phạm vi trong vùng lựa chọn. 

+ This section First page only: Phạm vi trong trang đầu. 

+ This section All Exepct First page: Phạm vi trong vùng lựa chọn đầu. 

- Show Toolbar: Hiển thị thanh công cụ Tables and Borders. 

- Horizontal Line: Hiển thị bảng đường kẻ dòng. 

c. Shading: Tạo bóng và tô màu nền. 

 

Hình 76: Tạo bóng và tô màu nền (Shading). 

- Fill: Lựa chọn màu nền (Background). 
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+ No Fill: Huỷ bỏ màu nền. 

+ More Colors: Chọn bảng màu khác. 

+ Style: Tỷ lệ pha màu.  

+ Color: Chọn màu pha với màu nền (Foreground). 

- Preview: Hiển thị bảng màu tương thích với màu pha, tỷ lệ pha lựa chọn. 

+ Để huỷ bỏ màu nền chọn No Fill, để xoá màu pha chọn Clear. 

- Apply to: Phạm vi ảnh hưởng. 

+ Table: Phạm vi trong toàn bảng. 

+ Cell: Phạm vi trong ô. 

+ Paragraph: Phạm vi trong đoạn. 

- Show Toolbar: Hiển thị thanh công cụ Tables and Borders. 

- Horizontal Line: Hiển thị bảng đường kẻ dòng. 

4.10. Tách bảng (Split Table). 

Trong khi soạn thảo văn bản hay thực hiện các phép tính toán, một số tiêu đề thường 

gây những nhầm lẫn, khi đó người sử dụng có thể tách bảng thành các phần khác nhau, 

hoặc có thể ghép chúng lại với nhau. Trong trường hợp bảng bị phân chia làm hai đoạn 

khác nhau trên hai trang, khi đó cần phải tách bảng để phù hợp với việc trình bày trang in. 

Để tách bảng người sử dụng thực hiện như sau: 

- Đặt con trỏ vào hàng cần tách. 

- Vào Table \ Split Table. 

- Để ghép hai bảng lại với nhau, đặt con trỏ vị trí cuối bảng thứ nhất và nhấn phím 

Delete đến khi hai bảng ghép lại với nhau. 

4.11. Tạo dòng tiêu đề (Heading Rows Repeat). 

Trong nhiều bảng tổng hợp, báo cáo thường rất nhiều cột, nhiều trang dẫn đến việc 

nhớ tiêu đề của các cột ở trang tiếp theo rất khó. Để thuận tiện cho người sử dụng, Word 

tạo công cụ nhắc lại dòng tiêu đề mỗi khi chuyển sang trang mới. Để thực hiện, đặt con trỏ 

vào dòng tiêu đề, vào Table \ Heading Rows Repeat. 

4.12. Quay chữ  trong bảng. 

Trong nhiều bảng tổng hợp, báo cáo thường rất nhiều cột, mà độ rộng của trang giấy 

lại có hạn nên nếu dòng tiêu đề cột lớn sẽ dẫn đến xuống dòng nhiều, trong khi đó số liệu 
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trong cột chỉ chiếm ít như hình 77. 

 

Hình 77: Quay chữ trong bảng. 

 Ví dụ: Tiêu đề cột số lượng chiếm 08 ký tự, số liệu có 02 ký tự, sẽ dẫn đến cột thì 

rộng nhưng số liệu chỉ chiếm số nhỏ ký tự, dẫn đến các cột khác bị hạn chế về độ rộng. Để 

thuận tiện cho người sử dụng, Word cung cấp công cụ quay chữ trong bảng. Để thực hiện, 

chọn dòng tiêu đề, vào Format \ Text Direction, chọn hướng quay chữ phù hợp với bảng. 

Để huỷ bỏ, quay về trạng thái ban đầu, vào lại Format \ Text Direction, chọn hướng nằm 

ngang. 

4.13. Di chuyển trong bảng biểu. 

- Di chuyển bằng chuột: 

+ Di con trỏ chuột đến vị trí cần đến, nháy chuột trái. 

- Di chuyển bằng bàn phím: 

+ Dùng tổ hợp phím mũi tên (trái, phải, lên trên, xuống dưới) để di chuyển con 

trỏ  đến vị trí kế tiếp. 

+ Dùng phím Tabs để di chuyển con trỏ đến cột kế tiếp.  

+ Dùng tổ hợp phím Alt+Home để di chuyển con trỏ về ô đầu tiên của hàng 

hiện tại. 

+ Dùng tổ hợp phím Alt+End để di chuyển con trỏ về ô cuối cùng của hàng 

hiện tại. 

+ Dùng tổ hợp phím Alt+PgUp để di chuyển con trỏ về ô đầu tiên của cột hiện tại. 

+ Dùng tổ hợp phím Alt+PgDown để di chuyển con trỏ về ô cuối cùng  của cột 

hiện tại. 

4.14. Đánh số thứ tự trong bảng biểu. 

Để thuận tiện trong việc sắp xếp dữ liệu trong bảng, Word cung cấp công cụ đánh số 
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tự động, để khi thay đổi số hàng do chèn thêm hoặc xoá đi, khi sắp xếp số liệu, số thứ tự 

sẽ tự động thay đổi theo. Phương pháp thực hiện như sau: 

- Chọn khối ô cần đánh số thứ tự. 

- Vào Format \ Bullets and Numbering \ Numbered \ chọn kiểu đánh số, hoặc bấm 

trỏ chuột vào biểu tượng đánh số thứ tự trên thanh công cụ định dạng. 

- Để huỷ chế độ đánh số tự động, chọn khối, vào lại Format \ Bullets and 

Numbering \ Numbered \ None hoặc bấm vào biểu tượng đánh số thứ tự. 

4.15. Phương pháp sắp xếp trong bảng biểu. 

Trên bảng biểu, Word cho phép sắp xếp dữ liệu theo nhiều tiêu chí, theo hướng tăng, 

giảm dần, tính tiêu đề và không tính tiêu đề. Việc sắp xếp được thực hiện theo phương 

pháp sau: 

 

Hình 78: Phương pháp sắp xếp trong bảng biểu. 

- Đặt con trỏ vào dòng tiêu đề (không cần bôi đen bảng), vào Table \ Sort xuất hiện 

hộp thoại như hình 78 và khai báo các tham số: 

- Sort by: Điều kiện số 1(đây là cột mốc nhằm để định vị, có nghĩa là tất cả các thông 

tin trên các cột khác phải thay đổi theo cột mốc). 

- Type: Kiểu dữ liệu trong cột.  

+ Number: Kiểu dữ liệu số. 

+ Text: Kiểu dữ liệu Text (chữ và số). 

+ Date: Kiểu dữ liệu ngày / tháng / năm. 

- Using: Sắp xếp trong phạm vi đoạn, bảng. 

+ Paragraphs: Phạm vi sắp xếp trong đoạn 
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- Then by: Điều kiện hỗ trợ sắp xếp tiếp theo, (tiêu chí phụ). Ví dụ, khi sắp xếp Tên 

sinh viên, cần cho điều kiện phụ là Họ hoặc ngày, tháng, năm sinh để sắp xếp đúng theo 

thứ tự xuất hiện trong từ điển. 

- Ascending: Sắp xếp theo chiều tăng dần (A  Z). 

- Descending: Sắp xếp theo chiều giảm dần (Z  A).   

- Header row: Kiểm tra dòng tiêu đề (không sắp xếp dòng tiêu đề).  

- No header row: Không kiểm tra dòng tiêu đề (sắp xếp dòng tiêu đề).  

- OK: Sau khi khai báo xong, bấm Ok để thực hiện. 

- Một số điểm cần chú ý: 

 Trong bảng biểu, thường ở dòng đầu tiên là các tiêu đề, việc sắp xếp sẽ dẫn đến các 

dòng tiêu đề bị thay đổi vị trí vì dòng tiêu đề trên có thể có các chữ cái nằm sau các nội 

dung của bảng. Để tránh khỏi điều này, cần khai báo tiêu đề để giữ nguyên vị trí của nó 

trên bảng mặc dầu có thể thay đổi bất kỳ vị trí nào theo chiều tăng hay giảm dần. 

Nếu tiêu đề gồm một số dòng, cần phải bôi đen để trở thành một đoạn tiêu đề. 
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5. Các công cụ tiện ích trong Word. 

5.1. Tìm kiếm và thay thế cụm từ trong văn bản. 

Tính năng Find & Replace trong Word  giúp tìm kiếm văn bản, đồng thời giúp thay thế 

một cụm từ bởi một cụm từ mới. Điều này giúp ích rất nhiều khi bản phải làm việc trên một số 

lượng trang văn bản rất lớn (một giáo trình, một báo cáo dài,...). 

5.1.1. Tìm kiếm cụm từ trong văn bản. 

Để tìm kiếm một cụm từ trong tài liệu thực hiện như sau: 

Bước 1: Chọn vùng văn bản muốn tìm kiếm. Nếu không lựa chọn vùng văn bản thì 

Word sẽ tìm kiếm trên toàn bộ văn bản. 

Bước 2: Khởi động tính năng tìm kiếm văn bản bằng cách: Chọn mục Edit \ Find, hoặc 

nhấn tổ hợp phím Ctrl + F, hộp thoại Find and Replace xuất hiện như hình 79.  

 

Hình 79: Hộp thoại tìm kiếm cụm từ (Find and Replace). 

 

Bước 3: Thiết lập các thông tin tìm kiếm trên thẻ Find, ý nghĩa các mục như sau: 

- Gõ từ muốn tìm kiếm vào mục Find what: Ví dụ Việt Nam; 

- Thiết lập các tùy chọn tìm kiếm ở mục Search Options như sau: 

- Match case, tìm kiếm mà không phân biệt chữ hoa, chữ thường; 

- Find whole words only, chỉ tìm trên những từ độc lập; 

Bước 4: Bấm nút Find next, con trỏ chuột sẽ chỉ đến vị trí cụm từ cần tìm và được 

bôi đen hiển thị lên màn hình. 

5.1.2. Tìm và thay thế cụm từ trong văn bản. 

Tính năng này giúp tìm ra những cụm từ trong văn bản, đồng thời có thể thay thế cụm 

từ tìm được bởi cụm từ mới. Để thực hiện tính năng này thực hiện như sau: 

Gõ cụm từ cần 

tìm vào đây  

Bấm vào nút Find 

Next để tiếp tục 
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Bước 1: Chọn vùng văn bản muốn tìm kiếm, khởi động tính năng tìm kiếm văn bản; 

Bước 2: Thiết lập thông tin về cụm từ cần tìm và thay thế cụm từ ở thẻ Replace của 

hộp thoại như hình 80.  

 

Hình 80: Hộp thoại tìm kiếm và thay thế tiếp. 

- Gõ cụm từ cần tìm kiếm vào mục Find what: 

- Gõ cụm từ sẽ thay thế ở mục Replace with:  

Hộp thoại trên thiết lập thông tin tìm kiếm cụm từ Viet Nam, nếu tìm thấy có thể thay 

thế cụm từ đó bởi Việt Nam. 

Bước 3: Bấm nút  Find next để tìm đến vị trí văn bản chứa cụm từ cần tìm, khi tìm 

thấy có thể bấm nút Replace để thay thế cụm từ tìm được bởi cụm từ đã chỉ định ở mục 

Replace with, hoặc bấm nút Replace All, Word sẽ tự động thay thế toàn bộ các cụm từ sẽ 

tìm được như chỉ định. 

5.2. Chú thích trong văn bản (Footnotes). 

5.2.1. Chèn chú thích. 

Trong soạn thảo, có nhiều mục người sử dụng cần phải chú thích về xuất xứ hoặc địa 

danh để người đọc có thể hiểu rõ hơn về vấn đề đang đề cập đến. Thông thường các chú 

thích thường đặt ở vị trí cuối trang hoặc cuối tài liệu, tùy thuộc vào từng loại tài liệu. Để 

thực hiện công việc này, trong Word đã có các công cụ hỗ trợ giúp người sử dụng thực 

hiện chèn các chú thích tự động một cách thuận tiện. Quy trình thực hiện theo các bước 

sau: 

- Vào Insert \ Reference \ Footnote…, tại vùng Location, dùng để chọn vị trí chèn 

chú thích như hình 81. 

Gõ cụm từ cần 

tìm  

Gõ cụm từ sẽ thay 

thế  
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Hình 81: Hộp thoại thiết lập chú thích. 

- Footnote: Chú thích cuối trang. 

+ Bottom of page: Cuối trang văn bản. 

+ Below text: Ngay tại vị trí chèn chú thích. 

- Endnote: Chú thích cuối văn bản. 

+ End of document: Cuối văn bản. 

+ End of section: Cuối phần hiện hành (chương, phần). Để định dạng chú thích, 

khai báo các tham số trong mục Format. 

- Number format: Định dạng kiểu chú thích (dạng số, dạng chữ cái).  

- Custome mark: Chọn ký hiệu đánh dấu tuỳ chọn (các ký tự đặc biệt). 

- Start at: Chọn số hoặc ký tự bắt đầu. 

- Numbering: Chọn kiểu đánh số chú thích. 

+ Continuous: Đánh số liên tục từ đầu đến cuối văn bản. 

+ Restart each section: Đánh lại số từ đầu cho từng phần. 

+ Restart each page: Đánh lại số trên từng trang. 

- Apply changes: Phạm vi áp dụng các lựa chọn. 

+ Apply changes to: Theo chế độ ngầm định, các lựa chọn có phạm vi áp dụng 

cho toàn bộ văn bản (Whole document).  

- Insert: Thực hiện chèn chú thích vào vị trí đã xác định, nhập nội dung chú thích, 

sau khi nhập xong nội dung chú thích, nháy chuột ra ngoài vùng chú thích để đưa con trỏ 

trở về vùng soạn thảo. 

5.2.2. Tìm chú thích. 

Thông thường khi soạn thảo văn bản thủ công, nếu có chèn các chú thích, việc tìm 

ngược lại vị trí của các chú thích là tương đối khó và mất nhiều thời gian. Còn đối với 
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Word, việc tìm lại các chú thích thật đơn giản. Người sử dụng chỉ cần đặt con trỏ vào vị 

trí dòng chú thích (ở cuối trang hoặc cuối văn bản), sau đó vào View \ Footnotes, con trỏ 

sẽ định vị ngay vị trí đã chèn chú thích. 

- Mặt khác, khi dịch chuyển vị trí của chú thích từ trang này sang trang khác, nội 

dung của dòng chú thích cũng được chuyển theo, hoặc khi xoá số ký hiệu của chú thích, 

nội dung của chú thích sẽ tự động mất đi, số thứ tự của các chú thích sẽ tự động sắp xếp 

lại. Trong trường hợp chèn thêm chú thích, nội dung vị trí sẽ tự điều chỉnh lại trang giấy 

và sắp xếp lại số thứ tự của các chú thích và nội dung theo đúng trình tự. Để tìm chú thích, 

thực hiện theo các bước sau: 

- Vào Edit \ Go To (hoặc Ctrl+G), tại mục Go to what, chọn Footnote hoặc 

Endnote, tại mục Enter footnote (hoặc Endnote) number, nhập vào số thứ tự của chú 

thích cần tìm, bấm vào Go To, con trỏ sẽ nhảy đến vị trí chú thích đã chọn. Để dịch chuyển 

về chú thích trước bấm  vào Previous, đến chú thích sau bấm  vào Next, bấm  vào Close 

để đóng lại. 

5.3. Các ký tự đặc biệt trong văn bản. 

5.3.1. Chèn ký tự.  

Muốn chèn ký tự đặc biệt vào văn bản, di chuyển con trỏ đến vị trí cần chèn, vào 

Insert \ Symbol, để mở các bảng chứa ký hiệu đặc biệt, chọn ký tự, bấm  vào Insert. 

Cửa sổ Symbol gồm hai thẻ là Symbol và Special Characters. 

- Trên thẻ  Symbol, vào hộp Font, chọn bảng chứa ký tự cần chèn, nháy chuột vào ký 

tự cần chèn, bấm vào Insert để thực hiện, vào Close để đóng lại và thoát ra. 

- Recently used symbols: Danh mục các ký tự đã dùng gần nhất. 

5.3.2. Dùng tổ hợp phím tạo phím mới. 

Để người dùng có thể nhập trực tiếp các ký tự đặc biệt từ bàn phím, tạo điều kiện 

thuận lợi trong sử dụng, Word cho phép người dùng tạo các phím mới bằng tổ hợp các 

phím. Các bước thực hiện như sau:  

Bước 1: Vào Insert \ Symbol. 

Bước 2: Chọn ký tự cần tạo. 

Bước 3: Nháy chuột vào Shortcut keys. 

Bước 4: Giữ tổ hợp phím ? (không đặt trùng với tổ hợp phím đã dùng). 

Bước 5: Bấm  vào nút  Assign.  

Bước 6: Bấm vào nút Close để lưu vào hệ thống (2 lần). 
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Ví dụ: Ctrl +Shift+F (để đặt cho ký tự ). 

Khi sử dụng, người sử dụng dùng tổ hợp phím đã thiết lập để nhập dữ liệu. 

5.3.3. Sử dụng cách viết tắt thay thế. 

Ngoài hai cách sử dụng đã nêu trên, Word cho phép người dùng phương pháp gán 

giá trị phím như phần viết tắt trong Autocorrect, cách thực hiện như hình 82. 

 

Hình 82: Hộp thoại ký tự (Symbol). 

Bước 1: Vào Insert \ Symbol. 

Bước 2: Chọn ký tự cần tạo mới. 

Bước 3: Nháy chuột vào Autocorrect. 

Bước 4: Tại cửa sổ Replace, vào từ khoá (từ 02 ký tự trở lên). 

Bước 5: Bấm  vào nút Add để lưu lại. 

Khi nhập dữ liệu, vào đúng từ khoá, nhấn phím cách (Space bar). 

5.4. Chế độ đồ họa trong văn bản. 

Word có chế độ đồ họa rất phong phú và đa dạng từ hình ảnh tĩnh đến hình ảnh động, 

với tập hợp màu thông thường đến những hiệu ứng màu sinh động. Ngoài ra, hình ảnh được 

kết hợp với âm thanh giúp người dùng sử dụng được nhiều ứng dụng đồ họa. Để sử dụng 

chế độ đồ họa thông thường, người dùng có thể thao tác trực tiếp trên thanh công cụ vẽ 

(Drawing). Để mở thanh công cụ vẽ  có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách: 

- Vào menu View \ Toolbars \ Drawing hoặc nháy chuột vào biểu tượng Drawing 

 trên thanh công cụ chuẩn như hình 83. 
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Hình 83: Thanh công cụ chuẩn (Drawing). 

Thanh công cụ vẽ gồm các đối tượng sau: 

  Menu Draw: Chứa các chức năng về đồ họa. 

  Selects object: Chọn nhóm đối tượng. 

 Menu AutoShape: Chứa các công cụ vẽ đường và khung. 

  Line: Dùng để vẽ đưởng. 

  Arrow: Dùng để vẽ mũi tên. 

  Rectangle: Dùng để vẽ hình chữ nhật. 

  Oval: Dùng để vẽ hình Oval. 

  Text Box: Dùng để vẽ hộp văn bản. 

  Insert WordArt: Dùng để chèn chữ nghệ thuật. 

    Insert Diagram or Organization Chart: Chèn biểu đồ hoặc sơ đồ.                         

  Insert Clip Art: Dùng để chèn hình mẫu. 

  Insert Picture: Dùng để chèn hình ảnh. 

  Fill Color: Dùng để tô màu nền. 

  Line Color: Dùng để tô màu đường kẻ. 

  Font Color: Dùng để tô màu chữ. 

  Line Style: Dùng để tô định dạng đường kẻ. 

  Dash Style: Định dạng kiểu dấu gạch ngang đứt đoạn. 

  Arrow Style: Định dạng kiểu mũi tên. 

  Shadow: Tô bóng đối tượng. 

  3-D Style: Định dạng kiểu không gian 3 chiều. 

Muốn vẽ một đối tượng đồ họa, di chuyển con trỏ đến vị trí cần tạo, nháy chuột vào 

biểu tượng tương ứng trên thanh công cụ vẽ.  
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- Muốn chọn một đối tượng đồ họa, nháy chuột vào đường biên để hiển thị các nút 

Handle. Nếu muốn chọn nhiều đối tượng đồ họa cùng một lúc thì giữ phím Shift, đồng 

thời nháy chuột vào từng đối tượng cần chọn, hoặc nháy chuột trên biểu tượng , sau đó 

di chuột chọn cả nhóm đối tượng. Ngược lại, nếu muốn hủy chọn đối tượng nào thì giữ 

nguyên phím Shift và nháy chuột lại vào đối tượng đó.  

5.4.1. Sử dụng công cụ AutoShape: 

 

Hình 84: Công cụ AutoShape. 

AutoShape là những mẫu hình được kết hợp bằng các đường thẳng, đường cong, 

đường tròn, các loại hình vẽ lên trên văn bản để trang trí hoặc mô tả vấn đề gì đó. 

AutoShape có những đặc điểm sau: Mỗi mẫu hình vẽ trên văn bản được gọi là một đối 

tượng vẽ (Object) hay đối tượng đồ họa. Trên một trang có thể có nhiều đối tượng vẽ và 

chúng có thể nằm chồng lên nhau. Một đối tượng vẽ có thể nằm bên trên hay bên dưới nội 

dung văn bản.  

Để mở thanh công cụ AutoShape vào Insert \ Picture \ AutoShape như hình 84, 

gồm các đối tượng sau:  

  Lines: Vẽ đường. 

  Connectors: Các mối liên kết. 

  Basic Shapes: Các hình cơ bản. 

  Block Arrows: Các mũi tên dạng khối. 

  Flowchart: Vẽ lưu đồ. 

  Stars and banners: Dạng hình sao và biểu ngữ. 

  Callouts: Khung diễn giải (ô gọi). 

  More AutoShapes: Các loại đối tượng khác. 

Dùng AutoShape vẽ các đối tượng như hình 85, thực hiện theo các bước sau: 
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Hình 85: Công cụ AutoShape. 

- Nháy chuột vào đối tượng cần dùng, trên màn hình hiển thị thông báo: “Create 

your drawing here”, bấm phím Esc để bỏ khung, khi đó con trỏ chuột chuyển thành dấu 

cộng (+), nhấn sử dụng chuột và kéo để tạo đối tượng.   

5.4.2. Sử dụng Callouts để vẽ khung chú giải: 

Nháy trỏ chuột vào nút Callouts trên thanh công cụ hoặc vào menu AutoShapes \ 

Callouts, chọn đối tượng cần vẽ, nhấn giữ và kéo đến vị trí cần dùng để tạo hộp chú giải. 

5.4.3. Tạo chữ trong AutoShape: 

Để tạo chữ trong AutoShape, nháy phải chuột chọn Add Text, thực hiện tương tự 

như phần Text Box. 

- Định dạng AutoShape: Chọn đối tượng cần định dạng và thực hiện tương tự phần 

Text Box. Việc sao chép đối tượng đồ họa, thực hiện như văn bản thông thường. 

5.4.4. Tạo chữ nghệ thuật (WordArt). 

Word Art là một dạng chữ nghệ thuật có thể dùng để trang trí, tạo tiêu đề, mẫu thiết 

kế, biểu tượng, ... với rất nhiều hiệu ứng cách điệu khác nhau. Để khởi tạo WordArt, chọn 

1 trong 2 cách sau: 

- Vào menu Insert \ Picture \ WordArt hoặc nháy chuột vào biểu tượng WordArt 

 trên thanh công cụ vẽ để mở bảng mẫu trình bày như hình 86. 
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Hình 86: Hộp thoại tạo chữ nghệ thuật. 

- Chọn kiểu tương thích, nháy đúp chuột vào đối tượng lựa chọn để mở hộp thoại Edit 

WordArt Text để nhập nội dung.  

- Định dạng Font chữ trong WordArt: Công việc định dạng Font chữ trong 

WordArt thực hiện thông thường như định dạng văn bản. 

- Chèn WordArt vào văn bản: 

 Sau khi khởi tạo, định dạng xong, nháy chuột vào nút OK để thực hiện chèn 

WordArt vào văn bản.  

- Định dạng WordArt:  

Để định dạng, có thể dùng các nút dụng cụ trên thanh công cụ  WordArt, hoặc nháy 

chuột vào đối tượng, giữ và kéo rộng hoặc thu hẹp cũng như quay đối tượng theo các hướng 

khác nhau. 

  Insert WordArt: Chèn WordArt mới. 

  Edit Text: Soạn thảo nội dung. 

  WordArt Gallery: Mở hộp thoại WordArt Gallery. 

  Format WordArt: Định dạng WordArt. 

  WordArt Shape: Kích hoạt các dạng WordArt. 

  Text Wrapping: Định vị WordArt trong văn bản. 

  WordArt same letter Height: Định dạng chiều cao chữ bằng nhau. 

  WordArt vertical Text: Định dạng hướng hiển thị  văn bản. 



87 

 

  WordArt Alignment: Định dạng lề văn bản. 

  WordArt Character Spacing: Định dạng khoảng cách chữ.  

- Thay đổi hình dạng WordArt: 

 Muốn thay đổi hình dạng WordArt phù hợp với phối cảnh, nháy chuột vào nút 

WordArt Shape trên thanh công cụ vẽ, chọn lại kiểu WordArt. 

5.5. Chèn hình mẫu (Clip Art). 

Trong một số văn bản cần có hình ảnh minh họa để người đọc hình dung được khung 

cảnh. Nhằm tạo điều kiện cho người dùng, Word cung cấp bộ sưu tập hình mẫu theo các 

chủ đề khác nhau. Để chèn hình mẫu vào văn bản, thực hiện theo một  trong  hai cách sau: 

- Vào menu Insert \ Picture \ Clip Art, hoặc nháy chuột vào biểu tượng Insert Clip 

Art trên thanh công cụ vẽ. 

- Bước tiếp theo, nháy chuột vào Clip Organizer để mở bộ sưu tập  Microsoft Clip 

Organizer, chọn Collection List \ Office Collection, chọn chủ đề, bộ sưu tập theo chủ đề 

sẽ hiển thị bên cửa sổ View. 

- Chọn hình ảnh phù hợp, thực hiện lệnh Copy  , quay về văn bản, thực hiện Paste 

. 

- Nếu muốn hình ảnh có khung viền, cần phải tạo khung (Text Box), dán ảnh vào 

trong khung. 

5.6. Chèn hình ảnh (Picture). 

Ngoài các đối tượng đồ họa, Word cho phép người dùng chèn trực tiếp các tệp ảnh 

với các định dạng khác nhau vào văn bản. 

5.6.1. Chèn hình ảnh từ các tệp ảnh. 

 Vào Menu Insert \ Picture \ From File để mở hộp thoại Insert Picture. Tại cửa sổ 

Look in, tìm địa chỉ lưu giữ tệp ảnh, chọn ảnh và bấm vào Insert để thực hiện chèn ảnh. 

5.6.2. Định dạng ảnh. 

Để thay đổi kích thước của ảnh, có thể chọn 1 trong 2 cách định dạng với độ chính 

xác tương đối và tuyệt đối như sau: 

Tương đối: Nháy chuột vào ảnh, khi xuất hiện các điểm trên cạnh, di trỏ chuột đến 

điểm trên cạnh, khi xuất hiện mũi tên hai chiều, nhấn chuột, giữ và kéo: 

- Về bên trái để thu nhỏ ảnh theo chiều rộng.  

- Về bên phải để phóng to ảnh theo chiều rộng.  
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- Lên trên để thu nhỏ ảnh theo chiều cao. 

- Xuống dưới để phóng to ảnh theo chiều cao 

Tuyệt đối: Nháy chuột vào ảnh, vào Format \ Picture \ Size hoặc nháy chuột phải, 

chọn Format Picture \ Size như hình 87. 

 

Hình 87: Hộp thoại điều chỉnh kích thước của ảnh. 

- Size and rotate: Dùng để định dạng kích thước và độ quay của ảnh. 

+ Height: Định dạng chiều cao.  

+ Width: Định dạng độ rộng. 

+ Rotation: Định dạng độ quay. 

- Scale: Dùng để định dạng tỷ lệ. 

+ Height: Định dạng tỷ lệ độ cao.  

+ Width: Định dạng tỷ lệ độ rộng. 

 Để định dạng vị trí của ảnh chuyển sang thẻ Picture như hình 88. 

 

Hình 88: Định dạng vị trí của ảnh. 

- Crop from:  

+ Left: Định dạng lề trái. 

+ Right: Định dạng lề trái. 
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+ Top: Định dạng lề trên. 

+ Bottom: Định dạng lề dưới. 

- Image control: 

+ Color: Chọn bảng màu. 

+ Brightness: Điều chỉnh độ sáng. 

+ Contrast: Điều chỉnh độ tương phản. 

Để định dạng vị trí hình ảnh trong văn bản chuyển sang thẻ Layout như hình 89 và 

thiết lập các tham số: 

 

Hình 89: Định dạng vị trí của ảnh tiếp. 

- Wrapping Style: Vị trí ảnh. 

+ In line with text: Cùng dòng với văn bản. 

+ Square: Văn bản bao quanh.  

+ Tight: Cùng khối với văn bản. 

+ Behind text: Ẩn phía sau văn bản. 

+ In front of text: Nổi lên trên văn bản 

- Horizontal alignment: Canh lề ảnh  

+ Left: Canh thẳng lề trái. 

+ Center: Canh vào giữa. 

+ Right: Canh thẳng lề phải. 

+ Other: Canh loại tuỳ chọn khác. 

Để thuận tiện trong xử lý nhanh với hình ảnh, Word cung cấp thanh công cụ Picture 
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dùng để định dạng nhanh. Để bật/tắt chế độ hiển thị thanh định dạng ảnh vào View \ 

Toolbars \ Picture như hình 90. 

 

Hình 90: Thanh định dạng ảnh. 

          Insert Picture: Chèn hình ảnh.  

 Image Control: Điều chỉnh chế độ màu. 

   More Contrast: Điều chỉnh tăng độ tương phản. 

    Less Contrast: Điều chỉnh giảm độ tương phản. 

    More Brightness: Điều chỉnh tăng độ sáng. 

    Less Brightness: Điều chỉnh giảm độ sáng. 

    Crop: Điều chỉnh cắt xén hình ảnh. 

    Rotate Left: Điều chỉnh xoay qua trái. 

    Line Style: Chọn kiểu đường vẽ. 

    Compress Pictures: Điều chỉnh nén hình ảnh. 

    Text Wrapping: Xác định phạm vi văn bản. 

    Format Object: Định dạng đối tượng hình ảnh. 

    Set Transparent Color: Dùng màu trong suốt. 

    Reset Picture: Trả về giá trị ngầm định. 

5.6.3. Chụp và điều chỉnh hình ảnh. 

Khi đọc một quyển sách tin học, người dùng thấy trên tài liệu có ảnh các menu lệnh, 

mô tả minh họa quá trình thao tác, vậy làm thế nào để đưa hình ảnh vào được tài liệu. 

Word cung cấp cho người dùng công cụ tạo và chỉnh sửa ảnh thông thường. Quy trình 

thực hiện được tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Mở menu lệnh cần dùng. 

Bước 2: Nhấn phím Print Screen, sau đó bấm Cancel để huỷ lệnh. 

Bước 3: Nháy chuột vào biểu tượng Paste , hoặc Ctrl + V. 
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Bước 4: Nháy chuột chọn hình ảnh (xuất hiện 8 nút Handle). 

Bước 5: Vào View \ Toolbars \ Picture để mở thanh công cụ ảnh. 

Bước 6: Nháy chuột vào biểu tượng Crop  trên thanh công cụ ảnh, chờ con trỏ 

chuột chuyển sang trạng thái hình khung cắt, di trỏ chuột đến điểm trên cạnh, nháy chuột, 

giữ và kéo vào để cắt phần ngoài của ảnh, chỉ giữ lại phần menu lệnh. Sau đó thực hiện 

công đoạn cắt dán chèn vào văn bản. 

5.7. Chèn biểu đồ và đồ thị. 

Ngoài các tính năng ưu việt đã nêu ở trên, Word còn có nhiều tính năng quan trọng 

và hữu ích khác như sau: 

5.7.1. Tính năng vẽ biểu đồ. 

Để vẽ được biểu đồ trong Word cần có một bảng dữ liệu có sẵn. Ví dụ: 

Xếp loại Kết quả 

Giỏi 75% 

Khá 10% 

Trung bình 10% 

Yếu 5% 

Các thao tác thực hiện: 

Bước 1: Chọn bảng dữ liệu nguồn.  

Xếp loại Kết quả 

Giỏi 75% 

Khá 10% 

Trung bình 10% 

Yếu 5% 

Bước 2: Vào thực đơn Insert -> Object hiện ra bảng chọn Object như hình 91. 
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Hình 91: Hộp thoại chọn mục Microsort Graph Chart. 

Bước 3: Nháy chuột chọn mục Microsort Graph Chart, bấm nút OK để tạo biểu đồ 

như hình 92. 

 

Hình 92: Biểu đồ kết quả thu được. Kích thước biểu đồ có thể tăng giảm bằng cách đặt 

con trỏ vào các chấm vuông trên khung biểu đồ.  

5.7.2. Tính năng vẽ đồ thị. 

Lấy một ví dụ cụ thể môn Vật lý để minh họa. Giả sử cần vẽ đồ thị biểu diễn minh họa 

cho hiện tượng giãn nở của vật liệu dưới tác dụng của nhiệt độ. Khi nhiệt độ càng tăng thì 

vật liệu giãn nở càng nhiều do sự chuyển động nhiệt của các phân tử, tuy nhiên khi đến một 

giới hạn nhất định, độ giãn nở của vật liệu sẽ giảm dù nhiệt độ vẫn tăng. 

Cách thực hiện: 

Bước 1: Thực hiện lệnh View \ Toolbars \ Drawing để mở thanh công cụ Drawing 

như hình 93. 

 

Hình 93: Thanh công cụ Drawing. 

Bước 2: Thực hiện vẽ các trục của đồ thị. Trong thanh Drawing, người sử dụng nháy 

chuột vào biểu tượng mũi tên (chữ Arrow xuất hiện khi chuột được đưa lại gần biểu tượng 
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này). Một khung chữ nhật có dòng “Create your drawing here” xuất hiện, người sử dụng 

nháy chuột vào vị trí muốn tạo gốc toạ độ, sau đó kéo để vẽ các trục như hình 94. 

 

Hình 94: Vẽ trục của đồ thị. 

Bước 3: Vẽ một đường cong để thể hiện cho quá trình giãn nở. Nháy chuột vào biểu 

tượng đoạn thẳng (chữ Line xuất hiện khi người sử dụng đưa chuột lại gần biểu tượng 

này). Nháy chuột vào một vị trí bất kỳ trong không gian tọa độ vừa tạo, sau đó kéo chuột “chéo” 

lên góc phải trên, được một đường thẳng như hình 95. 

 

Hình 95: Vẽ một đường cong. 

Để làm cong đồ thị, người sử dụng nháy chuột vào ví trí trên đoạn thẳng vừa tạo mà 

muốn uốn cong, chọn Edit Points. Lúc đó, giữa dấu + sẽ xuất hiện một khung tiêu cự, người 

sử dụng đưa khung này vào vị trí muốn làm đường thẳng uốn cong, nháy chuột phải, chọn 

Add Points như hình 96. 

 

Hình 96: Công cụ vẽ đường cong. 

Nháy chuột phải vào điểm đen vừa đặt vào đoạn thẳng, trong menu Pop-Up hiện ra, 

có 4 lựa chọn. Nếu muốn vẽ đường cong, chọn Smooth Point. Để vẽ đường gấp khúc, 
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chọn Corner Point. Để vẽ đường cong có dạng chữ J, chọn Straight Point. Còn Auto 

Point để Word tự chọn kiểu vẽ (ở đây vẽ đường cong nên sẽ chọn Smooth Point). 

Sau đó đưa chuột vào điểm đen vừa tạo, nháy chuột trái và kéo đi để định dạng đường 

cong của đồ thị như hình 97. 

 

Hình 97: Công cụ vẽ đường cong (Smooth Point). 

Cuối cùng, thêm các chỉ số và số liệu cho đồ thị. người sử dụng nháy chuột vào ô 

vuông (chữ Rectangle xuất hiện khi người sử dụng đưa chuột lại gần biểu tượng này). Kéo 

chuột tại vị trí muốn đặt thông số, sau đó nháy chuột vào khung vừa tạo, chọn Add Text, 

và điền thông tin vào đó như hình 98. 

 

Hình 98: Chọn Add Text. 

Kết quả thu được như hình 99. 

 

Hình 99: Kết quả thu được. 

Như vậy là chỉ với một số bước và thao tác không phức tạp, người sử dụng sẽ vẽ được 
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những đồ thị minh họa khá chính xác mà không cần phải dùng đến những công cụ hỗ trợ 

phức tạp, khó dùng khác. Cũng bằng cách này, người sử dụng có thể tự vẽ được những đồ 

thị như ý muốn khác một cách nhanh chóng và thuận tiện. 

5.8. Một số phím tắt thông dụng. 

- Ctrl+1:Giãn dòng đơn (1) 

- Ctrl+2: Giãn dòng đôi (2) 

- Ctrl+5: Giãn dòng 1,5 

- Ctrl+0 (zero):Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn 

- Ctrl+L: Canh dòng trái 

- Ctrl+R: Canh dòng phải 

- Ctrl+E: Canh dòng giữa 

- Ctrl+J: Canh dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề 

- Ctrl+N: Tạo file mới 

- Ctrl+O: Mở file đã có 

- Ctrl+S: Lưu nội dung file 

- Ctrl+P: In ấn file 

- F12: Lưu tài liệu với tên khác 

- F7: Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh 

- Ctrl+X: Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen) 

- Ctrl+C: Sao chép đoạn nội dung đã chọn 

- Ctrl+V: Dán tài liệu 

- Ctrl+Z: Bỏ qua lệnh vừa làm 

- Ctrl+Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z) 

- Ctrl+Shift+S: Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động 

- Ctrl+Shift+F: Thay đổi phông chữ 

- Ctrl+Shift+P: Thay đổi cỡ chữ 

- Ctrl+D: Mở hộp thoại định dạng font chữ 

- Ctrl+B: Bật/tắt chữ đậm 

- Ctrl+I: Bật/tắt chữ nghiêng 
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- Ctrl+U: Bật/tắt chữ gạch chân đơn 

- Ctrl+M: Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm) 

- Ctrl+Shift+M: Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab 

- Ctrl+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab 

- Ctrl+Shift+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab 

- Ctrl+A: Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file 

- Ctrl+F: Tìm kiếm ký tự 

- Ctrl+G (hoặc F5): Nhảy đến trang số 

- Ctrl+H: Tìm kiếm và thay thế ký tự 

- Ctrl+K: Tạo liên kết (link) 

- Ctrl+]: Tăng 1 cỡ chữ 

- Ctrl+[: Giảm 1 cỡ chữ 

- Ctrl+W: Đóng file 

- Ctrl+Q: Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab) 

- Ctrl+Shift+>: Tăng 2 cỡ chữ 

- Ctrl+Shift+<: Giảm 2 cỡ chữ 

- Ctrl+F2: Xem hình ảnh nội dung file trước khi in 

- Alt+Shift+S: Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window 

- Ctrl+Enter: Ngắt trang 

- Ctrl+Home: Về đầu file 

- Ctrl+End: Về cuối file 

- Alt+Tab: Chuyển đổi cửa sổ làm việc 

- Start+D: Chuyển ra màn hình Desktop 

- Start+E: Mở cửa sổ Internet Explore, My computer 

- Ctrl+Alt+O: Cửa sổ Word ở dạng Outline 

- Ctrl+Alt+N: Cửa sổ Word ở dạng Normal 

- Ctrl+Alt+P: Cửa sổ Word ở dạng Print Layout 

- Ctrl+Alt+L: Đánh số và ký tự tự động 
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- Ctrl+Alt+F: Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang 

- Ctrl+Alt+D: Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó 

- Ctrl+Alt+M: Đánh chú thích (nền là màu vàng) khi di chuyển chuột đến mới xuất 

hiện chú thích. 

- F4: Lặp lại lệnh vừa làm  

- Ctrl+Alt+1: Tạo heading 1 

- Ctrl+Alt+2: Tạo heading 2  

- Ctrl+Alt+3: Tạo heading 3  

- Alt+F8: Mở hộp thoại Macro  

- Ctrl+Shift++: Bật/Tắt đánh chỉ số trên (M2) 

- Ctrl++: Bật/Tắt đánh chỉ số dưới (O2)  

- Ctrl+Space (dấu cách): Trở về định dạng font chữ mặc định  

- Esc: Bỏ qua các hộp thoại  

- Ctrl+Shift+A: Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì 

không nên chuyển)  

- Alt+F10: Phóng to màn hình (Zoom)  

- Alt+F5: Thu nhỏ màn hình  

- Alt+Print Screen: Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình  

- Print Screen: Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị  

- Ngoài ra để sử dụng thanh Menu người sử dụng có thể kết hợp phím Alt+ký tự gạch 

chân cũng sẽ xử lý văn bản cũng rất nhanh chóng, hiệu quả không kém gì tổ hợp phím tắt ở trên. 

5.9. Chuyển bảng tính Excel sang Word. 

Để chuyển bảng tính Excel sang Word có thể làm theo cách sau: 

- Bên bảng tính Excel người dùng bôi đen nội dung cần chuyển sau đó copy nội dung 

đó và quay trở lại Word chọn Edit \ Paste special sẽ xuất hiện một hộp thoại như hình 

100.  
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Hình 100: Hộp thoại lựa chọn Paste Special. 

Tiếp theo người sử dụng lựa chọn dòng Microsof Office Excel 2003 Document 

Object và bấm nút OK. 

- Vào thực đơn Insert \ Object: Xuất hiện hộp thoại Object như hình 101. 

 

Hình 101: Hộp thoại Object. 

 Chọn Create New sau đó lựa chọn Microsof Excel 97-2003 Worksheet sẽ xuất 

hiện cửa sổ excel để người sử dụng hiệu chỉnh trong word. 
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6. Trình bày và in văn bản. 

6.1. Trình bày tiêu đề trang in (Header and Footer). 

Tùy thuộc vào thể loại văn bản, người dùng có thể trình bày tiêu đề trang in theo các 

thuộc tính khác nhau. Word cho phép trình bày tiêu đề trên, tiêu đề dưới, trang chẵn, trang 

lẻ, khác nhau. Để chèn tiêu đề thực hiện theo các bước sau: 

- Vào View \ Header and Footer, cửa sổ tiêu đề trên sẽ được mở, cho phép người 

sử dụng chèn nội dung tiêu đề, việc soạn thảo tiêu đề bình thường như soạn thảo các văn 

bản thông thường khác. Nếu muốn chuyển xuống tiêu đề dưới bấm vào biểu tượng   và 

khai báo các tham số gồm: 

 

  Insert Auto Text: Chèn thông tin về tệp tin.  

   Insert Page Number: Chèn số trang theo từng trang văn bản.  

  Insert Number of Page: Chèn số trang của văn bản.   

     Format Page Number: Định dạng số trang văn bản. 

  Insert Date: Chèn ngày hiện tại theo ngày hệ thống (Alt+Shift+D).  

  Insert Time: Chèn giờ hiện tại theo giờ hệ thống.   

  Page Setup: Định dạng trang in. 

          Show / Hide Document Text: Bật/tắt chế độ  hiển thị văn bản.  

   Same as Previous: Giống như tiêu đề ở các trang trước. 

   Switch Between Header and Footer: Chuyển đổi tiêu đề trên/dưới.  

   Show Previous: Hiển thị tiêu đề trang trước. 

   Show Next: Hiển thị tiêu đề trang sau. 

    Close: Đóng lại, quay về chế độ soạn thảo. 

 Trong trường hợp người sử dụng muốn thiết lập tiêu đề của trang đầu, trang chẵn 

và lẻ khác nhau, cần thực hiện việc định dạng. Phần khai báo đã được đề cập trong phần 
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định dạng trang (Page Setup \ Layout),  cụ thể như sau: 

- Vào lại File \ Page Setup \ Layout (hoặc bấm vào biểu tượng Page Setup trên thanh 

công cụ Header and Footer), đánh dấu vào mục  Diffirence first page cho trang đầu và 

Diffirence Odd and Even cho trang chẵn và trang lẻ như hình 102. 

 

Hình 102: Hộp thoại thiết lập tiêu đề trang in. 

- Để hiệu chỉnh và xoá tiêu đề, vào lại View \ Header and Footer, hoặc nháy đúp 

chuột trực tiếp trên dòng tiêu đề để mở chế độ soạn thảo nội dung tiêu đề, thực hiện việc 

hiệu chỉnh và xoá nội dung của tiêu đề. Phạm vi ảnh hưởng có tác dụng trong toàn bộ văn 

bản nên chỉ cần hiệu chỉnh hoặc xoá ở một trang là có tác dụng cho tất cả các trang còn lại. 
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6.2. Đánh số trang văn bản (Page Numbers). 

Như phần trình bày ở trên, việc đánh số trang văn bản có thể được thực hiện trong 

phần trình bày tiêu đề. Thông thường trong Word thường có các lệnh kép có thể thực hiện 

gọi lệnh ở nhiều vị trí khác nhau nhưng đều dẫn đến một điểm. Đối với văn bản thông 

thường, việc đánh số trang thực hiện trực tiếp, không cần vào trong lệnh trình bày tiêu đề.  

Để thực hiện, người sử dụng vào menu  Insert \ Page Number như hình 103 và khai 

báo các tham số sau: 

 

Hình 103: Hộp thoại đánh số trang  (Page Number). 

- Position: Vị trí đánh số trang. 

+ Top of Page (Header): Đầu trang. 

+ Bottom of Page (Footer): Cuối trang. 

- Alignment: Vị trí số trang hiển thị. 

+ Left: Góc bên trái.  

+ Center: Ở giữa. 

+ Right: Góc bên phải. 

+ Inside: Hai mép phía trong.  

+ Outside: Hai mép phía ngoài (Inside & Outsite dùng trong trường hợp in  hai 

mặt giấy). 

- Show Number on First Page: Bật/tắt chế độ hiển thị số trang đầu. 

- Format: Dùng để thiết lập chế độ định dạng số trang, theo chữ số, chữ cái và trang 

bắt đầu như hình 104. 
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Hình 104: Thiết lập chế độ định dạng số trang. 

+ Number Format: Chọn ký tự dùng để đánh số trang (1, 2,…a, b, c, ...). 

- Include chapter number: Bật/tắt chế độ đánh số chương. 

+ Chapter starts with style: Đánh số chương theo tiêu đề. 

+ Use separator: Chọn dấu phân cách giữa số chương và số trang. 

- Page numbering: Đánh số trang. 

+ Continue from previous section: Đánh số trang tiếp theo mục trước. 

+ Start at: Số trang bắt đầu từ số,  nhập vào số trang tuỳ chọn. 

- Bấm vào nút OK để thực hiện định dạng và quay về cửa sổ Page Numbers, để huỷ 

bỏ bấm vào Cancel. Tiếp theo bấm vào OK để thực hiện đánh số trang và quay về chế độ 

soạn thảo văn bản. 

Để hiệu chỉnh và xoá số trang Insert \ Page Numbers, hoặc nháy đúp chuột trực tiếp 

trên số trang để mở chế độ soạn thảo thực hiệu chỉnh và xoá số trang. Phạm vi ảnh hưởng 

có tác dụng trong toàn bộ văn bản nên chỉ cần hiệu chỉnh hoặc xoá ở một trang là có tác 

dụng cho tất cả các trang còn lại. 

- Phân trang văn bản (Page Break). 

Trong quá trình soạn thảo văn bản, Word sẽ tự động phân trang mỗi khi văn bản đầy 

một trang dựa trên cơ sở định dạng khổ giấy, canh lề, phông chữ và cỡ chữ. 

Cách phân trang tự động hay ngắt trang kiểu này gọi là phân trang mềm (Soft Page 

Break), được hiển thị bằng một đường vạch chấm ngang hơi mờ (Dotted Line), số trang 

hiện trên thanh trạng thái (Status Bar) ở vị trí Page.  

Tuy nhiên, Word còn cho phép người sử dụng phân trang theo tuỳ chọn thực tế của 

văn bản (Manual Page Break), để chủ động ngắt trang trong việc trình bày tài liệu. Cách 

phân trang này được gọi là cách phân trang cứng (Hard Page Break). Phương pháp thực 
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hiện như sau: 

- Đặt con trỏ tại điểm cần ngắt trang. 

- Vào Insert \ Break \ Page Break hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter như hình 

105. 

 

Hình 105: Hộp thoại phân trang. 

Để bỏ ngắt trang cứng trở về chế độ bình thường, chuyển chế độ hiển thị văn bản bình 

thường (Normal View), chọn dấu ngắt cứng cần xoá, nhấn phím Delete. 

Ngoài phần ngắt trang thông dụng, Word cung cấp thêm cho người sử dụng một số  

ngắt chuyên dụng khác. 

- Break types: Danh mục ngắt.  

+ Page break: Ngắt trang. 

+ Column break: Ngắt cột. 

+ Text wrapping break: Ngắt văn bản bao quanh.  

- Section break types: Ngắt đoạn  

+ Next page: Chèn dòng ngắt trang cùng với dòng ngắt đoạn, đoạn mới bắt đầu 

từ trang mới. 

+ Continuous: Chèn dòng ngắt đoạn, không chèn dòng ngắt trang, đoạn  mới 

bắt đầu ngay từ vị trí con trỏ (dấu chèn). 

+ Even page: Chèn dòng ngắt đoạn và dòng ngắt trang trên trang chẵn tiếp theo 

trang đặt dấu chèn. Nếu dấu chèn đang ở trang chẵn, chương trình sẽ chuyển 

qua trang chẵn tiếp theo bỏ qua trang lẻ. 
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+ Odd page: Chèn dòng ngắt đoạn và dòng ngắt trang trên trang lẻ đặt dấu chèn. 

Nếu dấu chèn đang ở trang lẻ, chương trình sẽ chuyển qua trang lẻ tiếp theo bỏ 

qua trang chẵn. 

6.3. Tạo bảng mục lục (Index). 

Word cho phép người sử dụng tạo bảng mục lục tài liệu tự động dựa trên các mục đã 

được định nghĩa với bộ dấu trường (field Index) hoặc tập hợp các trường mục từ hay cụm 

từ của một danh sách. 

6.3.1. Đánh dấu chỉ mục. 

Để tạo được bảng chỉ mục hay còn gọi là mục lục tự động, cần phải thực hiện đánh 

dấu mục từ cần tạo mục lục, bằng cách chèn chỉ mục (index). Phương pháp thực hiện như 

sau:  

- Vào Insert \ Reference \ Index and Tables \ Index như hình 106 và khai báo các 

tham số. 

 

Hình 106: Hộp thoại thiết lập chỉ mục. 

- Nháy chuột vào mục Mark Entry (hoặc hợp phím Alt+Shift+X), để mở hộp thoại 

Mark Index Entry như hình 107. 
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Hình 107: Hộp thoại thiết lập chỉ mục, các tùy chọn, định dạng kiểu số trang. 

- Index: Chỉ mục. 

+ Main entry: Mục từ chính, (nhập trực tiếp hoặc chọn từ văn bản mục cần tạo 

mục lục). 

+ Subentry: Nhập vào mục từ phụ (là mục từ nhỏ của mục từ chính). 

- Options: Các tùy chọn. 

+ Cross reference: Tham chiếu chéo.  

+ Current page: Trang hiện hành. 

+ Page range Bookmark: Phạm vi các trang đã đánh dấu chỉ mục. 

- Page number format: Định dạng kiểu số trang của mục lục. 

+ Bold: Chữ đậm. 

+ Italic: Chữ nghiêng. 

- Bấm vào mục Mark để đánh dấu mục từ, Mark All để đánh dấu tự động cho toàn 

bộ tài liệu. Nháy trỏ chuột ra bên ngoài hộp thoại, chọn đánh dấu mục từ tiếp theo cho toàn 

bộ tài liệu cần tạo mục lục. 

6.3.2. Tạo bảng chỉ mục. 

Sau khi đã đánh dấu toàn bộ chỉ mục, để tạo bảng mục lục, thực hiện theo các bước 

sau: 

Bước 1: Di chuyển con trỏ đến vị trí tạo mục lục (ở đầu hoặc cuối tài liệu). 

Bước 2: Vào Insert \ Reference \ Index and Tables \ Index, thiết lập các tham số: 

- Right align page numbers: Đánh số trang ở bên phải. 

- Tab leader: Chọn ký hiệu đường dẫn cho điểm dừng Tab. 

- Formats: Chọn 1 trong các dạng mục lục, quan sát bên khung Print Preview để lựa 

chọn theo ý muốn. 
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- Columns: Lựa chọn số cột cho bảng mục lục, chế độ ngầm định là 2 cột, tối đa là 4 

cột. Tuỳ thuộc vào loại hình tài liệu để lựa chọn. 

- Languages: Chọn ngôn ngữ cho bảng mục lục. 

- Mark Entry: Đánh dấu các chỉ mục (đã trình bày ở trên).  

- AutoMark: Đánh dấu chỉ mục tự động. 

- Modify: Hiệu chỉnh các định dạng chỉ mục. 

Bước 3: Bấm vào mục OK để thực hiện. 

6.4. Kiểm tra văn bản trước khi in (Print Preview). 

Word cung cấp cho người dùng 4 chế độ hiển thị văn bản trên màn hình, gồm: 

Normal, Web Layout, Print Layout và Outline View. Ngoài ra, Document Map còn 

cho phép di chuyển nhanh con trỏ đến mục bất kỳ và dạng Full Screen thể hiện văn bản 

trên toàn màn hình.   

Chế độ Print Preview hiển thị văn bản trên màn hình giống như khi in ra giấy. Sử 

dụng Print Preview để kiểm tra các kiểu định dạng, trình bày trước khi in ra giấy là cần 

thiết. Để thực hiện có thể chọn một trong hai cách sau: 

- Vào Menu File \ Print Preview, hoặc nháy chuột vào biểu tượng Print Preview 

 trên thanh công cụ chuẩn như hình 108. 

- Phóng to, thu nhỏ: Trên màn hình Print Preview, con trỏ chuột sẽ chuyển sang trạng 

thái kính lúp (Zoom ), dùng để phóng to, thu nhỏ trang màn hình (dấu cộng (+) phóng to, 

dấu trừ (-) thu nhỏ). Khi ở trạng thái dấu (+), nháy chuột để phóng và ngược lại. Để đóng chế 

độ Print Preview, bấm vào Close trên thanh công cụ Print Preview hoặc bấm phím  Esc. 

Dùng các phím PageUp, Page Down để lật trang. 
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Hình 108: Cửa sổ kiểm tra trước khi in (Print Preview). 

- Các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preview như hình 109. 

 

Hình 109: Hộp thoại nút lệnh (Print Preview). 

    Print:  In trực tiếp văn bản trong chế độ Print Preview 

   Magnifier: Chuyển trạng thái con trỏ chuột. 

     One Page: Chế độ hiển thị 1 trang. 

     Multiple Page: Chế độ hiển thị nhiều trang. 

    Zoom: Tỷ lệ hiển thị. 

     View Ruler: Bật/tắt chế độ hiển thị thước đo ngang, dọc. 

     Shrinkto Fit: Tự động giảm kích thước để dồn trang xem. 

     Full Screen: Chế độ hiển thị trên toàn màn hình. 

     Close: Đóng chế độ Print Preview trở về chế độ soạn thảo. 

     Context Sensitive Hepl: Chức năng hướng dẫn sử dụng. 

6.5. In văn bản (Print). 

Sau khi kiểm tra và hiệu chỉnh trang in, kiểm tra chế độ sẵn sàng của máy in, thực 

hiện in văn bản. Để thực hiện lệnh in người sử dụng có thể chọn một trong những cách sau: 
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- Vào File \ Print, hoặc bấm vào biểu tượng máy in  trên thanh công cụ chuẩn hoặc 

tổ hợp phím Ctrl +P như hình 110 và khai báo các tham số sau : 

 

Hình 110: Cửa sổ thiết lập để ra lênh in. 

- Printer: Chọn máy in trong bảng danh mục. 

+ Name: Chọn máy in tương thích (thường thiết lập chế độ ngầm định), máy in 

được chọn sẽ hiển thị các tham số trạng thái (Status), tên loại máy in (Type), 

cổng kết nối máy in (Where). 

+ Print to file: Dùng để in ra tệp, trong trường hợp chưa có máy in. Văn bản sẽ 

được in thành tệp nhị phân theo đúng định dạng. 

- Properties: Thiết lập các tham số cho máy in.  

 Các chức năng và tham số phụ thuộc vào loại máy in, vì vậy việc thiết lập chế độ in 

cũng có những điểm khác nhau. Máy in được sử dụng phổ thông nhất là dòng máy in Laser 

nhãn hiệu HP LaserJet, trong tài liệu này, mô tả loại máy in Laser nhãn hiệu HP LaserJet 

2015d như hình 111.  

 

Hình 111: Cửa sổ thiết lập các tham số cho máy in. 

- Advanced: 
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+ Paper / Output: Thiết lập cỡ giấy và số lượng bản in. 

+ Copy count: Đếm số lượng bản in, theo chế độ ngầm định là 1 bản, nếu chọn 

in từ 2 trở lên sẽ xuất hiện thêm tùy chọn Collate. 

- Document Options: Các tuỳ chọn về văn bản: 

+ Advanced Printing Features: Chế độ in tiếp theo, đặt chế độ Enabled 

- Printer Features: Chế độ máy in, chế độ đồ họa. 

- Layout Options:  

+ Front to Back: In từ trang cuối về trang đầu (n,..., 3,2,1). 

+ Back to Front: In từ trang đầu tới trang cuối (1,2,3,...,n). 

+ Paper / Quality: Chọn nguồn cung cấp giấy và chất lượng bản in. 

- Paper Options: Chọn khổ giấy  

+ Size is: Chọn kích thước giấy (cỡ A4 - 297mm x 210mm). 

+ Source is: Thiết lập chế độ nguồn cung cấp giấy, có nhiều nguồn khác nhau 

nhưng nên đặt chế độ cung cấp giấy tự động (Automatically Select), để máy in 

tự nhận biết nguồn giấy. 

-  Print Quality: Thiết lập chế độ mực in đậm, nhạt, chất lượng in phụ thuộc vào 

máy in, mực in. Độ phân giải càng cao thì bản in càng đẹp, nhưng đồng nghĩa với việc tốn 

mực in hơn. Tuỳ thuộc vào yêu cầu chất lượng bản in, nên chọn từ 300 đến 1200 Dpi (Dots 

per inch). 

+ EconoMode: Thiết lập chế độ in tiết kiệm mực (dùng khi in bản nháp). 

-  Finishing: Định dạng chế độ in và hướng in ra của trang giấy như hình 112. 
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Hình 112: Cửa sổ thiết lập chế độ mực in đậm, nhạt. 

- Document Options: Các tuỳ chọn về văn bản. 

+ Correct Order for Straight Paper Path: Bật/tắt chế độ thứ tự trang giấy. 

+ Print On Both Sides: Bật/tắt chế độ in hai mặt tự động. 

- Orientation: Hướng in, chọn một trong hai hướng in: 

+ Potrait: In theo chiều đứng của tờ giấy. 

+ Landscape: In theo chiều ngang của tờ giấy. 

+ Rotate by 180 degrees: In quay 180 độ. 

+ Sau khi thiết lập xong, bấm vào OK để quay về menu In chính. 

- Page range: Chọn phạm vi in. 

+ All (ngầm định): In toàn bộ văn bản.   

+ Current page: In trang hiện hành (trang đang có con trỏ). 

+ Pages: In trang được chỉ định.  

- Dùng dấu phảy (,) để phân cách, dùng dấu trừ (-) để in từ trang đến trang. 

+ Ví dụ : Để in trang 3 và trang 4, từ trang 10 đến trang 15, khai báo : 

+ Pages: 3,4, 10-15 

- Copies: Khai báo số bản in. 

+ Number of copies: Nhập số bản in. 

+ Collate: Sắp xếp đúng thứ tự trang in và quy định cách in.                   

- Zoom: Phóng to / thu nhỏ. 
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+ Pages per sheet: In nhiều trang trên 1 tờ giấy. 

+ Scale to paper size: Điều chỉnh tỷ lệ văn bản theo trang giấy. 

- Print What: Chọn loại văn bản cần in. 

+ Document: In văn bản thông thường. 

+ Document properties: In các thuộc tính văn bản. 

+ Document showing markup: In bổ sung phần văn bản mới đã đánh dấu. 

+ List of markup: Danh sách đánh dấu. 

+ Style: In các khuôn dạng đã định nghĩa. 

+ AutoText entries: In các mục AutoText. 

+ Key assignment: In tổ hợp  các phím gán. 

- Print: Xác định phạm vi in. 

+ All pages in range: In toàn bộ các trang của văn bản. 

+ Odd pages: In các trang lẻ. 

+ Even pages: In các trang chẵn. 

- Bấm vào nút OK để thực hiện in, bấm nút Cancel để hủy lệnh in. 
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7. Tính năng mới Microsoft office 2010. 

7.1. Giao diêṇ Ribbon 

    Đối với bộ Office 2003 giao diện của các chương trình được trình bày với hệ 

thống menu và các thanh công cụ. Với thanh menu theo giao diêṇ Ribbon, các chức 

năng se ̃đươc̣ chia ra theo từng tab riêng biêṭ trên menu chứ không hiển thi ̣ ra toàn bô ̣

như kiểu menu cũ. Ngoài ra, baṇ cũng có thể taọ thêm các tab mới để chứa các chức 

năng của riêng mình. Có thể khi mới chuyển qua menu mới, baṇ se ̃găp̣ ít nhiều khó 

khăn về sư ̣mới la,̣ tuy nhiên, môṭ khi đa ̃quen thuôc̣, baṇ se ̃khó mà chấp nhâṇ quay 

trở laị sử duṇg mâũ menu cũ trên Office 2003. 

 

7.2. Công cụ Backstage View 

Trong Office 2010, nút bấm này đươc̣ thay đổi bởi môṭ tab mới trên Ribbon, 

nằm ở trong cùng bên trái. Khi baṇ click vào tab này, môṭ màn hình mới đươc̣ goị 

là Backstage View se ̃đươc̣ hiêṇ lên. Trên màn hình này, danh sách bên trái se ̃chứa 

các tác vu,̣ màn hình bên phải se ̃là tùy choṇ các chức năng tương ứng với tác vu ̣

đó. 

 

7.3. Chức năng Paster Preview 

Trong các phiên bản trước khi bạn dán một văn bản hoặc một hình ảnh vào nội 
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dung người dùng có thể gặp một số khó khăn. Nguyên do của tình traṇg này là vì người 

dùng không biết trước nôị dung đươc̣ dán vào văn bản se ̃trông như thế nào, và ho ̣phải 

làm laị nhiều lần mới khiến cho chúng trông hơp̣ lý và phù hơp̣ với điṇh daṇg của nôị 

dung soaṇ thảo. Và đó là lý do tính năng Paste Preview đươc̣ ra đời. 

 

Paste Preview cho phép baṇ xem trước nôị dung soaṇ thảo se ̃trông như thế nào 

nếu môṭ nôị dung khác đươc̣ dán vào trong đó, giúp baṇ tiết kiêṃ đươc̣ thời gian. 

Ngoài ra tính năng này còn cho phép lưu giữ điṇh daṇg của nôị dung cần dán, kết 

hơp̣ các điṇh daṇg hoăc̣ loaị bỏ điṇh daṇg của nôị dung trước khi dán. 

7.4. Chức năng hiệu chỉnh Media 

Trong Office 2010 một tính năng rất mới là công cu ̣chỉnh sửa ảnh và video 

maṇh me.̃ Cụ thể, baṇ có thể dê ̃dàng chỉnh sửa và biên tâp̣ nôị dung hình ảnh cũng 

như video ngay trong trong Microsoft PowerPoint. Mặc dù nó sẽ không phải là phần 

mềm chỉnh sửa ảnh, nhưng Office 2010 thưc̣ sư ̣làm cho việc tạo và chỉnh sửa nôị 

dung các hình ảnh dễ dàng hơn. 

 

 



114 

 

7.5. Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bản 

Đây là một điểm mới có trong Office 2010, trong Menu Insert bạn dễ dàng 

nhận thấy nút lệnh Screenshot. 

 

Khi nhấp chuột vào nút lệnh này một menu hiện ra cho phép bạn chụp ảnh một 

ứng dụng đang chạy hay một cửa sổ đang được mở để chèn vào ngay tại vị trí con trỏ. 

7.6. Phát triển chức năng tìm kiếm 

Nếu như với Office 2007 và các phiên bản trước đó hộp thoại tìm kiếm không 

có gì khác biệt thì với Office Word 2010 MS đã phát triển chức năng này thành một 

chức năng khá linh hoạt và tốc độ tìm kiếm cũng được cải thiện đáng kể. Khi chọn lệnh 

tìm kiếm hay nhấn tổ hợp phím Ctrl+F, cửa sổ soạn thảo sẽ thu hẹp lại về bên trái 

nhường chỗ cho hộp thoại tìm kiếm. Khi người dùng nhập nội dung tìm kiếm vào ô 

Search Document thì các từ giống sẽ được đánh dấu ngay trong văn bản đồng thời hộp 

thoại cũng hiện ra một phần đoạn văn gần với từ đang tìm kiếm để người dùng có thể 

dễ dàng di chuyển đến vùng có từ đang tìm kiếm 
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7.7. Tùy choṇ bảo mâṭ maṇh me ̃

Tính năng bảo mật của Office 2010 được cải tiến rất đáng kể. Phiên bản Office 

mới cung cấp những tính năng cho phép hạn chế việc thay đổi mà không có sư ̣cho 

phép của tác giả, ngoài ra còn cung cấp thêm vào một "chế độ bảo vệ" (protection 

mode) để tránh việc bạn vô tình sửa nôị dung của file ngoài ý muốn. Office 2010 cho 

phép bạn chọn lựa ai trong số những người nhâṇ đươc̣ tài liêụ của baṇ đươc̣ phép 

chỉnh sửa, hoăc̣ chỉ đươc̣ xem mà không có quyền chỉnh sửa. 

 

B. MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 

1. Giới thiệu Microsoft Office Excel 2003 (Excel). 

Phần mềm Microsoft Office Excel 2003 (trong tài liệu này sẽ gọi tắt là Excel) là chương 

trình thuộc bộ phần mềm Microsoft Office được sử dụng trong hầu hết các máy tính cá nhân 

cài đặt hệ điều hành Windows. Đây là một chương trình bảng tính điện tử đa dụng được dùng 

để tổ chức, tính toán và phân tích dữ liệu.  

Các công việc có thể thực hiện với Excel bao gồm thiết lập các dãy bảng biểu, xử lý 

dữ liệu từ đơn giản tới phức tạp; sử dụng thư viện hàm lập trình viết sẵn và các hàm chức 

năng trong Excel về nhiều lĩnh vực như: tài chính, toán học, thống kê, xử lý dữ liệu 

(database) và các hàm chuyên dụng khác; có thể chạy song song và trao đổi dữ liệu với 

các ứng dụng khác của bộ phần mềm Microsoft Office như Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint,…. Thao tác trên bảng tính có thể tạo ra các báo cáo tổng hợp hoặc phân tích 

có kèm theo các biểu đồ, hình vẽ minh họa.  

1.1. Khởi động và thoát khỏi Excel. 

1.1.1. Khởi động Excel. 

Để khởi động chương trình Excel, người sử dụng có thể dùng những cách sau: 
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Cách 1: Nhấn Start \ Programs \ Microsoft Office \ Microsoft Office Excel 2003. 

 

Hình 13: Khởi động chương trình Excel. 

 

Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Office Excel 2003   trên màn hình 

desktop. 

1.1.2. Thoát khỏi Excel. 

Để thoát khỏi chương trình Excel, sử dụng một trong những cách sau: 

Cách 1: Nhấn vào nút  ở góc trên bên phải. 

 

Hình 14: Thoát khỏi chương trình Excel theo Cách 1. 

Cách 2: Vào File \ Exit. 



117 

 

 

Hình 15: Thoát khỏi chương trình Excel theo Cách 2. 

1.2. Giao diện chính của Excel. 

Sau khi khởi động chương trình Excel, giao diện chính của phần mềm hiển thị như 

hình 4: 

 

Hình 16: Giao diện chương trình Excel. 
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1.2.1. Thanh tiêu đề (Title bar). 

 

Hình 17: Thanh tiêu đề. 

Thanh tiêu đề nằm ở phía trên cùng của màn hình. 

Khi khởi động chương trình Excel, bên trái thanh tiêu đề ghi Microsoft Excel – Book1. 

Bên phải gồm các nút: thu nhỏ , phóng to , đóng . 

1.2.2. Thanh thực đơn (Menu bar). 

Thanh thực đơn nằm dưới thanh tiêu đề, có chức năng cung cấp các nhóm lệnh làm 

việc với bảng tính. 

 

Hình 18: Thanh thực đơn. 

- Menu File: Chứa các lệnh về xử lý tệp dữ liệu. 

- Menu Edit: Chứa các lệnh về xử lý bảng tính. 

- Menu View: Chứa các lệnh về chế độ hiển thị. 

- Menu Insert: Chứa các lệnh về chèn các đối tượng. 

- Menu Format: Chứa các lệnh về định dạng. 

- Menu Tools: Chứa các lệnh về hỗ trợ xử lý bảng tính. 

- Menu Data: Chứa các lệnh về xử lý dữ liệu. 

- Menu Window: Chứa các lệnh về chế độ hiển thị cửa sổ soạn thảo. 

1.2.3. Thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar). 

 

Hình 19: Thanh công cụ chuẩn. 

Thanh công cụ chuẩn nằm dưới thanh thực đơn, có chức năng cung cấp các nút thao 

tác nhanh. 

Trong trường hợp thanh công cụ chuẩn không hiển thị trên màn hình, người sử dụng 

vào Tools \ Customize đánh dấu chọn () vào ô Standard để hiển thị thanh công cụ chuẩn. 
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1.2.4. Thanh công cụ định dạng (Formatting Toolbar). 

 

Hình 20: Thanh công cụ định dạng. 

Thanh công cụ định dạng bao gồm các lệnh dưới dạng biểu tượng để định dạng dữ 

liệu của bảng tính như kiểu chữ, cỡ chữ, căn lề… 

Trong trường hợp thanh công cụ định dạng không hiển thị trên màn hình, người sử 

dụng vào Tools \ Customize đánh dấu chọn () vào ô Formatting để hiển thị thanh công 

cụ định dạng. 

1.2.5. Thanh công thức (Formula bar). 

 

Hình 21: Thanh công thức. 

Thanh công thức hiển thị toạ độ ô hiện hành, dữ liệu trong ô theo dạng dữ liệu hoặc 

công thức tuỳ thuộc vào giá trị trong ô. 

Trong trường hợp thanh công thức không hiển thị trên màn hình, người sử dụng vào Tools 

\ Options \ View đánh dấu chọn () vào ô Formula bar để hiển thị thanh công thức. 

1.2.6. Thanh trạng thái (Status bar). 

Thanh trạng thái nằm phía dưới cùng màn hình soạn thảo hiển thị các thông số về 

trạng thái soạn thảo, các tình trạng hiện hành của hệ thống như  Numlock, Capslock ... 

Các chế độ làm việc thông thường gồm: 

- Ready: Sẵn sàng nhập dữ liệu. 

-  Enter: Đang nhập dữ liệu. 

- Point: Đang ghi chép công thức tham chiếu đến một địa chỉ. 

- Edit: Đang điều chỉnh dữ liệu hay công thức trong ô hiện hành. 

Trong trường hợp thanh trạng thái không hiển thị trên màn hình, người sử dụng vào 

Tools \ Options \ View đánh dấu chọn () vào ô Status bar để hiển thị thanh trạng thái. 

1.2.7. Thanh cuộn. 

Thanh cuộn gồm thanh cuộn ngang và thanh cuộn dọc, cho phép hiển thị những ô bị 

che khuất. 

Trong trường hợp thanh cuộn không hiển thị trên màn hình, người sử dụng vào Tools 

\ Options \ View đánh dấu chọn () vào ô: 
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- Vertical scroll bar: Để hiển thị thanh cuộn đứng (dọc). 

- Horizontal scroll bar: Để hiển thị thanh cuộn ngang. 

1.3. Cấu trúc bên trong bảng tính (Sheet). 

1.3.1. Ô (Cell). 

- Ô là giao của một cột và một dòng, được xác định bởi tọa độ viết theo trật tự xác 

định gồm chữ cái tên cột đứng trước và số thứ tự hàng đứng sau. 

Ví dụ Ô A2 là giao của cột A và hàng 2. 

- Địa chỉ ô là vị trí hiện tại chứa con trỏ ô, được xác định bởi tiêu đề cột và số thứ tự 

dòng. 

Ví dụ hình 10 ô hiện tại có địa chỉ là B4. 

 

Hình 22: Địa chỉ ô. 

1.3.2. Cột (Column). 

Cột là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều dọc, mỗi cột được đánh thứ tự bằng chữ 

cái, từ trái sang phải bắt đầu từ A, B, C, ...AA, AB đến IV, tổng số có 256 cột.  

Ví dụ Cột B được bôi đen như hình 11. 

 

Hình 23: Cột. 

1.3.3. Dòng (Row). 

Dòng là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều ngang, được đánh số thứ tự tăng dần 

từ 1 đến 65.536, tổng số 65.536 dòng. 

Ví dụ Dòng số 4 được bôi đen như hình 12. 
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Hình 24: Dòng. 

1.3.4. Vùng (Area). 

Vùng là tập hợp các ô xếp liền nhau trong một vùng có dạng hình chữ nhật. Địa chỉ 

của vùng xác định bởi địa chỉ của ô góc trên bên trái và ô góc dưới bên phải, giữa địa chỉ 

hai ô là dấu hai chấm (:).  

Ví dụ: Vùng được bôi đen như hình 13 và có địa chỉ là B4:C6 

 

Hình 25: Vùng. 

1.4. Bảng tính (Worksheet). 

Bảng tính (Worksheet hay gọi tắt là Sheet) là nơi lưu trữ và làm việc với dữ liệu. 

Một Worksheet chứa nhiều ô, các ô được tổ chức thành các cột và các dòng. Worksheet 

được chứa trong Workbook. Một Worksheet chứa được 256 cột và 65.536 dòng. 

1.5. Tập bảng tính (WorkBook). 

Một Workbook là một tập tin mà trên đó người sử dụng làm việc (tính toán, vẽ đồ 

thị,…) và lưu trữ dữ liệu. Vì mỗi Workbook có thể chứa nhiều Sheet (bảng tính), do vậy 

có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với nhau chỉ trong một tập tin (file). 

Một Workbook chứa rất nhiều Sheet tùy thuộc vào chế độ thiết lập. 

1.6. Di chuyển trong bảng tính. 

PHÍM CHỨC NĂNG 

Del     xóa ký tự tại vị trí con trỏ (Insert Pointer).  
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Backspace    xoá ký tự ở trước vị trí con trỏ (bên trái con trỏ). 

     dịch chuyển con trỏ sang bên trái một ô.  

  dịch chuyển con trỏ sang bên phải một ô.  

     dịch chuyển con trỏ xuống dưới một ô.  

     dịch chuyển con trỏ lên trên một ô.  

Ctrl +    dịch chuyển con trỏ về cột cuối (cột IV- bảng trắng).  

Ctrl +     dịch chuyển con trỏ về  cột đầu (cột A). 

Home     dịch chuyển con trỏ về ô đầu hàng.  

End +     dịch chuyển con trỏ về ô cuối hàng. 

Ctrl + PgUp   dịch chuyển con trỏ về đầu bảng tính trước. 

Ctrl +PgDown  dịch chuyển con trỏ về bảng tính sau. 

Page Up    dịch chuyển con trỏ về trang trước. 

Page Down    dịch chuyển con trỏ về trang sau. 

Ctrl + Home    dịch chuyển con trỏ về đầu bảng tính. 

Ctrl + End  dịch chuyển con trỏ về hàng  cuối vùng dữ liệu. 

Go To (F5)     dịch chuyển con trỏ về ô được chỉ định (địa chỉ ô). 

        dịch chuyển về bảng tính đầu tiên (Sheet1). 

 dịch chuyển  bảng tính lên phía trên. 

 dịch chuyển  bảng tính xuống phia dưới. 

 dịch chuyển tới bảng tính cuối cùng trong cửa sổ. 

1.7. Thao tác điều khiển bằng chuột. 

- Bấm trỏ chuột vào mũi tên trên thanh cuộn dọc để dịch chuyển bảng tính lên, xuống. 

- Bấm trỏ chuột vào mũi tên trên thanh cuộn ngang để dịch chuyển bảng tính sang 

trái, sang phải.  

- Để dịch chuyển lên xuống nhanh từng trang, bấm trỏ chuột trên thanh cuộn dọc theo 



123 

 

từng lần một. 

- Để dịch chuyển nhanh bảng tính sang trái, phải bấm trỏ chuột trên thanh cuộn ngang. 

- Để dịch chuyển nhanh về bảng tính kế tiếp bấm trỏ chuột vào nút  . 

- Để dịch chuyển nhanh về bảng tính trước bấm trỏ chuột vào nút . 

1.8. Thao tác điều khiển bằng bàn phím. 

Mỗi menu lệnh đều có tên và ký tự đại diện, để mở menu lệnh bằng bàn phím người 

sử dụng thao tác như sau: Dùng tổ hợp phím ALT +  ký tự đại diện. Khi vào trong menu 

lệnh, dùng các phím mũi tên , , ,   để dịch chuyển đến lệnh và nhấn phím Enter để 

thực hiện hoặc bấm phím có ký tự đại diện. 

- Lựa chọn các yêu cầu trong hộp thoại dùng phím Tab để dịch chuyển đến các cửa 

sổ, nút lệnh (button), nhấn phím Enter để thực hiện.  

1.9. Chế độ soạn thảo. 

Trong chế độ nhập dữ liệu, có hai chế độ là chèn và đè.  

- Chế độ chèn: Khi nhập một ký tự từ bàn phím, ký tự này sẽ hiển thị tại vị trí con trỏ 

đồng thời con trỏ dời qua vị trí mới ngay kề bên phải, đây là chế độ ngầm định của Excel. 

Quan sát trên thanh trạng thái, ký hiệu OverWrite (OVR) ở trạng thái mờ. 

- Chế độ đè: Khi nhập một ký tự từ bàn phím, ký tự sẽ hiển thị tại vị trí con trỏ, nếu 

tại vị trí con trỏ đã có ký tự thì ký tự mới sẽ ghi đè lên ký tự cũ. Khi ở chế độ viết đè, trên 

hàng trạng thái ký hiệu OVR sẽ hiển thị.  

Để chuyển đổi trạng thái từ viết chèn sang trạng thái viết đè và ngược lại, nhấn phím 

Insert trên bàn phím. 

1.10. Giới thiệu địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ hỗn hợp. 

Mỗi ô đều có một địa chỉ riêng biệt để phân biệt và tính toán, địa chỉ của ô được hiển 

thị trên thanh công thức.  

1.10.1. Địa chỉ tương đối. 

Địa chỉ tương đối là địa chỉ có dạng <tên cột><tên hàng>, địa chỉ này sẽ thay đổi theo 

vị trí ô khi thực hiện sao chép công thức từ một ô tới các ô khác. 

Ví dụ:  

A1: Địa chỉ tương đối cột A, hàng 1. 

B1: Địa chỉ tương đối cột B, hàng 1. 

Giả sử công thức ô C1 là = (A1+B1)/2 
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Khi sao chép sang ô C2 thì công thức sẽ là = (A2+B2)/2, sao chép sang ô C3 thì công 

thức sẽ là = (A3+B3)/2 

 

Hình 26: Sao chép địa chỉ tương đối. 

1.10.2. Địa chỉ tuyệt đối. 

Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ có dạng $<tên cột>$<tên hàng> (dấu $ thêm vào trước 

chữ cái chỉ cột hoặc số thứ tự hàng khi viết địa chỉ tuyệt đối trong công thức). Địa chỉ này 

sẽ giữ nguyên, không thay đổi trong quá trình sao chép công thức giữa các ô. 

Ví dụ:  

$A$1: Địa chỉ tuyệt đối của cột A và hàng 1. 

$B$1: Địa chỉ tuyệt đối của cột B và hàng 1. 

Giả sử công thức ô C1 là =($A$1+$B$1)/2 

Khi sao chép sang ô C2 công thức vẫn là =($A$1+$B$1)/2, sao chép sang ô C3 công 

thức vẫn là =($A$1+$B$1)/2. 

 

Hình 27: Sao chép địa chỉ tuyệt đối. 

1.10.3. Địa chỉ hỗn hợp. 

Địa chỉ hỗn hợp là địa chỉ có dạng $<tên cột><tên hàng> (địa chỉ tuyệt đối cột, tương 

đối hàng) hoặc <tên cột>$<tên hàng> (địa chỉ tương đối cột, tuyệt đối hàng). Địa chỉ này 

sẽ thay đổi một cách tương ứng theo cột hoặc theo hàng. 

Ví dụ:  

$A1: Địa chỉ tuyệt đối cột A, tương đối hàng 1. 

B$1: Địa chỉ tương đối cột B, tuyệt đối hàng 1. 
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Giả sử ô C1 có công thức là =($A1+B$1)/2. 

Khi sao chép sang ô C2 công thức sẽ là =($A2+B$1)/2, sao chép sang ô C3 công thức 

sẽ là = ($A3+B$1)/2. 

 

Hình 28: Sao chép địa chỉ hỗn hợp. 

√ Lưu ý: Để công thức trong ô không thay đổi khi người sử dụng sao chép công thức 

đó tới ô khác thì sử dụng địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ tương đối được sử dụng khi người sử 

dụng sao chép công thức đó tới ô khác mà công thức trong ô đó thay đổi. 

1.11. Các kiểu dữ liệu. 

Trong mỗi ô chỉ có thể chứa một kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu của ô phụ thuộc vào ký 

tự đầu tiên gõ vào. 

1.11.1. Dạng chuỗi (Text). 

- Bắt đầu bởi các chữ cái a đến z hoặc A đến Z. 

- Những dữ liệu chuỗi dạng số như: Số điện thoại, số nhà, mã số, .v.v. khi nhập vào 

phải bắt đầu bằng dấu nháy đơn (') và không có giá trị tính toán. 

- Theo mặc định dữ liệu dạng chuỗi được canh sang trái ô. 

1.11.2. Dạng số (Number). 

- Kiểu hằng số bắt đầu bởi các số từ 0 đến 9; các dấu +,-,(,*,$. 

- Theo mặc định dữ liệu kiểu số được canh sang phải ô. 

1.11.3. Dạng công thức (Formula). 

- Ký tự đầu tiên gõ vào là dấu = hoặc +. Kết quả hiển thị trong ô không phải là các 

ký tự gõ vào mà chính là giá trị của công thức đó, công thức nhập vào hiển thị trên thanh 

công thức. 

Các toán tử sử dụng trong công thức: 

 - Toán tử tính toán: + (cộng), – (trừ), * (nhân), / (chia), ^ (lũy thừa), % (phần trăm). 

 - Toán tử chuỗi: & (nối chuỗi). Ví dụ “Hà Nội” & “Việt Nam”. 

 - Toán tử so sánh: = (bằng), <> (không bằng), > (lớn hơn), >=(lớn hơn hoặc bằng), 
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< (nhỏ hơn), <=(nhỏ hơn hoặc bằng). 

1.11.4. Dạng ngày (Date), giờ (Time). 

- DD là 2 con số chỉ Ngày (D là chữ cái đầu của từ Day); 

- MM là 2 con số chỉ Tháng (M là chữ cái đầu của từ Month); 

- YY là 2 con số chỉ Năm (Y là chữ cái đầu của từ Year); 

Nhập theo dạng MM/DD/YY hoặc DD/MM/YY tuỳ thuộc vào việc đặt các thông số 

quốc tế của Windows. 

Ví dụ, nếu đặt thông số quốc tế kiểu Pháp, người sử dụng gõ vào 10/09/11, trường hợp 

dùng kiểu Mỹ (ngầm định) người sử dụng gõ vào 09/10/11. Khi nhập sai dạng thức, Excel 

tự động chuyển sang dạng chuỗi (canh sang trái ô) và người sử dụng không thể dùng dữ liệu 

kiểu này để tính toán. 

Có thể nhập ngày bằng cách : 

- Nhập hàm =DATE(year,month,day). 

- Sau đó vào Format \ Cells để định dạng kiểu hiển thị. 

- Đặc biệt: Ctrl + ; (dấu chấm phẩy) cho Ngày hệ thống 

         Ctrl + Shift + ; cho Giờ hệ thống 

- Theo mặc định, dữ liệu dạng ngày tháng được canh sang phải ô. 

Ví dụ: 

- Nhập hàm =DATE(2012,1,15). 

 

Hình 29: Nhập hàm DATE(2012,1,15). 

- Kết quả hiển thị như hình 18: 
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Hình 30: Kết quả hiển thị của hàm DATE(2012,1,15).  

- Vào Format \ Cells, hộp thoại hiển thị ra như hình 19: 

 

Hình 31: Hộp thoại Format Cells. 

Trong ô Type lựa chọn các kiểu hiển thị, ví dụ chọn *Wednesday, March 14, 2001 

thì kết quả hiển thị như hình 20: 

 

Hình 32: Kết quả hiển thị theo lựa chọn. 

1.12. Thiết lập chế độ môi trường làm việc. 

1.12.1. Thiết lập chế độ hiển thị (View). 

Để thiết lập chế độ hiển thị người sử dụng chọn Tools \ Options, chọn thẻ View. Hộp 

thoại hiển thị như hình 21: 
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Hình 33: Hộp thoại thiết lập chế độ hiển thị.  

√ Ý nghĩa các mục trong thẻ View như sau: 

Show: Bật/tắt chế độ hiển thị các thanh công cụ. 

+ Startup Task Pane: Thanh khởi động cùng các tham số về môi trường làm 

việc.  

+ Formula bar: Thanh công thức.  

+ Status bar: Thanh trạng thái.  

+ Windows in Taskbar: Các biểu tượng Windows trên thanh gỡ lỗi. 

Comments: Bật/tắt chế độ hiển thị chú thích. 

+ None: Không hiển thị các chú thích, chú giải trên bảng tính. 

+ Comment indicator only: Hiển thị ký hiệu chú thích, chú giải bằng ký hiệu 

(tam giác màu đỏ góc trên bên phải ô). 

+ Comment & indicator: Hiển thị chú thích, chú giải. 

Objects: Bật/tắt chế độ hiển thị các đối tượng. 

+ Show all: Bật/tắt chế độ hiển thị tất cả các đối tượng. 

+ Show placeholder: Bật/tắt chế độ hiển thị hình ảnh, đồ thị. 

+ Hide all: Bật/tắt chế độ ẩn tất cả các đối tượng. 

Window options: Bật/tắt chế độ hiển thị các cửa sổ ứng dụng. 

+ Page breaks: Bật/tắt chế độ hiển thị ngắt trang. 

+ Formulas: Bật/tắt chế độ hiển thị công thức. 

+ Gridlines: Bật/tắt chế độ hiển thị các đường kẻ ô lưới. 
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+ Row & column hearders: Bật/tắt chế độ hiển thị tiêu đề hàng và cột. 

+ Outline symbols: Bật/tắt chế độ hiển thị ký hiệu bố cục. 

+ Zero values: Bật/tắt chế độ hiển thị giá trị số 0. 

+ Horizontal scroll bar: Bật/tắt chế độ hiển thị thanh cuộn ngang. 

+ Vertical scroll bar: Bật/tắt chế độ hiển thị thanh cuộn đứng. 

+ Sheet tabs: Bật/tắt chế độ hiển thị các thẻ bảng tính.  

Gridlines color: Chọn màu cho các đường kẻ ô (ngầm định là Automatic). 

1.12.2. Thiết lập chế độ tổng quát (General). 

Để thiết lập chế độ tổng quát chọn Tools \ Options, chọn thẻ General. Hộp thoại hiển 

thị như hình 22: 

 

 

Hình 34: Hộp thoại thiết lập chế độ tổng quát. 

√ Ý nghĩa các mục trong thẻ General như sau: 

Settings: Các thiết lập tổng quát. 

+ R1C1 reference style: Bật/tắt chế độ đổi ký hiệu cột từ chữ cái thành số và 

ngược lại. 

+ Ignore other applications: Bật/tắt chế độ bỏ qua các trao đổi dữ liệu với 

những ứng dụng khác. 

+ Function tooltips: Bật/tắt chế độ hiển thị thông tin về các đối tượng khi di trỏ 

chuột vào đối tượng. 
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+ Recently used file list: Thiết lập chế độ hiển thị số lượng tệp sử dụng gần nhất. 

+ Prompt for workbook properties: Bật/tắt chế độ hiển thị thuộc tính của  tệp 

tin.  

+ Provide feedback with sound: Bật/tắt chế độ báo hiệu bằng âm thanh. 

+ Zoom on roll with IntelliMouse: Bật/tắt chế độ dùng chuột để phóng to/thu 

nhỏ màn hình.                                                           

+ Sheets in new workbook: Thiết lập số lượng bảng tính sẽ mở trong mỗi tệp tin 

(ngầm định là 3). 

+ Standard font: Khai báo phông chữ và cỡ chữ ngầm định cho toàn bộ bảng tính.  

+ Default file location: Thiết lập địa chỉ ngầm định lưu giữ các tệp tin. 

+ At startup, open all files in: Xác định các tệp tin khởi động. 

+ User name: Thiết lập tên người sử dụng. 

1.12.3. Thiết lập chế độ soạn thảo (Edit). 

Để thiết lập chế độ soạn thảo chọn Tools \ Options, chọn thẻ Edit. Hộp thoại hiển 

thị như hình 23: 

 

Hình 35: Hộp thoại thiết lập chế độ soạn thảo. 

√ Ý nghĩa các mục trong thẻ Edit như sau: 

Settings 

+ Edit directly in cell: Bật/tắt chế độ sửa trực tiếp dữ liệu trong ô. 

+ Allow cell drag and drop: Bật/tắt chế độ bấm, giữ và kéo.  
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+ Alert before overwriting cells: Bật/tắt chế độ hiển thị hộp cảnh báo khi ghi 

đè lên các ô đã có nội dung. 

+ Move selection after Enter: Bật/tắt chế độ di chuyển con trỏ ô sau khi nhấn 

phím Enter. 

+ Fixed decimal: Bật/tắt chế độ khai báo sử dụng dấu thập phân. 

+ Cut, copy, and sort objects with cells: Bật/tắt chế độ cắt, sao chép và sắp 

xếp các đối tượng trên ô. 

+ Ask to update automatic links: Bật/tắt chế độ hiển thị thông báo khi tự động 

cập nhật các liên kết. 

+ Provide feedback with Animation: Bật/tắt chế độ hiển thị hoạt tính khi có 

sự thay đổi dữ liệu. 

+ Enable AutoComplete for cell values: Bật/tắt chế độ tự hoàn chỉnh dữ liệu 

khi nhập vào trùng với dữ liệu đã có (tự động hiển thị khi đã có). 

+ Extend data range formats and formulas: Bật/tắt chế độ lựa chọn tự động 

định dạng những mục mới thêm vào. 

+ Enable automatic percent entry: Bật/tắt chế độ tự động nhân 100 với tất cả 

các số có trong ô có định dạng là phần trăm. 

+ Show Paste Options buttons: Bật/tắt chế độ cấp hộp thoại với những tuỳ 

chọn đặc biệt khi dán. 

+ Show Insert Options buttons: Bật/tắt chế độ cấp hộp thoại với những tuỳ 

chọn đặc biệt khi thực hiện chèn. 

1.12.4. Thiết lập chế độ ghi (Save). 

Để thiết lập chế độ ghi chọn Tools \ Options, chọn thẻ Save. Hộp thoại hiển thị như 

hình 24:  
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Hình 36: Hộp thoại thiết lập chế độ ghi. 

√ Ý nghĩa các mục trong thẻ Save như sau: 

Settings: Thiết lập các lựa chọn. 

+ Save AutoRecover info every: Thiết lập thời gian để chương trình tự động 

cập nhật và ghi sang một tệp dự phòng.  

+ AutoRecover save location: Địa chỉ lưu giữ tệp tin dự phòng. 

Workbook options: 

+ Disable AutoRecover: Bật/tắt chế độ khôi phục tự động. 
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2. Làm việc với bảng tính. 

2.1. Tệp bảng tính. 

2.1.1. Tạo bảng tính mới. 

Cách 1: Vào File \ New. 

Cách 2: Nháy chuột vào biểu tượng  đặt trên thanh công cụ. 

Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+N. 

2.1.2. Mở bảng tính có sẵn. 

a. Mở một bảng tính có sẵn 

Cách 1: Vào File \ Open. 

Cách 2: Nháy chuột vào biểu tượng  đặt trên thanh công cụ. 

Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O. 

Sau khi thao tác một trong ba cách trên hộp thoại Open mở ra, di chuyển đến thư mục 

chứa tệp tin muốn mở, thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn tệp tin muốn mở. 

Bước 2: Nhấn nút Open trên hộp thoại hoặc nháy đúp chuột vào tệp tin để mở. 

 

Hình 37: Hộp thoại mở bảng tính. 

Nếu cần thay đổi thư mục khác, sử dụng chức năng Up One Level để di chuyển 

lên thư mục mức cao hoặc mở danh sách Look in rồi chọn thư mục cần chuyển đến. 

Mặt khác, người sử dụng cũng có thể thực hiện mở tệp tin mới thao tác trước đó một 

cách rất nhanh bằng cách chọn My Recent Documents trong hộp thoại Open hoặc vào 
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File, tiếp theo nháy chuột lên tên tệp tin cần mở như hình 26: 

 

Hình 38: Thao tác mở tệp tin vừa mới thao tác . 

√ Lưu ý: Excel cho phép lưu tối đa được 9 tệp tin mới thao tác trước đó. 

Người sử dụng thiết lập như sau: Vào Tools \ Options \ General và sau đó chọn vào 

. 

b. Mở nhiều tệp tin kề nhau 

Bước 1: Thực hiện thao tác như mở một bảng tính, hộp thoại Open mở ra, di chuyển 

chuột đến thư mục chứa danh sách các tệp tin muốn mở.  

Bước 2: Chọn tệp tin đầu tiên trong danh sách, giữ phím Shift sau đó nháy chuột vào 

tệp tin cuối cùng. 

Bước 3:  Nhấn nút Open trên hộp thoại hoặc nhấn phím Enter trên bàn phím. 
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Hình 39: Hộp thoại mở nhiều tệp tin kề nhau. 

c. Mở nhiều tệp tin không kề nhau 

Bước 1: Thực hiện thao tác như mở một bảng tính, hộp thoại Open mở ra, di chuyển 

đến thư mục chứa các tệp tin muốn mở.  

Bước 2: Chọn tệp tin đầu tiên muốn mở, giữ phím Ctrl sau đó nháy chuột vào các 

tệp tin khác, lúc này các tệp tin muốn mở đã được chọn. 

Bước 3: Nhấn nút Open trên hộp thoại hoặc nhấn phím Enter trên bàn phím. 
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Hình 40: Hộp thoại mở nhiều tệp tin không kề nhau. 

2.2. Ghi tệp bảng tính. 

2.2.1. Ghi bảng tính lần đầu. 

Cách 1: Vào File \ Save. 

Cách 2: Nháy chuột vào biểu tượng  đặt trên thanh công cụ. 

Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S. 

Sau khi thao tác một trong ba cách trên nếu tên bảng tính đã có sẵn trong ổ đĩa thì hệ 

thống sẽ tự động lưu lại. Nếu tên bảng tính chưa có trong ổ đĩa thì trên hộp thoại Save thực 

hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn thư mục để lưu tệp tin. 

Bước 2: Di chuyển chuột đến hộp File name để nhập tên bảng tính. 

Bước 3: Nhấn chọn nút Save để lưu lại. 
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Hình 41: Hộp thoại ghi tệp bảng tính. 

2.2.2. Ghi bảng tính với một tên khác. 

Bước 1: Vào File \ Save As. 

Bước 2: Hộp thoại Save As hiện ra, chọn thư mục để lưu tệp tin. 

Bước 3: Di chuyển chuột đến hộp File name để nhập tên bảng tính khác. 

Bước 4: Nhấn nút Save để lưu lại. 

 

Hình 42: Hộp thoại ghi bảng tính với một tên khác. 

2.3. Đóng tệp bảng tính. 

Cách 1: Vào File \ Close. 
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Cách 2: Nhấn nút  ở góc trên bên phải màn hình. 

 

Hình 43: Hộp thoại đóng bảng tính. 

Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+ W hoặc Ctrl+F4. 

2.4. Phương pháp nhập dữ liệu. 

2.4.1. Nhập dữ liệu bất kỳ. 

Bước 1: Đưa con trỏ ô về ô cần thiết. 

Bước 2: Nhập dữ liệu bất kỳ. 

Bước 3: Để kết thúc việc nhập dữ liệu, làm theo một trong các cách sau: 

+ Nhấn phím Enter, con trỏ ô sẽ xuống ô dưới. 

+ Ấn một phím mũi tên để đưa con trỏ ô sang ô cần thiết, ví dụ ấn phím → sẽ 

đưa con trỏ ô sang bên phải. 

+ Chọn nút  (màu xanh lá cây) trên thanh công thức. 

+ Trỏ chuột vào ô cần tới, nháy chuột trái. 

Ví dụ: Dữ liệu thống kê số lượng công chức tại xã B như sau: 

CHỨC DANH SỐ LƯỢNG 

Tài chính – Kế toán 3 

Tư pháp – Hộ tịch 4 

Văn hóa – Xã hội 7 

Địa chính – Nông nghiệp 

– Môi trường và Xây dựng 
10 
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Yêu cầu nhập nội dung 2 cột dữ liệu trên vào vùng A1:B5. 

Người sử dụng làm như sau : 

 - Đánh dấu khối miền A1:B5  

 

Hình 44: Đánh dấu khối miền A1:B5. 

 - Để nhập theo từng hàng, ấn phím Tab sau mỗi lần gõ dữ liệu vào một ô. 

 - Để nhập theo từng cột, nhấn phím Enter sau mỗi lần gõ dữ liệu vào một ô. 

 Hướng dịch chuyển của ô nhập dữ liệu khi nhấn phím Tab hoặc nhấn phím Enter: 

 

Khi nhập văn bản hay công thức dài muốn xuống dòng trong ô ấn tổ hợp phím Alt + 

Enter. Nếu trong bảng tính công thức muốn các ô hiện công thức thì dùng lệnh Tools \ 

Options, chọn thẻ View, đánh dấu vào mục Formulas (muốn hiện lại giá trị thì không 

chọn mục này). 

2.4.2. Nhập dữ liệu trong các ô giống nhau. 

Bước 1: Đánh dấu khối miền cần điền dữ liệu (ví dụ A1:B5) 

Bước 2: Gõ vào dữ liệu (ví dụ số 2000) 

Bước 3: Kết thúc nhập bằng cách ấn phím Ctrl + Enter. 

Kết quả là : Miền A1:B5 sẽ được điền kín bởi số 2000 

2.4.3. Nhập dữ liệu trong các ô tuân theo một quy luật. 

- Chuỗi số với bước nhảy là 1 

Đưa con trỏ về ô đầu tiên của miền, gõ vào số bắt đầu. 
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Ví dụ: Để đánh số thứ tự cho một số ô bắt đầu từ 1, người sử dụng gõ 1. Trỏ chuột 

vào mốc điền cho xuất hiện dấu + màu đen, giữ phím Ctrl trong khi kéo và thả chuột tại ô 

cuối của miền (gọi thao tác này là điền tự động - AutoFill). Kết quả được chuỗi số 1, 2, 3, 

... 

 

Hình 45: Nhập dữ liệu với chuỗi số với bước nhảy là 1. 

- Chuỗi số với bước nhảy bất kỳ 

Bước 1: Đưa con trỏ về ô đầu tiên của miền, gõ vào số bắt đầu, ví dụ để có chuỗi số 

chẵn người sử dụng gõ 2 vào một ô nào đó. 

Bước 2: Về ô dưới (hoặc bên phải) của miền, gõ vào số tiếp theo, ví dụ 4. 

Bước 3: Đánh dấu khối 2 ô này, trỏ chuột vào mốc điền cho xuất hiện dấu + màu đen, 

kéo và thả chuột tại ô cuối của miền. 

 

Hình 46: Nhập dữ liệu với chuỗi số là bước nhảy bất kỳ. 

- Chuỗi Ngày tháng tăng  

Bước 1: Đưa con trỏ về ô đầu tiên của miền, gõ vào ngày tháng năm bắt đầu. 

Bước 2: Trỏ chuột vào mốc điền cho xuất hiện dấu +, bấm giữ nút phải, kéo thả tại ô 

cuối miền. 

 

Hình 47: Nhập dữ liệu với chuỗi ngày tháng tăng. 

Trong menu tắt chọn: 
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Fill Days: để tăng 1 ngày (ví dụ: 02/05/2012, 03/05/2012, 04/05/2012,…) 

 

Hình 48: Kết quả hiển thị khi chọn Fill Days. 

Fill Months: để tăng 1 tháng (ví dụ: 02/05/2012, 02/06/2012, 02/07/2012,…) 

 

Hình 49: Kết quả hiển thị khi chọn Fill Months. 

Fill Years: để tăng 1 năm (ví dụ: 02/05/2012, 02/05/2013, 02/05/2014,…) 

 

Hình 50: Kết quả hiển thị khi chọn Fill Years. 

- Điền một danh sách tự tạo 

+ Nếu danh sách này chưa có thì phải tạo bằng cách chọn Tools \ Options, chọn thẻ 

Custom Lists. 

Trong khung List Entries lần lượt nhập các giá trị cho danh sách, hết mỗi giá trị nhấn 

phím Enter (↵) để xuống dòng.  
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Ví dụ: Thứ Hai ↵ Thứ Ba ↵… Kết quả như hình 39: 

 

Hình 51: Hộp thoại điền danh sách tự tạo. 

Sau khi nhập xong các giá trị chọn nút Add để lưu lại, nhấn nút OK để hoàn thành. 

+ Để sử dụng: 

Nhập một giá trị có trong danh sách tự tạo vào ô đầu. 

Trỏ chuột vào hình vuông nhỏ ở góc dưới, bên phải ô đó sau đó nhấn và kéo 

chuột trái xuống theo chiều dọc, người sử dụng sẽ thấy danh sách tự tạo được 

hiển thị. 

2.4.4. Nhập dữ liệu kiểu công thức. 

- Phải bắt đầu bởi dấu = hoặc các dấu +, − 

- Khi cần lấy số liệu ở ô nào nháy chuột vào ô đó hoặc gõ vào địa chỉ ô.   

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau: 
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Để tính Lương theo công thức: Lương = (Số NC x Tiền 1 Ngày) làm theo các bước 

sau : 

+ Chọn miền E2:E7 (vì công thức tính trong miền giống nhau: đều lấy số ở cột 

C nhân với số ở cột D) 

+ Gõ vào dấu = 

+ Trỏ chuột vào ô C2, nháy chuột trái (hoặc gõ C2) 

+ Gõ dấu * 

+ Trỏ chuột vào ô D2, nháy chuột trái (hoặc gõ D2). Tại ô E2 và thanh công 

thức xuất hiện = C2*D2 

+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + ↵. Tại các ô từ E2 đến E7, Excel cho kết quả tính 

Lương của từng người. 

* Cách khác: Trỏ chuột vào hình vuông nhỏ ở góc dưới, bên phải ô E2 sau đó nhấn 

và kéo chuột trái xuống theo chiều dọc, kết quả sẽ được điền đến ô E7. 

2.4.5. Nhập công thức mảng. 

Ngoài việc sao chép công thức tương đối như trên, Excel còn cung cấp một phương 

tiện khác gọn hơn đó là mảng (array). Mảng được dùng khi  gặp  một lượng tính toán 

nhiều và phức tạp trên một vị trí nhỏ hẹp, hoặc dùng để thay thế các công thức cần lặp lại 

nhiều lần, mảng giúp tiết kiệm được bộ nhớ (thay vì phải có 100 công thức sao chép vào 

100 ô, chỉ cần một công thức mảng). 

- Nhập một công thức mảng (array formula) 

+ Về ô cần thiết, nếu là dãy ô, phải đánh dấu khối chúng.  

Ở ví dụ trên, bôi đen miền E2:E7. 

+ Khác với loại công thức tương đối (trong ví dụ trên là = C2*D2), ở đây phải nhập 

toàn bộ dãy ô: =C2:C7*D2:D7. 

+ Kết thúc nhấn Ctrl + Shift + ↵ (giữ đồng thời 2 phím Ctrl và Shift trong khi nhấn 

Enter). Excel sẽ bao công thức mảng trong cặp ngoặc nhọn: {=C2:C7*D2:D7} 

- Sửa một công thức mảng  

+ Về ô bất kỳ đã áp dụng công thức mảng cần sửa. 

+ Nháy chuột lên thanh công thức. Các dấu ngoặc { } biến mất. 

+ Tiến hành sửa công thức. Sửa xong bấm Ctrl + Shift + ↵ 
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- Chỉ định (bôi đen) một dãy mảng 

Về ô bất kỳ của dãy mảng làm theo một trong hai cách sau : 

Cách 1: Nhấn phím Ctrl + / (giữ phím Ctrl trong khi ấn phím sổ chéo xuôi) 

Cách 2: Bấm F5, chọn Special sau đó chọn Current Array. 

2.5. Hiệu chỉnh dữ liệu. 

2.5.1. Sửa dữ liệu. 

Cách 1: Nháy đúp chuột vào ô muốn chỉnh sửa để chuyển ô sang trạng thái soạn thảo, 

khi đó có thể chỉnh sửa dữ liệu. Nhấn phím Enter để kết thúc. 

Cách 2: Chọn ô muốn chỉnh sửa sau đó nhấn phím F2, khi đó sẽ thấy con trỏ chuột 

nhấp nháy, chỉnh sửa dữ liệu rồi nhấn phím Enter để kết thúc. 

Cách 3: Di chuyển chuột lên thanh Formula bar sau đó nháy chuột vào vị trí cần 

chỉnh sửa, nhấn phím Enter để kết thúc.   

2.5.2. Xóa dữ liệu. 

Bước 1: Đưa con trỏ chuột về ô hoặc chọn miền cần xóa. 

Bước 2: Ấn phím Delete. 

2.5.3. Khôi phục dữ liệu. 

Sau khi thực hiện thao tác xóa dữ liệu, có 3 cách để lấy lại dữ liệu vừa xóa: 

Cách 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Z. 

Cách 2: Vào Edit \ Undo Clear trên thanh thực đơn. 

Cách 3: Sử dụng biểu tượng  trên thanh công cụ. 

2.6. Điền số thứ tự tự động. 

Bước 1: Nhập một số vào một ô bất kỳ. 

Bước 2: Nhấn và giữ phím Ctrl. 

Bước 3: Trỏ chuột vào hình vuông nhỏ ở góc dưới, bên phải ô đó, con trỏ chuyển 

thành hình dấu cộng có mũ. 

Bước 4: Nhấn và kéo chuột xuống theo chiều dọc, người sử dụng sẽ thấy số thứ tự 

được điền tự động vào các ô tiếp theo tăng dần. 
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Hình 52: Hộp thoại điền số thứ tự tự động. 

2.7. Chọn khối. 

2.7.1. Chọn khối dòng. 

a. Chọn khối dòng bằng bàn phím 

Đặt con trỏ vào ô đầu của khối, giữ phím Shift và dùng các phím mũi tên lên, xuống, 

trái, phải để chọn. Nếu chọn một hàng, đặt con trỏ tại đầu hàng, giữ phím Shift, bấm phím 

End và phím mũi tên phải () để dịch chuyển con trỏ về cuối hàng. Hàng bảng tính hoặc 

vùng bảng tính được chọn sẽ đổi thành màu đen. Để huỷ bỏ việc chọn  bấm phím mũi tên 

lên, xuống, màu đen sẽ bị mất đi trở về trạng thái ban đầu. 

b. Chọn khối dòng bằng chuột 

Di con trỏ chuột về số ký hiệu đầu hàng, khi xuất hiện mũi tên, dùng kỹ thuật bấm 

giữ và kéo đến vị trí cần chọn. Nếu chọn một hàng, chỉ cần di trỏ chuột đến ký hiệu đầu 

hàng và bấm chuột. 

c. Chọn khối dòng bằng chuột kết hợp với bàn phím 

Di con trỏ chuột về số ký hiệu đầu hàng, khi xuất hiện mũi tên, giữ phím Shift, di 

chuyển trỏ chuột đến vị trí cần chọn, bấm chuột để chọn. Nếu chọn cả khối hàng, chỉ cần 

di trỏ chuột đến ký hiệu đầu hàng và bấm chuột. 

2.7.2. Chọn khối cột. 

a. Chọn khối cột bằng bàn phím 

- Dịch chuyển con trỏ về đầu khối. 

- Giữ phím Shift và bấm các phím mũi tên (, ,,) để chọn. Nếu chọn cả một 

cột, giữ phím Shift, bấm phím End và mũi tên  để chọn. 

b. Chọn khối cột bằng chuột  

- Dịch chuyển con trỏ chuột về ký hiệu đầu cột (chữ cái). 

- Bấm chuột trên chữ cái để chọn một cột. Nếu chọn nhiều cột, dùng kỹ thuật bấm, 
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giữ và kéo để chọn khối cột. 

c. Chọn khối cột bằng chuột kết hợp với bàn phím 

- Di con trỏ chuột về số ký hiệu đầu cột, khi xuất hiện mũi tên, giữ phím Shift, di 

chuyển trỏ chuột đến vị trí cần chọn, bấm chuột để chọn. Nếu chọn cả khối cột, chỉ cần di 

trỏ chuột đến ký hiệu đầu cột và bấm chuột. 

2.7.3. Chọn toàn bộ bảng tính. 

Cách 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A. 

Cách 2: Nháy chuột vào ô giao nhau của đường viền ngang và đường viền dọc. 

 

Hình 53: Hộp thoại chọn toàn bộ bảng tính. 

2.8. Sao chép khối. 

2.8.1. Sao chép bằng bàn phím. 

Bước 1: Chọn khối cần sao chép. 

Bước 2: Bấm tổ hợp phím CTRL + C để sao chép vào bộ nhớ đệm. 

Bước 3: Dịch chuyển con trỏ đến vị trí cần dán. 

Bước 4: Bấm tổ hợp phím CTRL + V để dán. 

2.8.2. Sao chép khối bằng Menu lệnh. 

Bước 1: Chọn khối cần sao chép. 

Bước 2: Vào Edit \ Copy. 

Bước 3: Di chuyển con trỏ đến vị trí mới cần dán. 

Bước 4: Vào Edit \ Paste để dán.  

2.8.3. Sao chép khối bằng biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn. 

Bước 1: Chọn khối cần sao chép. 



147 

 

Bước 2: Nháy chuột vào biểu tượng Copy  để sao chép vào bộ nhớ đệm. 

Bước 3: Dịch chuyển con trỏ đến vị trí mới cần dán. 

Bước 4: Bấm trỏ chuột vào biểu tượng Paste  để dán. 

2.8.4. Sao chép các đối tượng đặc biệt. 

Bước 1: Chọn đối tượng cần sao chép. 

Bước 2: Vào Edit \ Copy (hoặc Ctrl +C, biểu tượng ). 

Bước 3: Di chuyển con trỏ đến vị trí mới cần sao chép. 

Bước 4: Vào Edit \ Paste Special, chọn giá trị tương ứng: 

 

Hình 54: Hộp thoại Paste Special. 

√ Ý nghĩa của các mục trong hộp thoại Paste Special: 

Paste: 

- All: Sao chép toàn bộ. 

- Formulas: Sao chép công thức. 

- Values: Sao chép giá trị của biểu thức. 

- Formats: Sao chép định dạng. 

- Comments: Sao chép ghi chú. 

- Validation: Chỉ sao chép các giá trị có hiệu lực. 

- All except borders: Sao chép tất cả trừ khung viền. 
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- Column widths: Sao chép chiều rộng cột. 

- Formulas and number formats: Sao chép công thức và định dạng số. 

-Values and number formats: Sao chép các giá trị và định dạng số. 

Operation: 

- None: Không thiết lập chế độ riêng, theo chế độ ngầm định. 

- Add: Sao chép dữ liệu nguồn và cộng thêm (+) vào dữ liệu ở vị trí đích. 

- Subtract: Sao chép và trừ (-) đi dữ liệu ở phần nguồn. 

- Multiply: Sao chép và nhân (*) với giá trị của nguồn. 

- Divide: Sao chép và chia (/) với giá trị nguồn. 

- Skip blanks: Bật/tắt chế độ bỏ qua không sao chép những ô trống. 

- Transpose: Bật/tắt chế độ chuyển đổi vị trí Cột/Hàng của khối nguồn thành 

Hàng/Cột của khối đích. 

- Paste Link: Sao chép và liên kết với dữ liệu của khối nguồn. 

2.9. Di chuyển khối. 

2.9.1. Di chuyển khối bằng bàn phím. 

Bước 1: Chọn khối cần di chuyển. 

Bước 2: Bấm tổ hợp phím CTRL+X để cắt khối đã chọn. 

Bước 3: Dịch chuyển con trỏ đến vị trí cần chuyển khối đến. 

Bước 4: Bấm tổ hợp phím CTRL+V để dán. 

 

Hình 55: Thao tác di chuyển khối bằng bàn phím. 

2.9.2. Di chuyển khối bằng Menu lệnh. 

Bước 1: Chọn khối cần di chuyển. 

Bước 2: Chọn Edit \ Cut để cắt khối đã chọn.  

Bước 1 
Bước 2: Ctrl+X 

Bước 3 

Bước 4: Ctrl+V 
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Hình 56: Thao tác di chuyển khối bằng Menu lệnh. 

Bước 3: Dịch chuyển con trỏ đến vị trí cần chuyển khối đến. 

Bước 4: Chọn Edit \ Paste để dán khối. 

 

Hình 57: Thao tác di chuyển khối bằng Menu lệnh. 

2.9.3. Di chuyển khối bằng biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn. 

Bước 1: Chọn khối cần dịch chuyển. 

Bước 2: Bấm trỏ chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ để cắt khối đã chọn. 

 

Hình 58: Thao tác di chuyển khối bằng biểu tượng trên thanh công cụ. 

Bước 1 

Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 

Bước 1 

Bước 2 
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Bước 3: Dịch chuyển con trỏ đến vị trí cần chuyển khối đến. 

Bước 4: Bấm trỏ chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ để dán khối. 

 

Hình 59: Thao tác di chuyển khối bằng biểu tượng trên thanh công cụ. 

2.9.4. Di chuyển khối bằng chuột. 

Bước 1: Chọn khối cần di chuyển. 

Bước 2: Nháy chuột phải, hộp thoại hiển thị, chọn Cut để cắt khối đã chọn. 

 

Hình 60: Thao tác di chuyển khối bằng chuột. 

Bước 3: Dịch chuyển con trỏ đến vị trí cần chuyển khối đến. 

Bước 4: Nháy chuột phải, hộp thoại hiển thị, chọn Paste để dán. 

 

Hình 61: Thao tác di chuyển khối bằng chuột. 

Bước 3 

Bước 4 

Bước 1 
Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 
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2.10. Xóa dữ liệu trong khối. 

2.10.1. Xóa khối dữ liệu bằng bàn phím. 

Bước 1: Chọn khối cần xoá. 

Bước 2: Bấm phím Delete trên bàn phím để xoá nội dung của khối. 

2.10.2. Xóa khối dữ liệu bằng Menu lệnh. 

Bước 1: Chọn khối dữ liệu cần xoá. 

 

Hình 62: Chọn khối dữ liệu cần xóa. 

Bước 2: Chọn Edit \ Clear \ Contents để xoá nội dung khối 

 

Hình 63: Thao tác chọn Edit \ Clear \ Contents. 

2.10.3. Xóa khối, hàng, cột. 

Bước 1: Chọn khối, hàng, cột cần xoá. 

Bước 2: Vào Edit \ Delete. 

Bước 1 

Bước 2 
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Hình 64: Chọn Delete. 

Hộp thoại hiển thị ra như hình 53: 

 

Hình 65: Hộp thoại Delete. 

√ Giải thích các mục trong hộp thoại: 

+ Chọn Shift cells left: Xóa vùng lựa chọn và đẩy các ô bên phải vị trí xóa 

sang bên trái. 

+ Chọn Shift cells up: Xóa vùng lựa chọn và đẩy các ô dưới vị trí xóa lên trên. 

+ Chọn Entire row: Xóa cả dòng chứa vùng chọn và đẩy các dòng dưới vị trí 

xóa lên trên. 

+ Chọn Entire column: Xóa cả cột chứa vùng chọn và đẩy các cột bên phải vị 

trí xóa sang bên trái. 

√ Lưu ý: Sau khi xóa, số hàng, cột sẽ tự động điều chỉnh lại theo thứ tự ngầm định. 
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2.11. Khôi phục khối. 

2.11.1. Khôi phục khối bằng bàn phím. 

Để khôi phục khối bằng bàn phím thực hiện bấm tổ hợp phím CTRL + Z. 

2.11.2. Khôi phục khối bằng Menu lệnh. 

Để khôi phục khối bằng Menu lệnh vào Edit \ Undo. 

Ví dụ: Trong bảng dữ liệu dưới xóa nội dung ô C4. 

 

Hình 66: Xóa nội dung ô C4. 

Để khôi phục lại dữ liệu vừa xóa bằng Menu lệnh vào Edit \ Undo Clear như hình 

55: 

 

Hình 67: Khôi phục lại dữ liệu bằng Menu lệnh. 

2.11.3. Khôi phục khối bằng biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn. 

Để khôi phục khối bằng biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn, nháy chuột vào biểu 

tượng  trên thanh công cụ. 

Ví dụ: Trong bảng dữ liệu dưới xóa nội dung ô C4. 
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Hình 68: Xóa nội dung ô C4. 

Để khôi phục lại dữ liệu vừa xóa bằng biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn, nháy 

chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ như hình 57: 

 

Hình 69: Khôi phục lại dữ liệu bằng biểu tượng trên thanh công cụ. 

2.12. Chèn thêm hàng, cột, ô, bảng tính. 

2.12.1. Chèn thêm hàng (Row). 

Bước 1: Chọn hàng hoặc đặt con trỏ vào một ô bất kỳ trong hàng. 

Bước 2: Chọn Insert \ Rows để thực hiện.  

√ Lưu ý: Dòng mới sẽ có định dạng giống như dòng được lựa chọn và được thêm 

vào phía trên hàng con trỏ đang định vị. 

Ví dụ: Muốn thêm 1 hàng mới vào sau hàng số 3 trong danh sách, người sử dụng 

chọn hàng số 4 hoặc đặt con trỏ vào một ô bất kỳ trong hàng như hình 58: 
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Hình 70: Dữ liệu trước khi chèn thêm dòng. 

Sau đó chọn Insert \ Rows để thực hiện. Kết quả được như hình 59: 

 

Hình 71: Dữ liệu sau khi chèn thêm dòng. 

Dòng mới thêm vào là dòng số 4 đang được bôi đen, dòng này có định dạng giống 

dòng số 5. 

2.12.2. Chèn thêm cột. 

Bước 1: Chọn cột hoặc đặt con trỏ vào một ô bất kỳ trong cột. 

Bước 2: Chọn Insert \ Columns để thực hiện.  

Ví dụ: Muốn thêm 1 cột vào sau cột A trong danh sách, người sử dụng chọn cột B 

hoặc đặt con trỏ vào một ô bất kỳ trong cột như hình 60: 

 

Hình 72: Dữ liệu trước khi chèn thêm cột. 

Sau đó chọn Insert \ Columns để thực hiện. Kết quả được như hình 61: 
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Hình 73: Dữ liệu sau khi chèn thêm cột. 

Cột mới thêm vào là cột B đang được bôi đen, cột này có định dạng giống cột A. 

2.12.3. Chèn thêm ô. 

Bước 1: Đặt con trỏ vào đúng vị trí cần chèn. Ví dụ chọn ô E3. 

 

Hình 74: Bảng dữ liệu trước khi chèn thêm ô. 

Bước 2: Vào Insert \ Cells, hộp thoại hiển thị ra như hình 63: 

 

Hình 75: Hộp thoại Insert xuất hiện. 

√ Giải thích các mục trong hộp thoại: 

+ Chọn Shift cells right: Chèn ô trống và đẩy các ô từ vị trí chèn sang phải. 

+ Chọn Shift cells down: Chèn ô trống và đẩy các ô từ vị trí chèn xuống dưới. 

+ Chọn Entire row: Chèn dòng trống và đẩy các dòng từ vị trí chèn xuống dưới. 

+ Chọn Entire column: Chèn cột trống và đẩy các cột từ vị trí chèn sang phải. 
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Chọn Shift cells right để chèn thêm ô trống vào vùng chọn và đẩy các ô từ vị trí chèn 

sang phải. Kết quả như hình 64: 

 

Hình 76: Kết quả sau khi chọn Shift cells right để chèn ô. 

2.12.4. Chèn thêm bảng tính. 

Khi tạo bảng tính thì mặc định có 3 trang bảng tính (Sheet1, Sheet2, Sheet3), tuy 

nhiên người dùng có thể chèn thêm nhiều trang bảng tính mới. Có 2 cách chèn thêm bảng 

tính: 

Cách 1: Vào Insert \ Worksheet. 

 

Hình 77: Chèn thêm bảng tính mới theo Cách 1. 

Cách 2: Nháy chuột phải vào tên trang bảng tính bất kỳ, chọn Insert 
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Hình 78: Nháy chuột phải làm xuất hiện hộp chọn. 

Hộp thoại hiển thị ra như hình 67: 

 

Hình 79: Hộp thoại Insert. 

chọn Worksheet, sau đó nhấn OK. 

2.13. Cố định cột tiêu đề, hàng tiêu đề. 

Ở các bảng tính lớn, khi cuộn xem hoặc nhập dữ liệu ở phần dưới thì không còn thấy 

tiêu đề cột của chúng ở hàng trên cùng, do đó rất dễ bị nhầm lẫn giữa các cột với nhau. 

Tương tự như vậy khi cuộn xem hoặc nhập dữ liệu ở bên phải thì không còn nhìn thấy các 

cột bên trái, dễ bị nhầm lẫn giữa các hàng với nhau. Excel giúp cố định cột tiêu đề, hàng 

tiêu đề như sau: 

Bước 1: Đưa con trỏ về ô chuẩn để cố định, ô này phải nằm ngay dưới hàng và ngay 

bên phải cột cần cố định. 

Bước 2: Chọn Windows \ Freeze Panes. Tại ô chuẩn xuất hiện 2 đường kẻ dọc và 

ngang. 

Để hủy bỏ việc cố định cột tiêu đề, hàng tiêu đề chọn Windows \ Unfreeze Panes. 
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3. Định dạng bảng tính. 

3.1. Thay đổi kích thước của hàng, cột. 

3.1.1. Thực hiện bằng chuột. 

a. Thay đổi độ rộng của cột  

Dịch chuyển con trỏ chuột đến đường phân chia giữa hai cột, tại vị trí chữ cái, khi 

xuất hiện mũi tên hai chiều (↔) bấm, giữ chuột: 

- Kéo về phía bên trái để thu nhỏ cột lại. 

- Kéo về phía bên phải để mở rộng cột ra. 

b. Thay đổi độ cao của hàng 

Dịch chuyển con trỏ chuột đến đường phân chia giữa hai hàng, tại vị trí chữ số ở đầu 

hàng, khi xuất hiện mũi tên hai chiều (↕) bấm, giữ chuột: 

- Kéo xuống dưới để mở rộng hàng ra. 

- Kéo lên trên để thu nhỏ hàng lại.  

Để thay đổi độ cao, chiều rộng của hàng và cột cho toàn bộ bảng tính cần thực hiện 

bôi đen toàn bộ bảng.  

√ Lưu ý: Khi kéo thu hẹp cột hoặc hàng Excel cho phép kéo cột này đè lên cột kia 

và hàng này đè lên hàng kia. 

3.1.2. Thực hiện bằng Menu lệnh. 

a. Thay đổi độ cao của hàng 

Bước 1: Đặt con trỏ vào hàng cần thay đổi (nếu nhiều hàng cần phải bôi đen), sau đó 

vào Format \ Rows \ Height như hình 68: 

 

Hình 80: Thay đổi độ cao của hàng 

Bước 2: Hộp thoại hiển thị ra như hình 69: 
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Hình 81: Hộp thoại Row Height. 

tại mục Row Height nhập vào độ cao của hàng (mặc định là 12.75 point). 

Bước 3: Bấm OK hoặc nhấn phím Enter. 

Các tham số khác: 

-  AutoFit: Tự động điều chỉnh theo chiều cao dữ liệu trong hàng. 

-  Hide: Che dấu hàng, các hàng chồng lên nhau. 

-  Unhide: Huỷ bỏ chế độ che dấu hàng, khôi phục lại trạng thái mặc định. 

b. Thay đổi độ rộng của cột 

Bước 1: Đặt con trỏ vào cột cần thay đổi (nếu nhiều cột cần phải bôi đen), sau đó vào 

Formats \ Column \ Width như hình 70: 

 

Hình 82: Thay đổi độ rộng của cột. 

Bước 2: Hộp thoại hiển thị ra như hình 71: 

 

Hình 83: Hộp thoại Column Width. 

tại mục Column Width nhập vào độ rộng của cột (mặc định là 8.43 point). 

Bước 3: Bấm OK hoặc nhấn phím Enter. 

Các tham số khác: 
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- AutoFit Selection: Tự động điều chỉnh theo dữ liệu trong cột. 

- Hide: Che dấu cột, các cột chồng lên nhau. 

- Unhide: Huỷ bỏ chế độ che dấu cột, khôi phục lại trạng thái ngầm định. 

- Standard Width: Trở về độ rộng chuẩn theo chế độ mặc định. 

√ Lưu ý: Để tiện thao tác người sử dụng thường cho ẩn các cột (hoặc các hàng) không 

cần thiết. Cách làm như sau: 

Bước 1: Chọn các cột (hoặc các hàng) cần ẩn đi. 

Bước 2: Vào  Format \ Column \ Hide để ẩn các cột đã chọn (hoặc Format \ Row \ 

Hide để ẩn các hàng đã chọn). 

- Tại vị trí các cột (hoặc các hàng) ẩn xuất hiện đường kẻ dọc (hoặc ngang) đậm. Để 

các cột (hoặc các hàng) hiện trở lại, người sử dụng làm như sau: 

Bước 1: Chọn các cột (hoặc các hàng) liền kề với chúng. Ví dụ, cần cho các cột C, 

D, E hiện trở lại, người sử dụng chọn các cột đứng ngay trước và sau chúng là cột B, cột 

F; cần cho các hàng 4, 5, 6 hiện trở lại, người sử dụng chọn các hàng ở ngay trên và ngay 

dưới chúng là hàng 3, hàng 7. 

Bước 2: Vào Format \ Column \ Unhide để hiện các cột bị ẩn (hoặc Format \ Row 

\ Unhide để hiện các hàng bị ẩn). 

3.2. Định dạng bảng tính. 

Phần định dạng bảng tính bao gồm các định dạng sau: 

- Number: Định dạng số. 

- Alignment: Định dạng lề. 

- Font: Định dạng phông chữ. 

- Border: Định dạng khung viền. 

- Patterns: Định dạng màu nền. 

- Protection: Bảo vệ dữ liệu.  

Để thực hiện định dạng, bước đầu phải chọn vùng dữ liệu cần định dạng, sau đó vào 

Format \ Cells, chọn từng thẻ tương ứng để thực hiện.  

3.2.1. Định dạng số (Number). 

Dữ liệu kiểu số bao gồm các số từ 0 đến 9, bao gồm cả số âm và phần thập phân. 

Ký tự đầu tiên nhập vào bảng  phải là số, theo chế độ mặc định là dạng tổng quát 

(General). Để thay đổi cần thực hiện định dạng theo thực tế, khi độ dài của chuỗi số lớn 

hơn độ rộng của ô, Excel sẽ hiển thị dưới dạng ký hiệu kiểu khoa học hoặc các dấu #####. 

Để định dạng số thực hiện như sau: 
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- Chọn vùng dữ liệu cần định dạng. 

- Vào Format \ Cells, chọn thẻ Number. 

Tại mục Category chọn Number, lựa chọn kiểu dữ liệu, khai báo các tham số tương 

ứng với loại dữ liệu lựa chọn. 

 

Hình 84: Định dạng số. 

 

 

Category: Loại dữ liệu. 

- General: Dạng tổng quát. 

- Number: Dạng số. 

- Currency: Dạng tiền tệ. 

- Accounting: Dạng tài khoản thanh toán. 

- Date: Dạng ngày, tháng, năm. 

- Time: Dạng thời gian. 

- Percentage: Dạng phần trăm. 

- Fraction: Dạng phân số. 

- Scientific: Dạng số khoa học, ví dụ 1.23E+10. 
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- Text: Dạng văn bản. 

- Special: Dạng đặc biệt. 

- Custom: Dạng tự chọn của người dùng. 

3.2.2. Định dạng lề (Alignment). 

Vị trí của dữ liệu trong một ô được xác định vào 3 yếu tố: Canh ngang, canh dọc và 

hướng. Để định dạng lề thực hiện như sau: 

- Chọn vùng cần định dạng 

- Vào Format \ Cells, chọn thẻ Alignment. 

 

Hình 85: Định dạng lề. 

khai báo các tham số: 

Horizontal: Canh dữ liệu theo chiều ngang. 

- Left: Canh dữ liệu về bên trái. 

- Center: Canh dữ liệu vào giữa.  

- Right: Canh dữ liệu về bên phải. 

- Justify: Canh dữ liệu đều hai bên. 

- Fill: Tự điều chỉnh dữ liệu theo ô. 
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Vertical: Canh dữ liệu theo chiều đứng. 

- Top: Canh dữ liệu về đầu ô.  

- Bottom: Canh dữ liệu về cuối ô. 

- Center: Canh dữ liệu về giữa ô. 

- Justify: Canh dữ liệu đều hai bên. 

Orientation: Hướng dữ liệu in ra, cho phép quay dữ liệu theo chiều đứng, chiều 

ngang và độ nghiêng (Degrees). 

Text control: Điều khiển dữ liệu trong ô. 

- Wrap text: Tự động xuống hàng khi nội dung vượt quá độ rộng của ô. 

- Shrink to fit: Tự điều chỉnh dữ liệu theo độ rộng của ô. 

- Merge cells: Bật/tắt chế độ hoà nhập ô. 

- Text direction: Điều chỉnh hướng dữ liệu. 

- Context: Ngữ cảnh. 

- Left to Right: Từ trái qua phải. 

- Right to Left: Từ phải qua trái. 

3.2.3. Định dạng phông chữ (Font). 

Định dạng phông chữ trong ô được xác định bởi các yếu tố: Phông chữ, kiểu chữ, cỡ 

chữ, màu chữ và hiệu ứng. Để định dạng phông chữ thực hiện như sau: 

- Chọn vùng dữ liệu cần định dạng. 

- Vào Format \ Cells, chọn thẻ Font. 



165 

 

 

Hình 86: Thẻ định dạng phông chữ. 

khai báo các tham số sau: 

Font: Định dạng phông chữ. 

Font style: Định dạng kiểu chữ. 

Size: Định dạng cỡ chữ. 

Underline: Chọn kiểu gạch chân. 

Effects: Định dạng các chỉ số. 

+ Strikethrough: Gạch ngang chữ. 

+ Superscript: Chỉ số trên. 

+ Subscript: Chỉ số dưới. 

Color: Định dạng màu. 

3.2.4. Định dạng khung (Border). 

Để định dạng khung thực hiện theo các cách sau: 

Cách 1: Định dạng tự động (AutoFormat) 

Bước 1: Vào Format \ AutoFormat, hộp thoại hiển thị ra như hình 75: 
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Hình 87: Hộp thoại định dạng tự động. 

Excel mở bảng danh mục biểu mẫu đã được định dạng. Những biểu bảng này đã được 

định dạng theo tất cả các trường thông tin từ định dạng số, phông chữ, canh lề, màu. 

Bước 2: Chọn biểu bảng tương ứng, bấm OK để thực hiện. Trong trường hợp muốn thay 

đổi, vào mục Options, đánh dấu vào các hộp kiểm để bật\tắt chế độ định dạng.  

Cách 2: Định dạng tuỳ chọn (Border) 

Để định dạng tùy chọn thực hiện như sau: 

- Chọn vùng dữ liệu cần định dạng. 

- Vào Format \ Cells, chọn thẻ Border. 

 

Hình 88: Thẻ định dạng tùy chọn. 

Presets: Tạo và huỷ bỏ đường viền. 

- None: Huỷ bỏ đường viền. 
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- Outline: Tạo đường viền khung. 

- Inside: Tạo đường kẻ trong. 

Border:  Tạo và huỷ bỏ đường kẻ. 

- Left: Bật\tắt đường viền trái ô. 

- Right: Bật\tắt đường viền phải ô. 

- Center: Bật\tắt đường kẻ giữa ô. 

- Top: Bật\tắt đường viền mép trên ô. 

- Center: Bật\tắt đường kẻ giữa các ô. 

- Bottom: Bật\tắt đường viền mép dưới. 

Style: Chọn kiểu đường viền. 

Color: Chọn màu của đường viền. 

3.2.5. Định dạng màu nền (Patterns). 

Chức năng: Dùng để tô màu vùng dữ liệu trong bảng tính, các bước được thực hiện 

như sau: 

Bước 1: Chọn vùng ô cần định dạng. 

Bước 2: Vào Format \ Cells, chọn thẻ Patterns 

 

Hình 89: Thẻ định dạng màu nền. 

khai báo các tham số: 

 - Color: Bảng màu nền. 
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 - Pattern: Bảng màu pha trộn. 

 - Sample: Hiển thị màu pha. 

√ Lưu ý: Thực hiện việc phối màu như thực hiện việc pha sơn, màu chính, màu phụ 

và tỷ lệ pha. 

Bước 3: Bấm OK hoặc nhấn phím Enter để thực hiện. 

Để huỷ bỏ màu, vào lại Patterns, chọn màu trắng để xoá bỏ màu pha, sau đó bấm 

vào mục No Color để bỏ màu nền. 

3.2.6. Định dạng khoá (Protection). 

Để bảo vệ vùng dữ liệu như nội dung, độ rộng hàng hoặc cột, công thức,… không bị 

thay đổi do điều kiện chủ quan, khách quan, có thể đặt khoá bảo vệ, phương pháp thực hiện 

được tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần bảo vệ. 

Bước 2: Vào Format \ Cells, chọn thẻ Protection. 

 

Hình 90: Thẻ định dạng khóa. 

Khai báo các tham số sau:   

- Locked: Khoá bảo vệ vùng dữ liệu được chọn. 

- Hidden: Che dấu khoá không cho hiển thị. 

Bước 3: Vào Tools \ Protection \ Protect Sheet, hộp thoại hiển thị ra như hình 79: 
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Hình 91: Nhập mã khóa lần 1. 

Nhập vào mã khoá bảo vệ, bấm OK để thực hiện. Hộp thoại hiển thị ra tiếp như hình 80: 

 

Hình 92: Nhập mã khóa lần 2. 

Nhập tiếp mã khóa lần 2, mã khóa này trùng với mã khóa đã nhập trước đó, bấm OK 

để thực hiện. 

Để huỷ bỏ khoá vùng dữ liệu cần thực hiện, chọn lại vùng dữ liệu bị khoá, vào lại 

Tools \ Protection \ UnProtect Sheet, vào lại mã khoá đã đặt, sau đó ghi lại. 

3.3. Định dạng kiểu (Style). 

3.3.1. Định nghĩa kiểu. 

Style là tập hợp các thông số của các lệnh định dạng và được lưu trữ thành những 

đơn vị riêng biệt. 

Chọn Format \ Style, hộp thoại hiển thị ra như hình 81:  



170 

 

 

Hình 93: Hộp thoại Style. 

√ Chú thích:  

- Style name: Nhập tên kiểu. 

- Add: Ghi lại kiểu. 

- Close: Đóng lại. 

3.3.2. Định dạng và khai báo các tham số. 

a. Tạo Style mới 

Bước 1: Nhập tên Style cần tạo mới vào ô Style name. 

Bước 2: Chọn nút Modify để khai báo các thông số trong mục Style includes. 

Bước 3: Nhấn nút Add để ghi lại Style mới, chọn nút Close để đóng hộp thoại. 

 

Hình 94: Hộp thoại tạo Style mới. 

b. Sửa Style 

Bước 1: Chọn tên Style cần sửa trong ô Style name. 
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Bước 2: Chọn nút Modify để chỉnh sửa các thông số trong mục Style includes. 

Bước 3: Nhấn nút Add để ghi lại sự thay đổi, chọn nút Cancel để hủy sửa. 

 

Hình 95: Hộp thoại sửa Style. 

c. Xóa Style 

Bước 1: Chọn tên Style cần xóa trong ô Style name. 

Bước 2: Chọn nút Delete để xóa. 

 

Hình 96: Hộp thoại xóa Style. 

3.3.3. Gán Style cho một khối ô. 

Bước 1: Chọn khối ô cần gán Style. 

Bước 2: Vào Format \ Style. 

Bước 3: Chọn Style tương ứng trong ô Style name. 

Bước 4: Bấm OK để thực hiện. 
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Hình 97: Thao tác gán Style cho một khối ô. 

 

Hình 98: Thao tác gán Style cho một khối ô. 

Bước 1 

Bước 2 
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4. Công thức và hàm. 

4.1. Tạo công thức cơ bản. 

4.1.1. Tạo công thức số học cơ bản. 

Công thức được tạo ra để tính toán và trả lại giá trị cho ô bảng tính. 

Trước khi nhập nội dung công thức phải nhập ký tự “=”, ký tự này giúp Excel nhận 

biết và thực hiện công thức. 

Ví dụ: Muốn tính giá trị ở ô G2 trong cột Lương chính, người sử dụng nhập công 

thức “=E2*F2” tại ô G2. 

 

Hình 99: Bảng dữ liệu hiển thị công thức số học cơ bản. 

Kết quả tính toán sẽ hiển thị tại ô đang đặt công thức, còn nội dung công thức (gồm 

cả ký tự =) được nhìn thấy trên thanh công thức (Formula Bar). 

Có thể chỉnh sửa nội dung công thức và nhấn phím Enter để công thức được tính 

toán lại và trả về giá trị cho ô. 

a. Phép toán trong công thức số học 

Danh sách các phép toán và các ký tự khác dùng trong công thức số học được liệt kê 

trong bảng sau: 

Ký tự Diễn giải 

+    (cộng) Phép cộng 

-     (trừ) Phép trừ 

*    (sao) Phép nhân 
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/     (gạch chéo) Phép chia 

()   (cặp dấu ngoặc đơn) Toán tử trong dấu ngoặc luôn được tính toán trước 

^    (dấu mũ) Phép mũ (Ví dụ: 3^2 tương đương 3*3) 

b. Phép so sánh trong công thức LOGIC 

Công thức logic có kết quả trả về chỉ là TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai), danh sách 

các phép so sánh dùng trong công thức logic được liệt kê trong bảng sau: 

Toán tử Diễn giải (Ví dụ) 

= Bằng (A1=B1) 

> Lớn hơn (A1>B1) 

< Nhỏ hơn (A1<B1) 

>= Lớn hơn hoặc bằng (A1>=B1) 

<= Nhỏ hơn hoặc bằng (A1<=B1) 

<> Không bằng (A1<>B1) 

c. Thứ tự tính toán 

Khi tính toán Excel sẽ ưu tiên các phép toán logic trước rồi mới đến phép toán số 

học. Thứ tự thực hiện các phép toán số học trong Excel có mức ưu tiên như sau: 

Thứ tự Phép toán Chức năng 

1 - Đảo dấu 

2 % Lấy phần trăm 

3 ^ Phép lũy thừa 

4 * và / Phép nhân và chia 

5 + và - Phép cộng và trừ 

6 & Phép nối chuỗi. Ví dụ: ="Ha"&"Noi" sẽ cho chuỗi 
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ký tự là HaNoi 

7 Các phép toán so sánh  

Để làm thay đổi trật tự tính toán, người sử dụng chỉ được dùng cặp dấu ngoặc đơn để 

nhóm các biểu thức ưu tiên tính trước. 

Ví dụ: 

=5*4+3, kết quả được 23; =5*(4+3), kết quả được 35. 

d. Cách nhập công thức vào ô 

Nhấp đúp chuột vào ô cần nhập công thức. 

Trước tiên nhập ký tự “=”, sau đó nhập nội dung công thức. 

Nhấn phím Enter để kết thúc và thực hiện tính toán công thức. 

4.1.2. Nhận biết và sửa lỗi. 

a. Lỗi #####: Lỗi độ rộng 

Lỗi này xảy ra khi chiều rộng cột không đủ để hiển thị kết quả tính toán. Sửa lỗi bằng 

cách tăng chiều rộng cột đó hoặc thu nhỏ kích thước phông chữ. 

 

b. Lỗi #VALUE!: Lỗi giá trị 

Lỗi xảy ra do người sử dụng dữ liệu hoặc toán tử tham gia vào công thức không đúng 

yêu cầu của công thức. 

Ví dụ: 

- Công thức toán học song lại tính toán trên ô chứa dữ liệu kiểu văn bản, sửa lỗi bằng 

cách nhập lại địa chỉ hoặc định dạng lại ô chứa dữ liệu. 

- Công thức sử dụng dữ liệu là địa chỉ ô chứa công thức khác, sửa lỗi bằng cách thay 

đổi công thức. 
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c. Lỗi #DIV/0!: Lỗi chia cho 0 

Lỗi xảy ra khi chia một số cho 0 hoặc mẫu số của phép tính là một ô không có dữ 

liệu, sửa lỗi bằng cách nhập công thức khác. 

d. Lỗi #NAME?: Lỗi sai tên 

Lỗi xảy ra khi Excel không xác định được các ký tự trong công thức. 

Ví dụ: 

- Nhập sai tên một hàm số. Trường hợp này xảy tra khi người sử dụng dùng bộ gõ 

tiếng Việt ở chế độ Telex vô tình làm sai tên hàm như IF thành “Ì”, VLOOKUP thành 

“VLÔKUP”.  

- Dùng những ký tự không được phép trong công thức.  

- Nhập một chuỗi trong công thức mà không có đóng và mở dấu nháy đôi"". 

- Không có dấu 2 chấm: Trong dãy địa chỉ ô trong công thức. 

e. Lỗi #N/A: Lỗi dữ liệu 

Lỗi xảy ra khi công thức tham chiếu đến một ô trong mảng nhưng ô đó lại không có 

giá trị. Lỗi này thường xảy ra với các hàm tìm kiếm như VLOOKUP, HLOOKUP... Sửa 

lỗi bằng cách xem kỹ lại công thức và chỉnh sửa ô mà hàm tham chiếu tới. 

f. Lỗi #NUM!: Lỗi dữ liệu kiểu số 

- Lỗi xảy ra do sử dụng dữ liệu không đúng kiểu số, cần định dạng lại dữ liệu tham 

gia vào công thức. Ví dụ, người sử dụng đưa vào công thức số âm trong khi công thức chỉ 

tính số dương.  

- Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được kết quả trả về.  

- Dùng một hàm trả về một số quá lớn hoặc quá nhỏ so với khả năng tính toán của 

Excel. (Giá trị số trong công thức không hợp lệ, số quá lớn hoặc quá bé. Chẳng hạn như 

phép tính =99^999 sẽ bị báo lỗi #NUM!, sửa lỗi bằng cách giảm bớt giá trị tính toán lại.) 

4.2. Quy tắc sử dụng hàm. 

Hàm có thể tham gia như một phép toán trong công thức, trên ô thực hiện hàm sẽ cho 

một giá trị hoặc một thông báo lỗi. Việc sử dụng các hàm sẽ giúp người dùng tiết kiệm 

được rất nhiều thời gian so với tính toán thủ công không dùng hàm. 

- Các hàm có dạng tổng quát: TÊNHÀM(các tham biến) 

Trong đó các tham biến là các đối số viết cách nhau bằng dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm 

phẩy (;). 
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Ví dụ: 

=TODAY(): Cho kết quả là ngày hiện tại theo lịch trên máy tính (hàm không cần đối 

số). 

=AVERAGE(A1,B7,C3): Cho kết quả là trung bình cộng của các giá trị trong ô A1, 

B7, C3 (hàm nhiều đối số). 

- Tên hàm không phân biệt chữ thường và chữ hoa. 

- Các tham biến có thể có hoặc không nhưng phải đặt trong dấu ngoặc đơn ( ) và các 

tham biến cách nhau bởi dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm phẩy (;). Trong một hàm có thể chứa 

nhiều nhất 30 tham biến nhưng không được viết quá 255 ký tự. 

- Trong hàm không được có dấu cách. 

- Hàm phải được bắt đầu bởi dấu = hoặc dấu của một phép tính. Trường hợp dùng 

một hàm để làm tham biến cho một hàm khác (hàm lồng nhau) không cần viết dấu = trước 

tên hàm đó. 

Ví dụ: Các ô A1, B1 chứa số đo 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông, khi đó để tính 

số đo cạnh huyền tại ô C1 gõ vào: 

=SQRT(SUM(A1^2,B1^2)) 

Trong công thức trên thì SQRT là hàm khai căn bậc 2, SUM là hàm tính tổng (bình 

phương của 2 cạnh góc vuông), thấy trước hàm này không có dấu = vì nó được dùng làm 

tham biến (đối số) cho hàm SQRT. 

4.3. Thao tác với hàm. 

Có 2 cách thao tác với hàm: Để nhập hàm vào bảng tính cần đưa con trỏ ô về ô cần 

thiết rồi chọn một trong 2 cách sau: 

Cách 1: Thao tác từ bàn phím 

Bước 1: Gõ dấu = 

Bước 2: Gõ tên hàm, dấu (, các tham biến, dấu ). 

Cách 2: Dùng biểu tượng Funtion... 

Bước 1: Chọn Insert \ Funtion... 



178 

 

 

Hình 100: Thao tác chọn Function. 

Hộp thoại hiển thị ra như hình 89: 

 

Hình 101: Hộp thoại Insert Function. 

Bước 2: Trong hộp thoại Insert Function hiển thị tên các nhóm hàm xuất hiện trong 

mục Or select a category: 

- Most Recently Used: Hiển thị các hàm sử dụng gần nhất.  

- All: Hiển thị toàn bộ các hàm.  

- Financial: Nhóm hàm tài chính. 

- Date & Time: Nhóm hàm ngày tháng. 
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- Math & Trig: Nhóm hàm toán học và lượng giác. 

- Statistical: Nhóm hàm thống kê. 

- Lookup & Reference: Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu. 

- Database: Nhóm hàm cơ sở dữ liệu. 

- Text: Nhóm hàm xử lý ký tự. 

- Logical: Nhóm hàm logic. 

- Information: Nhóm hàm thông tin về ô, bảng tính… 

Trong các nhóm hàm xuất hiện lựa chọn nhóm hàm phù hợp. 

Trong mục Select a function lựa chọn hàm cần thực hiện. 

Bước 3: Nhấn nút OK để chọn. Hộp thoại hiển thị như hình 90: 

 

Hình 102: Hộp thoại lựa chọn các đối số. 

Lựa chọn các đối số bằng cách nhập trực tiếp hoặc sử dụng chuột để lựa chọn các đối 

số, nhấn OK để kết thúc. 

4.4. Giới thiệu các hàm thường dùng. 

4.4.1. Các hàm thống kê. 

a. Hàm AVERAGE(number1;number2;…..;numberN) 

Dùng để tính trung bình cộng của các số number1, number2,…, numberN.  

Hàm AVERAGE cho giá trị (number1+ number2+…+ numberN)/N.  

Ví dụ: =AVERAGE(3;5;1) trả về kết quả là 3. 

b. Hàm COUNT(vùng dữ liệu) 
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Dùng để đếm những ô chứa dữ liệu số trong vùng dữ liệu. 

Ví dụ: Bảng dữ liệu như hình 91: 

 

Hình 103: Bảng dữ liệu về giá các loại sách. 

Khi đó công thức:  

=COUNT(A1:E5) trả về kết quả là 14. 

=COUNT(A2;B3:C4) trả về kết quả là 3.  

c. Hàm COUNTA(vùng dữ liệu) 

Dùng để đếm số các ô không rỗng trong vùng dữ liệu. 

Ví dụ:  

=COUNTA(A1:E5) trả về kết quả là 23. 

=COUNTA(A2;B3:C4) trả về kết quả là 5. 

d. Hàm MAX(number1;number2;…;numberN) 

Dùng để tìm giá trị lớn nhất trong các số number1, number2,…,numberN. 

Ví dụ:  

=MAX(A1:E5) trả về kết quả là 395000. 

=MAX(C3;D2;E2) trả về kết quả là 135000. 

e. Hàm MIN(number1;number2;…;numberN) 

Dùng để tìm giá trị nhỏ nhất trong các số number1, number2,…,numberN. 

Ví dụ:  

=MIN(A1:E5) trả về kết quả là 1. 

=MIN(C3;D2;E2) trả về kết quả là 6. 

f. Hàm MOD(number1;number2;…;numberN) 

Trả lại giá trị hay gặp nhất trong các số number1, number2,…,numberN. 

Ví dụ: =MOD(3;5;7;3;2) trả về kết quả là 3. 
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4.4.2. Các hàm toán học. 

a. Hàm SQRT(number) 

Dùng để tính căn bậc hai của số number. 

Ví dụ: =SQRT(16) trả về kết quả là 4. 

b. Hàm ROUND(number;num_digits) 

Dùng để làm tròn số number với độ chính xác đến con số num_digits. 

+ Nếu num_digits>0 thì số number sẽ được làm tròn đến số thập phân được chỉ định 

tới số nguyên gần nhất.  

Ví dụ: =ROUND(100/3;2) kết quả là 33,33. 

+ Nếu num_digits<0 thì số number sẽ được làm tròn đến phần nguyên với số chữ số 

được chỉ định. 

Ví dụ: =ROUND(100/3;-1) kết quả là 30. 

c. Hàm SUM(number1;number2;…;numberN) 

Dùng để tính tổng của các số number1, number2,…, numberN. 

Ví dụ: =SUM(2;5;3) trả về kết quả là 10. 

d. Hàm SUMIF(range;criteria;sum_range) 

Dùng để tính tổng các số hạng trong các ô được chỉ định theo điều kiện.  

Trong đó: 

+ range là vùng dữ liệu để so sánh với criteria. 

+ criteria là điều kiện. 

+ sum_range là các ô chứa kết quả. Các ô trong sum_range có kết quả nếu các 

ô tương ứng với nó trong range thỏa mãn điều kiện criteria. 

e. Hàm INT(number) 

Dùng để làm tròn một số về số nguyên gần nhất nhưng không vượt quá số number. 

Ví dụ:  

=INT(2,789) kết quả là 2 

=INT(-2,3) kết quả là -3 

4.4.3. Các hàm văn bản. 

a. Hàm LEN(text) 
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Trả về độ dài của chuỗi ký tự text.  

Ví dụ: =LEN(“Tam”) kết quả là 3. 

b. Hàm LOWER(text) 

Dùng để chuyển text từ ký tự hoa thành ký tự thường.  

Ví dụ: =LOWER(“STUDIO”) kết quả là studio. 

c. Hàm UPPER(text) 

Dùng để chuyển text từ ký tự thường thành ký tự in hoa.  

Ví dụ: =LOWER(“money”) kết quả là MONEY. 

d. Hàm LEFT(text;num_chars) 

Lấy num_chars ký tự bên trái của text. 

Ví dụ: =LEFT(“money”;2) kết quả là mo. 

e. Hàm RIGHT(text;num_chars) 

Lấy num_chars ký tự bên phải của text. 

Ví dụ: =RIGHT(“money”;2) kết quả là ey. 

4.4.4. Các hàm logic. 

 Nhóm hàm logic trả về kết quả TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). 

a. Hàm AND(logical1;logical2;…) 

Nhận giá TRUE nếu tất cả các biểu thức logical1, logical2... đều là TRUE, nhận giá 

trị FALSE nếu có ít nhất một đối số là FALSE. 

Ví dụ:  

=AND(3<5;8>4) kết quả là TRUE. 

=AND(4>5;6<7) kết quả là FALSE. 

b. Hàm OR(logical1;logical2;…) 

Nhận giá trị TRUE nếu một trong các biểu thức logical1, logical2,… nhận giá trị 

TRUE, nhận giá trị FALSE nếu tất cả các biểu thức đó là FALSE. 

Ví dụ :  

=OR(3>2; 5<=2) trả về giá trị TRUE. 

=OR(2>3; 8<4) trả về giá trị FALSE. 

c. Hàm TRUE() 
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Cho giá trị logic là TRUE. 

d. Hàm FALSE() 

Cho giá trị logic là FALSE. 

e. Hàm IF(logical_test;value_if_true;value_if_false) 

Trả lại giá trị ghi trong value_if_true nếu logical_test là TRUE và giá trị ghi trong 

value_if_false trong trường hợp ngược lại. 

Trong đó: 

+ logical_test là điều kiện cần kiểm tra 

+ value_if_true là giá trị đúng. 

+ value_if_false là giá trị sai. 

Ví dụ: Giả sử trong ô A1 ghi tuổi của một người, khi đó công thức 

=IF(A1>=18,"Người lớn";"Trẻ em") cho kết quả là Người lớn nếu tuổi từ 18 trở lên, 

là Trẻ em nếu tuổi dưới 18. 

f. Hàm NOT(logical) 

Cho kết quả là sai (phủ định) nếu phần tử đúng. 

Ví dụ :  

=NOT(5>2) kết quả là FALSE. 

=NOT(3<2) kết quả là TRUE. 

4.4.5. Hàm ngày tháng. 

a. Hàm DATE(year;month;day) 

Cho kết quả là ngày tháng năm của hệ thống tương ứng với day, month, year. 

Ví dụ: =DATE(2012;1;15) 

Nếu hệ thống được định dạng kiểu DD/MM/YY sẽ cho kết quả là: 15/1/2012, còn 

định dạng kiểu mm/dd/yy cho kết quả là 1/15/2012. 

b. Hàm DAY(serial_number) 

Trả lại kết quả là ngày trong serial_number, có giá trị từ 1 đến 31. 

Ví dụ:  =DAY("1/15/2012") kết quả là 15. 

c. Hàm MONTH(serial_number) 

Trả lại kết quả là tháng trong serial_number, có giá trị từ 1(January) đến 12 
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(December). 

Ví dụ:  =MONTH("1/15/2012") kết quả là 1. 

d. Hàm YEAR(serial_number) 

Trả lại kết quả là năm trong serial_number, giá trị trong khoảng từ 1900 đến 9999. 

Ví dụ:  =YEAR("1/15/2012") kết quả là 2012. 

e. Hàm NOW() 

Trả lại kết quả là ngày tháng năm và giờ hiện thời của máy tính. 

f. Hàm TODAY() 

Trả lại kết quả là ngày tháng năm hiện thời của máy tính. 

4.4.6. Các hàm tìm kiếm. 

a. Hàm VLOOKUP 

Cấu trúc của hàm VLOOKUP như sau: 

VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup): Hàm 

tìm kiếm theo cột. 

Trong đó: 

+ lookup_value: Là một giá trị được tìm kiếm trên cột bên trái của table_array. 

+ table_array: Là vùng tìm kiếm hay bảng đối chiếu, địa chỉ của vùng phải là địa 

chỉ tuyệt đối để đảm bảo là địa chỉ này không bị thay đổi trong quá trình sao chép. 

+ col_index_num: Là số thứ tự của cột trong table_array, nơi hàm VLOOKUP sẽ 

lấy giá trị trả về. 

+ range_lookup: Giá trị logic xác định việc tìm kiếm là chính xác hay gần đúng, 

nếu là: 

* TRUE hay 1: Cột đầu tiên phải được sắp xếp tăng dần (khi đó có thể bỏ qua 

tham số thứ 4 này). Khi không thấy sẽ lấy kết quả gần đúng, vì thế còn gọi là dò 

tìm không chính xác. 

* FALSE hay 0: Cột đầu tiên không cần sắp xếp. Tìm chính xác, trả về #N/A nếu 

không thấy. 

Hàm VLOOKUP dò tìm lookup_value trong cột đầu tiên của table_array, sau khi 

tìm thấy sẽ trả về giá trị tương ứng trên cột col_index_num. 

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau: 
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Tính lương cho ba loại công lao động khác nhau, biết rằng số tiền từng loại công lao 

động là: Loại A: 200.000 đồng/1công, Loại B: 100.000 đồng/1công, Loại C: 50.000 

đồng/1công. Tiền lương được tính theo công thức: Tiền lương = Số công x Số tiền một 

công. 

Người sử dụng thực hiện như sau: 

- Tạo bảng đối chiếu gồm hai cột: Loại công; Số tiền được nhập trên cùng trang 

bảng tính trên như sau: 

 

- Thực hiện việc tính tiền lương một cách tự động tại ô E2 theo công thức 

VLOOKUP(C2,$C$8:$D$10,2,0)*D2 như hình dưới: 

 

- Giải thích công thức VLOOKUP(C2,$C$8:$D$10,2,0) như sau: 

+  Giá trị tìm kiếm (lookup_value) là giá trị có tại ô C2. 

+  Vùng bảng đối chiếu (table_array) với địa chỉ tuyệt đối là $C$8:$D$10. 

+  Cột trả lại kết quả (col_index_num) là cột thứ 2 trong bảng đối chiếu (Số tiền). 

+  Giá trị logic (range_lookup) là 0 cho biết không cần sắp xếp cột đầu tiên trong 
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bảng đối chiếu theo giá trị tăng dần. Thực hiện tìm chính xác. 

- Sao chép công thức tại ô E2 tới ô E3, E4, E5 kết quả như sau: 

 

b. Hàm HLOOKUP 

Cấu trúc của hàm HLOOKUP như sau: 

HLOOKUP(lookup_value;table_array;row_index_num;range_lookup): Hàm 

tìm kiếm theo dòng. 

Trong đó: 

+ lookup_value: Là một giá trị được tìm kiếm trên hàng đầu tiên của table_array. 

+ table_array: Là vùng tìm kiếm hay bảng đối chiếu, địa chỉ của vùng phải là địa 

chỉ tuyệt đối để đảm bảo là địa chỉ này không bị thay đổi trong quá trình sao chép. 

+ row_index_num: Là số thứ tự của dòng trong table_array, nơi hàm HLOOKUP 

sẽ lấy giá trị trả về. 

+ range_lookup: Giá trị logic xác định việc tìm kiếm là chính xác hay gần đúng, 

nếu là: 

* TRUE hay 1: Dòng đầu tiên phải được sắp xếp tăng dần (khi đó có thể bỏ qua 

tham số thứ 4 này). Khi không thấy sẽ lấy kết quả gần đúng, vì thế còn gọi là dò 

tìm không chính xác. 

* FALSE hay 0: Dòng đầu tiên không cần sắp xếp. Tìm chính xác, trả về #N/A 

nếu không thấy. 

Hàm HLOOKUP dò tìm lookup_value trong dòng đầu tiên của table_array, sau 

khi tìm thấy sẽ trả về giá trị tương ứng trên dòng row_index_num. 
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5. Biểu đồ, đồ thị. 

5.1. Các bước tạo biểu đồ, đồ thị mới. 

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần vẽ đồ thị (có thể có tiêu đề dòng, cột và dữ liệu). 

Bước 2: Khởi tạo và chọn kiểu đồ thị. 

Chọn Insert \ Chart, hộp thoại hiển thị ra như hình 92: 

 

Hình 104: Hộp thoại lựa chọn kiểu biểu đồ. 

Chọn thẻ Standard Types. Khi đó trong mục Chart Type chọn một kiểu đồ thị, 

trong mục Chart sub-type chọn dạng đồ thị cần thể hiện. 

Chọn nút Press and Hold to View Sample để xem chế độ hiển thị của đồ thị.  

Chọn nút Next để tiếp tục. 
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Bước 3: Xác định nguồn dữ liệu. Sau khi chọn nút Next hộp thoại hiển thị ra như hình 93: 

 

Hình 105: Hộp thoại xác định nguồn dữ liệu. 

Tại thẻ Data Range: 

+ Data range: Lựa chọn phạm vi bảng tính cần vẽ đồ thị (nếu ở bước trên người sử 

dụng lựa chọn thì nó sẽ tự động hiển thị trong vùng này). 

+ Series in: 

Rows: Hiển thị đồ thị theo dòng. 

Columns: Hiển thị đồ thị theo cột. 

Tại thẻ Series: 

 

Hình 106: Hộp thoại liệt kê số liệu đưa vào đồ thị. 
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Vùng Series liệt kê số liệu đưa vào đồ thị. Excel cho phép thêm vào (chọn nút Add), 

loại bỏ (bấm nút Remove). 

+ Name: Tên cột dữ liệu. 

+ Values: Giá trị vùng dữ liệu. 

+ Category (X) axis labels: Nhập tiêu đề cho trục X. 

Chọn nút Next để tiếp tục. 

Bước 4: Xác định trục tọa độ. Sau khi chọn nút Next hộp thoại hiển thị ra như hình 95: 

 

Hình 107: Hộp thoại xác định trục tọa độ. 

Trong phần này bao gồm tiêu đề (Titles), trục chính (Axes), đường kẻ (Gridlines), chú 

thích (Legend), nhãn dữ liệu (Data Labels) và bảng dữ liệu (Data Table). 

- Thẻ Titles 

+ Chart title: Tên cột dữ liệu. 

+ Category (X) axis: Nhập tiêu đề trục X. 

+ Value (Y) axis: Nhập tiêu đề trục Y. 

- Thẻ Axes 

+ Category (X) axis: Hiển thị dữ liệu theo hàng trên trục X.  

+ Automatic: Hiển thị theo chế độ tự động. 

+ Category: Hiển thị dữ liệu trên trục đã chọn làm trục ngầm định. 
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+ Time-scale: Hiển thị theo từng khoảng cách, dựa vào khoảng chính và khoảng phụ. 

+ Value (Y) axis: Theo chế độ ngầm định đánh dấu chọn trục tung để thể hiện 

các cấp dữ liệu. 

- Thẻ Gridlines 

+ Có thể chọn hoặc không chọn các đường kẻ chính (Major) và phụ (Minor) 

cho trục X và Y.   

- Thẻ Legend 

+ Show legend: Theo chế độ ngầm định, đánh dấu chọn để hiển thị chú 

thích, nếu không muốn hiển thị thì bỏ dấu chọn, đồ thị sẽ được mở rộng 

hơn.  

+ Placement: Chọn vị trí đặt chú thích, phía dưới (Bottom), góc (Corner),  phía 

trên (Top), bên phải (Right), bên trái (Left). 

- Thẻ Data Labels 

+ Series name: Tên loại dữ liệu. 

+ Category name: Tên hạng dữ liệu. 

+ Value: Giá trị dữ liệu.  

Có thể chọn một trong các loại dấu phân cách sau:  

+ Space: Khoảng trống.  

+ Comma: Dấu phẩy (,). 

+ Semicolon: Dấu chấm phẩy (;). 

+ Period: Dấu chấm (.). 

+ New line: Từng dòng. 

+ Legend keys: Nếu chọn, thì tại vị trí chú thích sẽ hiển thị các màu theo quy 

định, tiếp đến là các nhãn dữ liệu của đồ thị.   

- Thẻ Data Table 

Theo chế độ ngầm định, trên đồ thị chỉ hiển thị các khoá chú thích, không hiển thị 

bảng dữ liệu. Để  hiển thị bảng, đánh dấu chọn vào mục Show data table. 

Sau khi lựa chọn các thông số trong các mục nhấn chọn nút Next để tiếp tục. 
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Bước 5: Xác định Sheet sẽ lưu giữ đồ thị. Sau khi chọn nút Next hộp thoại hiển thị 

ra như hình 96: 

 

Hình 108: Hộp thoại xác định vị trí lưu giữ đồ thị. 

Chọn một trong hai vị trí sau để đặt đồ thị: 

+ As new sheet: Đặt đồ thị sang bảng tính khác. 

+ As object in: Đặt đồ thị trong cùng một trang bảng tính. 

Nhấn nút Finish để kết thúc. 

- Trong các bước thiết lập đồ thị luôn luôn có các nút sau: 

Cancel: Huỷ bỏ việc thiết lập đồ thị. 

Back: Trở về bước trước đó. 

Next: Tiếp tục bước sau. 

Finish: Kết thúc quá trình thiết lập đồ thị. 

5.2. Thiết lập lại biểu đồ, đồ thị. 

Bước 1:  Chọn đồ thị đã tạo, xuất hiện khung bao quanh đồ thị với các chấm vuông ở 

các góc và giữa các cạnh như hình 97. 

 

Hình 109: Bước 1 trong thiết lập lại biểu đồ, đồ thị. 
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Bước 2 : Chọn biểu tượng  trên thanh công cụ, Excel hiển thị các hộp thoại giống 

như mục 5.2. 

5.3. Chỉnh sửa biểu đồ, đồ thị. 

-  Thêm tiêu đề 

+ Nhấp phải chuột vào vùng trống trong đồ thị làm xuất hiện hộp lệnh, chọn Chart 

Option. 

 

Hình 110: Thêm tiêu đề vào biểu đồ. 

+ Trong hộp thoại Chart Option, chọn thẻ Titles sau đó đánh tiêu đề mới hoặc chỉnh 

sửa lại tiêu đề. 

+ Nhấn nút OK để kết thúc. 

-  Chú thích ý nghĩa các trục đồ thị 

+ Trong hộp thoại Chart Options, chọn thẻ Legend sau đó tích vào ô Show Legend. 

 

Hình 111: Chú thích ý nghĩa các trục đồ thị. 
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+ Nhấn nút OK để kết thúc. 

- Xóa bỏ tiêu đề, chú thích 

+ Nhấp chọn tiêu đề, chú thích. 

+ Nhấn nút Delete trên bàn phím để xóa. 
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6. Quản trị dữ liệu. 

6.1. Khái niệm cơ bản. 

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp trên một vùng (gồm ít nhất 2 hàng) 

của bảng tính theo quy định sau: 

- Hàng đầu tiên ghi tiêu đề của dữ liệu, mỗi tiêu đề được ghi trên một cột, các tiêu đề 

này gọi là trường (Field). 

- Từ hàng thứ hai trở đi chứa dữ liệu, mỗi hàng là một bản ghi (Record). 

Ví dụ minh họa: 

 

Hình 112: Cơ sở dữ liệu minh họa. 

6.2. Sắp xếp dữ liệu. 

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp. 

Bước 2: Chọn Data \ Sort như hình 101: 

 

Hình 113: Thao tác vào Sort. 

hoặc nhấn vào biểu tượng  trên thanh công cụ chuẩn, hộp thoại hiển thị ra như hình 102: 

Bước 1 

Bước 2 
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Hình 114: Hộp thoại Sort Warning. 

Chọn Expand the selection trong trường hợp mở rộng thêm vùng sắp xếp, chọn 

Continue with the current selection trong trường hợp sắp xếp với vùng dữ liệu đang được 

chọn.  

Bước 3: Sau khi thực hiện thao tác chọn (giả sử chọn Continue with the current 

selection), nhấn nút Sort.., hộp thoại hiển thị ra như hình 103: 

 

Hình 115: Hộp thoại lựa chọn khóa để sắp xếp. 

Excel có thể sắp xếp theo 3 khóa (điều kiện) theo chiều tăng dần hoặc theo chiều 

giảm dần. 

√ Giải thích các mục trong hộp thoại Sort 

Sort by: Chọn khóa chính. 

Then by: Chọn khóa phụ thứ nhất. 

Then by: Chọn khóa phụ thứ hai. 

Ascending: Theo chiều tăng dần. 
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Desceding: Theo chiều giảm dần. 

My data range has: Khai báo tiêu đề.   

+ Header row: Có hàng tiêu đề. 

+ No header row: Không có hàng tiêu đề. 

- Chọn nút Options hộp thoại hiển thị ra như hình 104:  

 

 

 Hình 116: Hộp thoại lựa chọn kiểu sắp xếp. 

 

+ First key sort order: Chọn thứ tự sắp xếp cho khóa chính. 

+ Case sensitive: Phân biệt chữ thường và chữ hoa. 

Orientation: Chọn hướng sắp xếp. 

+ Sort top to bottom: Theo thứ tự từ trên xuống dưới. 

+ Sort left to right: Theo thứ tự từ trái sang phải. 

Bước 4: Sau khi lựa chọn các mục, nhấn nút OK để thực hiện. 

√ Lưu ý: Trong Excel có hỗ trợ sắp xếp nhưng đó chỉ là sắp xếp theo tiếng Anh, đối 

với dữ liệu nhập vào là Font Unicode thì Excel sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC. Trong trường 

hợp sắp xếp theo họ và tên Tiếng Việt thì người sử dụng phải thực hiện một thao tác nữa 

đó là tách họ riêng, tên riêng thì mới có thể sắp xếp được. 

6.3. Lọc dữ liệu. 

Lọc dữ liệu cho phép tìm kiếm, lọc thông tin từ bảng tính theo điều kiện cho trước 

của dữ liệu. 

6.3.1. Lọc dữ liệu tự động (AutoFilter). 

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần lọc tự động hoặc đặt con trỏ vào dòng tiêu đề. 

Bước 2: Chọn menu Data \ Filter \ AutoFilter như hình 105: 
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Hình 117: Thao tác lựa chọn AutoFilter. 

Sau khi chọn menu Data \ Filter \ AutoFilter, trên dòng tiêu đề cột được chọn sẽ 

xuất hiện nút bấm có dấu tam giác trỏ xuống. 

 

Hình 118: Nút bấm hiển thị sau khi chọn AutoFilter. 

Bước 3: Thực hiện đặt điều kiện lọc trên vùng dữ liệu đã lựa chọn. 

- Nhấp chọn mũi tên trên cột HỌ VÀ TÊN, hộp thoại hiển thị ra như hình 107: 

 

Hình 119: Các mục trong hộp thoại lọc. 

√  Ý nghĩa của các mục trong hộp thoại lọc: 

(All): Hiện toàn bộ các bản ghi. 

(Top 10…): Hiện 10 dòng đầu tiên. 

(Custom…): Dùng các toán tử so sánh. 

(Blanks): Hiển thị các bản ghi trống. 

(NonBlanks): Hiển thị các bản ghi không trống. 

- Chọn Custom… xuất hiện hộp thoại Custom AutoFilter như hình 108: 

Bước 1 

Bước 2 
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Hình 120: Hộp thoại Custom AutoFilter. 

√  Ý nghĩa của các mục trong hộp thoại Custom AutoFilter: 

Equals: So sánh bằng. 

Does not equal: So sánh không bằng. 

Is greater than: So sánh lớn hơn. 

Is greater than or equal to: So sánh lớn hơn hoặc bằng. 

Is less than: So sánh nhỏ hơn. 

Is less than or equal to: So sánh nhỏ hơn hoặc bằng. 

Begins with: Bắt đầu bằng.  

Does not begins with: Không bắt đầu bằng.  

Ends with: Kết thúc bằng.  

Does not end with: Không kết thúc bằng.  

Contains: Bao gồm, chứa. 

Does not contain: Không chứa. 

Các hộp lựa chọn And\Or (và\hoặc) dùng để kết hợp các điều kiện, tạo ra tổ hợp lọc 

theo nhiều điều kiện khác nhau. 

Bước 4: Sau khi lựa chọn các mục, nhấn nút OK để thực hiện. 

- Để bỏ tiện ích lọc tự động, chọn menu Data \ Filter \ AutoFilter (điều này có ý 

nghĩa là tắt chức năng lọc tự động đã có trước đó). 

6.3.2. Lọc dữ liệu nâng cao (Advanced Filter). 

Bước 1: Tạo vùng điều kiện như sau: 

- Dòng 1: Chứa tên các tiêu đề cột giống ở vùng dữ liệu (nên copy sang); 

- Dòng 2 (hoặc các dòng sau nữa dùng để ghi những điều kiện theo yêu cầu): Nhập 

các điều kiện ở ngay phía dưới tên tiêu đề cột ở vùng điều kiện. 
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Bước 2: Chọn Data \ Filter \ Advanced Filter, hộp thoại hiển thị ra như hình 109: 

 

Hình 121: Hộp thoại Advanced Filter. 

√  Ý nghĩa của các mục trong hộp thoại Advanced Filter: 

Action: 

- Filter the list, in-place: Lọc và hiển thị dữ liệu ngay trên bảng.   

- Copy to another location: Sao chép khối dữ liệu lọc tới vị trí khác của bảng. 

List range: Địa chỉ vùng dữ liệu đem lọc.  

Criteria range: Địa chỉ vùng dữ liệu điều kiện. 

Copy to: Địa chỉ vùng chứa kết quả. 

Unique records only: Bật tắt chế độ hiển thị những bản ghi trùng nhau. 

Bước 3: Sau khi lựa chọn yêu cầu thực hiện trên khung Action và khai báo các vùng 

trong hộp thoại nhấn OK. 

√ Lưu ý: Địa chỉ vùng dữ liệu đem lọc, địa chỉ vùng dữ liệu điều kiện, địa chỉ vùng 

chứa kết quả lấy địa chỉ tuyệt đối. 

Ví dụ: Bảng dữ liệu ban đầu như sau: 

 

Yêu cầu: Lọc ra những người có hệ số lương >=5.0 

Thao tác như sau: 
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Bước 1: Tạo vùng điều kiện như sau: 

- Dòng 1: Chứa tên các tiêu đề cột giống ở vùng dữ liệu 

 

- Dòng 2: Nhập các điều kiện ở ngay phía dưới tên tiêu đề cột ở vùng điều kiện 

 

Vùng điều kiện theo yêu cầu như sau: 

 

Bước 2: Chọn Data \ Filter \ Advanced Filter. Trong hộp thoại chọn Copy to 

another location, vùng dữ liệu đem lọc, vùng dữ liệu điều kiện và vùng chứa kết quả, hộp 

thoại Advanced Filter hiển thị như sau: 

 

 Bước 3: Chọn nút OK, kết quả hiển thị sau: 
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6.4. Các hàm Cơ sở dữ liệu. 

Đặc điểm chung của các hàm Cơ sở dữ liệu: 

Dạng tổng quát: <Tên hàm>(database;field;criteria) 

Trong đó: 

+ database: Vùng dữ liệu. 

+ field: Chỉ định cột nào trong database sẽ được sử dụng cho việc tính toán 

trong hàm. Field có thể được khai báo theo 2 cách: 

Cách 1: Khai báo bằng số thứ tự của cột trong cơ sở dữ liệu. 

Cách 2: Khai báo bằng tiêu đề cột (đặt trong dấu ngoặc kép). 

+ criteria: Là vùng chứa điều kiện tính toán, vùng điều kiện phải được tạo trước. 

Cơ sở dữ liệu dưới đây dùng để minh họa cho các ví dụ: 

 

Hình 122: Cơ sở dữ liệu minh họa cho các hàm. 

- DSUM(database;field;criteria) 

Tính tổng các ô trên cột field của vùng dữ liệu database thỏa mãn vùng điều kiện 

criteria. 

Ví dụ: Trong cơ sở dữ liệu trên, tính tổng lương của những người có giới tính là Nữ. 

Tại một ô trống của bảng tính người sử dụng nhập công thức như sau: 

= DSUM(A1:D10;4;C12:C13) 
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Trong công thức trên thì: 

+ A1:D10 là vùng dữ liệu. 

+ 4 là số thứ tự của cột, có thể thay số này bằng “Lương” (từ Lương đặt trong 

dấu nháy kép) hoặc D1 (ô có trường Lương). 

+ C12:C13 là vùng điều kiện. 

Kết quả trả về là 18200000. 

- DAVERAGE(database;field;criteria) 

Tính giá trị trung bình cộng của các ô trên cột field của vùng dữ liệu database thỏa 

mãn điều kiện criteria. 

Ví dụ: Trong cơ sở dữ liệu trên, tính tuổi trung bình của những người có giới tính là Nữ. 

Tại một ô trống của bảng tính người sử dụng nhập công thức như sau: 

 =DAVERAGE(A1:D10;2;C12:C13) 

Trong công thức trên thì: 

+ A1:D10 là vùng dữ liệu. 

+ 2 là số thứ tự của cột, có thể thay số này bằng “Tuổi” (từ Tuổi đặt trong dấu 

nháy kép) hoặc B1 (ô có trường Tuổi). 

+ C12:C13 là vùng điều kiện. 

Kết quả trả về là 31,2. 

- DMAX(database;field;criteria) 

Đưa ra giá trị lớn nhất của các ô trên cột field của vùng dữ liệu database thỏa mãn 

điều kiện criteria. 

Ví dụ: Trong cơ sở dữ liệu trên, tính lương cao nhất của những người 28 tuổi. 

Tại một ô trống của bảng tính người sử dụng nhập công thức như sau: 

 =DMAX(A1:D10;4;B12:B13) 

Trong công thức trên thì: 

+ A1:D10 là vùng dữ liệu. 

+ 4 là số thứ tự của cột, có thể thay số này bằng “Lương” (từ Lương đặt trong 

dấu nháy kép) hoặc D1 (ô có trường Lương). 

+ B12:B13 là vùng điều kiện. 
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Kết quả trả về là 2900000. 

- DMIN(database;field;criteria) 

Đưa ra giá trị nhỏ nhất của các ô trên cột field của vùng dữ liệu database thỏa mãn 

điều kiện criteria. 

Ví dụ: Trong cơ sở dữ liệu trên, tính lương thấp nhất của những người 28 tuổi. 

Tại một ô trống của bảng tính người sử dụng nhập công thức như sau: 

 =DMIN(A1:D10;4;B12:B13) 

Trong công thức trên thì: 

+ A1:D10 là vùng dữ liệu. 

+ 4 là số thứ tự của cột, có thể thay số này bằng “Lương” (từ Lương đặt trong 

dấu nháy kép) hoặc D1 (ô có trường Lương). 

+ B12:B13 là vùng điều kiện. 

Kết quả trả về là 2500000. 

- DCOUNT(database;field;criteria) 

Dùng để đếm số ô có giá trị kiểu số trong cột field của vùng dữ liệu database thỏa 

mãn điều kiện criteria. 

Ví dụ: Trong cơ sở dữ liệu trên, đếm số người là Nữ có Tuổi trên 29. 

Tại một ô trống của bảng tính người sử dụng nhập công thức như sau: 

 =DCOUNT(A1:D10;2;C12:D13) 

Trong công thức trên thì: 

+ A1:D10 là vùng dữ liệu. 

+ 2 là số thứ tự của cột, có thể thay số này bằng “Tuổi” (từ Tuổi đặt trong dấu 

nháy kép) hoặc B1 (ô có trường Tuổi). 

+ C12:D13 là vùng điều kiện. 

Kết quả trả về là 3. 

- DCOUNTA(database;field;criteria) 

Dùng để đếm số ô có chứa dữ liệu trong cột field của vùng dữ liệu database thỏa 

mãn điều kiện criteria. 

Ví dụ: Trong cơ sở dữ liệu trên, đếm số người là Nữ có Tuổi trên 29. 
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Tại một ô trống của bảng tính người sử dụng nhập công thức như sau: 

 =DCOUNTA(A1:D10;2;C12:D13) 

Trong công thức trên thì: 

+ A1:D10 là vùng dữ liệu. 

+ 2 là số thứ tự của cột, có thể thay số này bằng “Tuổi” (từ Tuổi đặt trong dấu 

nháy kép) hoặc B1 (ô có trường Tuổi). 

+ C12:D13 là vùng điều kiện. 

Kết quả trả về là 3. 

√ Lưu ý khi tạo vùng điều kiện 

- Nếu điều kiện là hằng số thì tiêu đề điều kiện trùng với tiêu đề cột dữ liệu làm điều 

kiện (nên copy tên của cột lấy làm điều kiện xuống). 

- Nếu điều kiện là biểu thức (hàm,..) thì tiêu đề điều kiện phải khác với tiêu đề cột dữ 

liệu lấy làm điều kiện (không nên copy tên của cột lấy làm điều kiện xuống). 
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7. Căn chỉnh và in ấn. 

7.1. Định dạng trang in (Page Setup). 

Để định dạng trang in thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn menu File. 

Bước 2: Chọn Page Setup. 

 

Hình 123: Thao tác chọn Page Setup. 

7.1.1. Định dạng trang giấy (Page) 

Để định dạng trang giấy chọn thẻ Page trong hộp thoại Page Setup. 

 

Hình 124: Hộp thoại định dạng trang giấy. 

√  Ý nghĩa của các mục trong thẻ Page: 
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Orientation: Cho phép thay đổi hướng trang in. 

+ Portrait: In theo chiều dọc của trang giấy. 

+ Lanscape: In theo chiều ngang của trang giấy. 

Scaling: Cho phép thay đổi tỷ lệ, kích thước nội dung trang in. 

+ Adjust to: Điều chỉnh phóng to hoặc thu nhỏ nội dung theo tỷ lệ phần trăm 

so với kích thước chuẩn 100% ban đầu. 

+ Fit to: Thay đổi tuỳ chọn vùng in theo tham số về chiều rộng (Wide) và chiều 

đứng (Tall). 

Paper size: Cho phép chọn khổ giấy (Letter, A4, A3…). 

Print quality: Chất lượng in phụ thuộc vào máy in và số dpi (dpi càng  cao thì chất 

lượng càng tốt nhưng tốn mực hơn). 

First page number: In cả chỉ số trang đầu (mặc định là Auto).  

Sau khi lựa chọn các mục, nhấn nút OK để kết thúc. 

7.1.2. Định dạng lề. 

Để định dạng lề chọn thẻ Margins trong hộp thoại Page Setup. 

 

Hình 125: Hộp thoại định dạng lề. 

√  Ý nghĩa của các mục trong thẻ Margins: 
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Top: Khoảng cách lề trên. 

Bottom: Khoảng cách lề dưới. 

Left: Khoảng cách lề trái. 

Right: Khoảng cách lề phải. 

Header: Khoảng cách từ mép của trang giấy đến vị trí tiêu đề trên. 

Footer: Khoảng cách từ mép của trang giấy đến vị trí tiêu đề dưới. 

Thông thường đơn vị đo là inches, có thể nhập giá trị trực tiếp vào ô hoặc sử dụng 

mũi tên lên xuống để tăng giảm kích thước. 

Center on page: Căn chỉnh dữ liệu vào giữa theo 2 chiều:  

+ Horizontally: Chiều ngang. 

+ Vertically: Chiều dọc. 

Sau khi thiết lập các thông số, nhấn nút OK để kết thúc. 

7.1.3. Thêm tiêu đề đầu trang, tiêu đề cuối trang. 

Cách 1: Để thêm tiêu đề đầu trang, tiêu đề cuối trang chọn thẻ Header/Footer trong 

hộp thoại Page Setup. 

 

Hình 126: Hộp thoại chèn đầu trang, chân trang. 

Nháy chuột vào mũi tên trỏ xuống của ô Header hoặc Footer để chọn tiêu đề đầu 
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trang hoặc tiêu đề cuối trang do Excel cung cấp sẵn sẽ xuất hiện trong trang in. 

- Thêm thông tin vào tiêu đề đầu trang, tiêu đề cuối trang 

Chọn nút Custom Header hoặc Custom Footer để thêm thông tin vào tiêu đề đầu 

trang\cuối trang.  

Hộp thoại Header hiển thị ra như hình 115: 

 

Hình 127: Hộp thoại Header. 

Hộp thoại Footer hiển thị ra như hình 116: 

 

Hình 128: Hộp thoại Footer. 

Left section: Phần bên trái của tiêu đề. 

Center section: Phần giữa của tiêu đề. 

Right section: Phần bên phải của tiêu đề. 

√  Ý nghĩa của các nút lệnh trên hộp thoại Header \ Footer: 
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Nút                  Chức năng 

 Thay đổi phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ. 

 Chèn số trang. 

 Chèn tổng số trang. 

 Chèn ngày hiện tại. 

 Chèn giờ hiện tại. 

 
Chèn đường dẫn và tệp tin. 

 Chèn tên tệp tin. 

 
Chèn tên bảng tính. 

 Chèn ảnh. 

 Định dạng ảnh. 

Cách 2: Chọn menu View \ Header and Footer. Thao tác thực hiện tương tự như 

trong cách 1. 

7.1.4. Đánh số trang. 

Để đánh số trang trong Excel thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Chọn thẻ Header/Footer trong hộp thoại Page Setup. 

Bước 2: Chọn nút Custom Header hoặc Custom Footer. 

Bước 3: Nháy chuột vào ô Left section hoặc Center section hoặc Right section tùy 

theo đánh số trang ở bên trái hay giữa hay bên phải của đầu trang\chân trang. 

Bước 4: Nhấn nút  để đánh số trang. 

Bước 5: Nhấn nút OK để kết thúc. 

7.2. Xem tài liệu trước khi in. 

Để xem tài liệu trước khi in vào File \ Print Preview, tài liệu sẽ hiện lên như khi được 

in ra, nếu chưa định dạng chính xác, có thể tiến hành định dạng lại. 

Các nút công cụ để xem trước trang in: 
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Hình 129: Các nút công cụ để xem trước trang in. 

- Next: Hiển thị những trang kế tiếp (nếu có). 

- Previous: Hiển thị những trang in trước (nếu có). 

- Zoom: Phóng to, thu nhỏ màn hình trang in. 

- Print: Thực hiện lệnh in, chuyển sang hộp thoại Print. 

- Setup: Chuyển sang hộp thoại Page Setup. 

- Margins: Điều chỉnh lề và độ rộng của cột. 

- Page Break Preview: Đóng cửa sổ hiển thị hiện tại và trở về màn hình ban đầu. 

Lúc này bảng tính xuất hiện các đường kẻ đứt nét màu xanh, đây là dấu hiệu chia 

trang tại vị trí xuất hiện đường kẻ. 

- Close: Đóng cửa sổ hiển thị hiện tại và trở về màn hình ban đầu. 

- Help: Xem trợ giúp các nút lệnh trong màn hình và trang in. 

7.3. In tài liệu. 

Để in tài liệu vào File \ Print hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+P, hộp thoại hiển thị ra 

như hình 118: 

 

Hình 130: Hộp thoại in. 

- Chọn máy in 
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+ Chọn máy in tương thích (thường thiết lập chế độ ngầm định) trong ô Name, 

máy in được chọn sẽ hiển thị các tham số trạng thái (Status), tên loại máy in 

(Type), cổng kết nối máy in (Where). 

+ Sau khi chọn máy in, nhấn nút Properties để thiết lập các thông số cho máy 

in. 

- Chọn phạm vi in 

+ In toàn bộ bảng tính: Một bảng tính gồm nhiều trang bảng tính, mỗi trang 

bảng tính lại chứa dữ liệu độc lập với nhau vì vậy cần thận trọng khi thực hiện 

thao tác này, tránh lãng phí giấy. 

Để in toàn bộ bảng tính chọn Entire workbook trong phần Print what: 

 

+ In toàn bộ trang bảng tính hiện hành: Nếu tiến hành in trang bảng tính khác 

với trang đang làm việc thì phải nhấn chọn trang cần in trước khi mở hộp thoại 

Print. 

   Trong phần Print what chọn Active sheet(s). 

   Trong phần Print range chọn All. 

 

+ In một phần trang bảng tính: Trong phần Print range chọn Page(s), gõ số thứ 

tự trang đầu tiên được chọn vào ô From, số thứ tự trang cuối cùng được chọn 

vào ô To. Nếu in một trang duy nhất thì gõ số trang đó vào cả hai ô From và 

To. 

Ví dụ in từ trang 2 đến trang 5: 

 

+ In vùng dữ liệu chọn trước: Để in vùng dữ liệu chọn trước (ví dụ như một dãy 

cột, một vùng ô) cần chọn vùng dữ liệu định in trước khi mở hộp thoại Print. 
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   Trong phần Print what chọn Selection. 

 

+ In riêng biểu đồ\đồ thị: Nhấp chọn vào biểu đồ cần in trước khi mở hộp thoại 

Print. Excel sẽ tự động chọn mục Selected Chart trong Print what. 

 

- In nhiều bản 

+ Đánh số lượng bản in sẽ in ra giấy vào ô Number of copies (mặc định là 

1). Nhấn chọn Collate nếu muốn in tuần tự hết bản in này đến bản khác, bỏ 

chọn Collate nếu muốn in song song các trang giống nhau. 

 

√ Lưu ý: Trong trường hợp máy in hỗ trợ in 2 mặt thì người sử dụng chọn nút 

Properties, tiếp theo chọn thẻ Finishing, đánh dấu chọn vào ô Print on both sides để thực 

hiện thao tác in 2 mặt. 
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8. Trao đổi thông tin. 

Chuyển bảng đã gõ bằng Word sang Excel. 

Khả năng tính toán trong bảng của Word rất khó khăn, nếu cần tính toán trong các 

bảng đã được gõ bằng Word, nên chuyển sang Excel để tính toán được dễ dàng hơn. 

Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Trong Word chọn các ô hay toàn bộ bảng đã gõ. 

Bước 2: Chọn Edit \ Copy hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+C. 

Bước 3: Trong Excel đưa con trỏ về vị trí cần thiết thực hiện 1 trong 2 cách sau: 

Cách 1: Chọn Edit \ Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+V. 

Cách 2: Chọn Edit \ Paste Special… Hộp thoại hiển thị ra như hình 119: 

 

Hình 131: Hộp thoại Paste Special. 

+ Chọn Paste nếu muốn chèn nội dung đã copy từ Word sang Excel và khi sửa thì 

chuyển sang Word để chỉnh sửa. 

+ Chọn Paste link nếu muốn tạo liên kết với tài liệu nguồn và khi sửa thì sửa trực 

tiếp nội dung đó trên Excel. 

Sau khi lựa chọn nhấn nút OK để kết thúc. 

Sự khác nhau giữa 2 cách: Sử dụng cách 2 thì mọi thay đổi của đối tượng trong Word 

sẽ được tự động cập nhật trong Excel, trong khi đó ở cách 1 thì sau khi sửa đổi không được 

cập nhật lại. 
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C. MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003 

1. Giới thiệu Microsoft Office PowerPoint 2003 (PowerPoint). 

1.1. Giới thiệu chương trình PowerPoint. 

Microsoft Office PowerPoint 2003 (trong tài liệu này sẽ gọi tắt là PowerPoint) là 

một phần mềm trong bộ Microsoft Office 2003 được sử dụng để trình diễn văn bản, hình 

ảnh như: tạo báo cáo, mẫu biểu, soạn thảo một bài giảng ... Chương trình là một công cụ 

có tính chuyên nghiệp cao để diễn đạt các ý tưởng cần trình bày không chỉ bằng lời văn mà 

còn thể hiện qua hình ảnh tĩnh và động cùng với âm thanh, các đoạn phim một cách sống 

động. 

PowerPoint có các chức năng cho phép người sử dụng chọn các kiểu mẫu trình diễn 

đã được thiết kế sẵn hoặc tự thiết kế cho mình một kiểu trình diễn riêng tuỳ theo yêu cầu 

công việc hoặc ý tưởng của người trình bày.  

Phần mềm PowerPoint có các đặc điểm như sau: 

- Dễ sử dụng đối với người bắt đầu dùng và rất dễ sử dụng với người đã sử dụng 

Word, Excel vì có cùng thao tác. 

- Thực hiện các hiệu ứng hoạt hình nhanh chóng, sinh động một cách đơn giản không 

cần tới kiến thức lập trình. 

1.2. Khởi động/thoát khỏi PowerPoint. 

1.2.1. Khởi động PowerPoint. 

Để khởi động PowerPoint người sử dụng thực hiện một trong các cách sau: 

- Cách 1: Vào Start \ Programs \ Microsoft Office \ Microsoft Office PowerPoint 

2003. 

- Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình Desktop. 

- Cách 3: Vào Start \ My Recent Documents và mở một tệp tin PowerPoint có từ 

trước (có đuôi .ppt) (đối với Microsoft Windows XP trở lên) 

1.2.2. Thoát khỏi PowerPoint. 

Để thoát khỏi PowerPoint người sử dụng thực hiện một trong các cách sau: 

- Cách 1: Nháy chuột vào biểu tượng Thoát ở góc trên bên phải cửa sổ  

- Cách 2: Vào File \ Exit. 



215 

 

1.3. Giao diện chính của PowerPoint. 

 

Hình 132: Giao diện chính PowerPoint. 

 Vị trí các thanh công cụ của PowerPoint được thiết kế như hình 1. Chức năng của 

các thanh công cụ này giống với các thanh công cụ được đề cập ở Microsoft Office Word 

2003 và Microsoft Office Excel 2003. 

Nút trình chiếu 

Cửa sổ thao 

tác Slide 

Thanh ghi chú 

Nội dung Slide 
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1.4. Chế độ hiển thị của trình diễn (Slide). 

Màn hình hiển thị của PowerPoint có các chế độ hiển thị như sau: 

- Chế độ mặc định (Normal View): Là cách hiển thị mặc định trong PowerPoint. Tất 

cả các Slide đang căn chỉnh sẽ được hiển thị, bao gồm vùng Slide (Slide Pane), vùng phác 

thảo (Outline Slides) và cả vùng ghi chú (Notes Pane). 

- Chế độ hiển thị riêng biệt (Slide Sorter View): Cách này hiển thị tất cả các Slides 

trong bản trình diễn nhỏ. Giúp xếp lại thứ tự, thêm vào, hoặc xóa bỏ các Slide. Cũng có 

thể xem trước các hình ảnh áp dụng cho từng Slides. 

- Chế độ trình chiếu (Slide Show): Cách này cho phép xem bản trình diễn như bản 

trình chiếu. Bản trình diễn hiện lên trên toàn màn hình và có thể xem được các hiệu ứng 

hoạt ảnh trình chiếu của nó. 

1.5. Làm việc với một trình diễn (Slide). 

1.5.1. Mở một trình diễn có sẵn. 

Để mở một trình diễn có sẵn người sử dụng thực hiện các bước sau: 

- Vào File \ Open hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + O, xuất hiện hộp thoại Open: 

 

Hình 133: Hộp thoại Open. 

- Chọn tệp tin trình diễn có sẵn (Ví dụ: Trinh dien 1.ppt). 

- Ấn nút Open để mở tệp tin. 

1.5.2. Cách tạo một bài trình diễn mới. 

a. Tạo một trình diễn bằng cách sử dụng một kiểu mẫu thiết kế 

(Template) 
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Để tạo trình diễn dùng một mẫu thiết kế người sử dụng thực hiện các bước sau: 

- Vào File \ New hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + N hoặc nháy chuột vào biểu tượng  

trên thanh công cụ chuẩn. 

- Ở thanh công cụ bên phải chọn Getting Started \ New Presentation \ From design 

template. 

 

Hình 134: Lựa chọn tạo trình diễn mới. 

- Chọn một mẫu có sẵn ở thanh công cụ hiện ra bên phải: 

 

Hình 135: Chọn mẫu có sẵn. 

 Trường hợp muốn sử dụng một mẫu template trên Internet người sử dụng có thể tải 

mẫu template này về (hoặc sao chép về máy) sau đó nhấn vào nút Browse để trỏ đến tệp 

template trong ổ cứng. 



218 

 

b. Tạo một trình diễn bằng cách sử dụng Auto Content Wizard 

Để sử dụng Auto Content Wizard người sử dụng thực hiện các bước sau: 

- Vào File \ New hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + N hoặc nháy chuột vào biểu tượng  

trên thanh công cụ chuẩn. 

- Chọn From Auto Content Wizard ở thanh công cụ New Presentation bên phải, 

xuất hiện hộp thoại Auto Content Wizard. 

 

Hình 136: Hộp thoại Auto Content Wizard bước 1. 

- Chọn Next để sang bước sau: 

 

Hình 137: Hộp thoại Auto Content Wizard bước 2. 

- Chọn một trong các lựa chọn sau: 

+ All: Hiển thị tất cả kiểu trình chiếu. 

+ General: Hiển thị các kiểu trình chiếu thông dụng. 

+ Corporate: Hiển thị các kiểu trình chiếu về các công việc trong một công ty 

như lập kế hoạch kinh doanh, tổng quan về tài chính, …  
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+ Projects: Hiển thị các kiểu trình chiếu về dự án. 

+ Sales/Marketing: Hiển thị các kiểu trình chiếu về kinh doanh. 

- Chọn Next. 

 

Hình 138: Hộp thoại Auto Content Wizard bước 3. 

- Chọn Next. 

 

Hình 139: Hộp thoại Auto Content Wizard bước 4. 

- Đặt tên tiêu đề bằng cách gõ tên tiêu đề vào ô Presentation title.  

- Nhập chú thích vào ô Footer để tạo một chú thích đặt phía dưới cùng cho tất cả các 

trang.  

- Nếu muốn ẩn ngày tháng trên mỗi Slide, bỏ chọn mục Date last updated.  

- Để hiển thị số Slide trên mỗi Slide, đánh dấu chọn mục Slide number.  

- Chọn Next để tiếp tục. 
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Hình 140: Hộp thoại Auto Content Wizard bước 5. 

- Chọn Finish để kết thúc. 

c. Tạo một trình diễn trống 

Để tạo một trình diễn trống người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào File \ New hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + N hoặc nháy chuột vào biểu tượng  

trên thanh công cụ chuẩn. 

- Chọn Blank Presentation ở thanh công cụ New Presentation bên phải. 

1.5.3. Cách lưu một file trình diễn. 

Để lưu lại file trình diễn người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào File \ Save hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + S xuất hiện hộp thoại Save As: 

 

Hình 141: Hộp thoại Save As. 

- Chọn nơi lưu trữ trong khung Save in 

- Đặt tên cho tập tin trong khung File name.  

- Trong PowerPoint, có thể lưu trữ với nhiều định dạng khác nhau, nhưng thông 
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thường các định dạng sau đây được sử dụng nhiều: 

- Presentation (*.ppt): Khi lưu file trình diễn, máy sẽ chọn mặc định để lưu là dạng 

này. Khi lưu file ở dạng này, để trình chiếu, phải mở chương trình PowerPoint trước rồi 

mới ra lệnh trình chiếu. 

- PowerPoint Show (*.pps): Để trình diễn file lưu với định dạng *.pps chỉ cần nháy 

đúp vào file.  

- Web Page (*.htm): Khi lưu file với định dạng này có thể dễ dàng đưa lên mạng để 

nhiều người cùng xem.

1.6. Bài tập và kiểm tra. 

Hãy tạo một trình diễn trống (Blank presentation) có tên là “Gioi thieu dia 

phuong.ppt”. Sau đó sử dụng Windows Explorer tạo một thư mục có tên là “Trinh dien” 

nằm trong ổ C:\  

Sử dụng thanh công cụ hoặc dùng phím tắt để lưu tệp trình diễn này vào trong thư 

mục “Trinh dien”.  

Dùng chuột nháy vào một trang Slide sau đó sử dụng các cách hiển thị trình diễn (3 

chế độ) để thấy sự khác nhau giữa các chế độ này.  

Dùng thanh thực đơn hoặc dùng phím tắt để lưu trình diễn lại. 

Dùng chuột hoặc phím tắt để thoát khỏi trình diễn sau khi lưu tệp. 
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2. Làm việc với PowerPoint. 

2.1. Cách trình bày một trang trình diễn (Slide). 

2.1.1. Bố trí văn bản (Text Layouts). 

Để bố trí văn bản người sử dụng vào thanh công cụ Slide Layout ở bên phải: 

 

Hình 142: Lựa chọn Text Layout. 

Các cách bố trí bao gồm:  

- Text Slide: Chỉ có nội dung văn bản. 

- Title Only: Chỉ có tiêu đề. 

- Title and Text: Tiêu đề và nội dung. 

- Title and 2-Column Text: Tiêu đề và 2 cột nội dung. 

- Title and Vertical Text: Tiêu đề và nội dung theo chiều dọc. 

- Vertical Title and Text: Tiêu đề dọc và văn bản. 

2.1.2. Bố trí nội dung (Content Layout). 

Để bố trí nội dung người sử dụng vào thanh công cụ Slide Layout ở bên phải thực 

hiện như sau: 

 

Hình 143: Lựa chọn Content Layout. 

 Bố trí nội dung (Content layouts) bao gồm: Charts, Clip Art, Pictures, Tables, 

Diagrams or Organization Charts, hoặc Media Clips. 

2.1.3. Bố trí văn bản và nội dung (Text and Content Layouts). 

Để bố trí văn bản và nội dung vào thanh công cụ Slide Layout ở bên phải. 
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Text and Content Layouts bao gồm văn bản, ngoài ra có cả bản đồ, bảng… trong 

cùng một Slide. 

 

Hình 144: Lựa chọn Text and Content Layouts. 

2.1.4. Bố trí khác (Other Layouts). 

Để bố trí khác người sử dụng vào thanh công cụ Slide Layout ở bên phải. 

 

Hình 145: Lựa chọn Other Layouts. 

Other Layouts là các cách bố trí khác ngoài văn bản, nội dung, và văn bản kèm nội 

dung. 

2.2. Quản lý các Slide. 

2.2.1. Tạo thêm Slide. 

Để thêm một Slide sau Slide hiện hành người sử dụng thực hiện các cách sau: 

- Vào Insert \ New Slide  

- Nháy chuột phải vào Slide hiện tại và chọn New Slide  

- Nháy chuột vào biểu tượng . 

2.2.2. Sắp xếp các Slide. 

Để sắp xếp các Slide người sử dụng thực hiện các bước sau: 

- Choṇ View \ Slide Sorter.  

- Choṇ trang muốn di chuyển, nhấn giữ chuôṭ trái để di chuyển rồi nhả chuột trái. 
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Cũng có thể nháy giữ chuột và kéo thả các silde trên phần cửa sổ bên trái màn hình 

soạn thảo có thể thay đổi vị trí các trang trình chiếu. 

2.2.3. Sao chép Slide. 

Để sao chép môṭ Slide người sử dụng thực hiện như sau: 

- Cách 1: Di chuyển đến trang muốn sao chép, choṇ Insert \Duplicate Slide. 

- Cách 2: Di chuyển đến Slide muốn sao chép, chọn Copy rồi trỏ đến vị trí muốn dán 

và chuột phải chọn Paste. 

2.2.4. Xóa bỏ Slide. 

Để xóa Slide người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào chế độ Slide trong Normal View (thanh bên trái màn hình) hoặc Slide Sorter 

View (nút nằm phía dưới thanh Normal View ) 

- Chọn Slide muốn xóa và bấm Delete trên bàn phím hoặc nháy chuột phải vào Slide 

và chọn Delete. 

2.2.5. Ẩn các Slide khi trình diễn 

Trong quá trình trình diễn, đôi khi có một số Slide cần phải ẩn đi mà không cần phải 

xóa các Slide này. Để thực hiện ẩn Slide, người sử dụng nháy chuột phải vào Slide ở vùng 

phác thảo bên trái màn hình chính và chọn Hide Slide . 

2.2.6. Di chuyển và sao chép Slide giữa các trình diễn. 

Để di chuyển Slide giữa các trình diễn người sử dụng thực hiện như sau: 

- Nháy chuột phải vào Slide muốn di chuyển, chọn Cut. 

- Chuyển sang cửa sổ trình diễn muốn di chuyển Slide tới. 

- Nháy chuột phải vào Slide để chèn Slide cần chuyển vào liền sau và chọn Paste. 

Để sao chép Slide giữa các tệp trình diễn khác nhau thực hiện như sau: 

- Nháy chuột phải vào Slide muốn di chuyển, chọn Copy. 

- Chuyển sang cửa sổ trình diễn muốn sao chép Slide tới. 

- Nháy chuột phải vào Slide để chèn Slide cần sao chép vào liền sau và chọn Paste. 
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2.3. Tạo màu nền cho Slide. 

Để tạo màu nền cho Slide người sử 

dụng thực hiện như sau: 

- Vào Format \ Background.  

- Nháy vào ô có nút mũi tên để chọn 

một màu thích hợp có sẵn. 

- Ấn Apply để ứng dụng màu nền 

cho Slide hoặc ấn Apply to All để 

ứng dụng cho tất cả các Slide. 

 

Hình 146: Hộp thoại Background 

Các kiểu màu nền cho Slide: 

- Automatic: Màu nền mặc định theo mẫu đã chọn. 

- More colors: Để xuất hiện bảng màu đầy đủ nếu các màu có sẵn không phù hợp. 

- Đặc biệt lựa chọn Fill Effects để tạo các màu nền theo các hiệu ứng Gradient, 

Texture, Pattern, Picture. 

a. Tạo màu nền cho Slide bằng hiệu ứng Gradient 

- Chọn Fill Effects, xuất hiện hộp thoại Fill Effects. 

- Chọn thẻ Gradient. 

 

Hình 147: Thẻ Gradient trong hộp thoại Fill Effects. 

- Chọn các chế độ trong thẻ Gradient bao gồm: Colors (sử dụng bao nhiêu màu để 

làm nền); Transparency (thiết lập chế độ chuyển màu từ màu nền sang trong suốt); 
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Shading styles (cách đổ bóng cho màu nền). 

- Chọn OK. 

b. Tạo màu nền cho Slide bằng hiệu ứng Texture 

- Chọn Fill Effects, xuất hiện hộp thoại Fill Effects. 

- Chọn thẻ Texture. 

 

Hình 148: Thẻ Texture trong hộp thoại Fill Effects. 

- Chọn Texture phù hợp. 

- Chọn OK. 

c. Tạo màu nền cho Slide bằng hiệu ứng Pattern 

- Chọn Fill Effects, xuất hiện hộp thoại Fill Effects. 

- Chọn thẻ Pattern. 
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Hình 149: Thẻ Pattern trong hộp thoại Fill Effects. 

- Chọn Pattern phù hợp. 

- Chọn OK. 

d. Tạo màu nền cho Slide bằng hiệu ứng Picture 

- Chọn Fill Effects, xuất hiện hộp thoại Fill Effects. 

- Chọn thẻ Picture. 

 

Hình 150: Thẻ Picture trong hộp thoại Fill Effects. 

- Chọn Select Picture, xuất hiện hộp thoại Select Picture: 
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Hình 151: Hộp thoại Select Picture. 

- Chọn ảnh và chọn Insert. 

- Chọn OK. 

- Nhấn Apply để cập nhật màu nền vừa chọn cho trang Slide hiện tại. 

- Nhấn Apply to All để cập nhật màu nền cho tất cả các trang Slide hiện có. 

- Nhấn Cancel để bỏ qua thao tác chọn màu nền và trở về màn hình soạn thảo. 

2.4. Chèn các đối tượng vào Slide. 

2.4.1. Chèn hình ảnh, tranh. 

a. Chèn hình ảnh từ Clip Art 

Để chèn hình ảnh từ Clip Art người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Insert \ Picture \ Clip Art, xuất hiện thanh công cụ Clip Art ở bên phải. 

 

Hình 152: Thanh công cụ Clip Art. 

- Chọn hình phù hợp với nội dung cần minh họa, nháy chuột phải trên hình chọn lệnh 

Copy, đóng cửa sổ trình quản lý ClipArt để trở về màn hình soạn thảo trình chiếu. Nhấn 

Ctrl + V để dán hình ảnh từ ClipArt. 
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b. Chèn hình ảnh từ File 

Để chèn hình ảnh từ file người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Insert \ Picture \ From file, xuất hiện hộp thoại Insert Picture: 

 

Hình 153: Hộp thoại Insert Picture. 

- Chọn đến file hình ảnh cần đưa vào mình họa, nhấn nút Insert.  

2.4.2. Chèn phim ảnh, âm thanh. 

Để chèn phim ảnh, âm thanh vào trình diễn người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Insert \ Movies and Sounds \ Movie from file có các lựa chọn sau: 

- Movie from clip organizer: Choṇ phim từ có sẵn. 

- Movie from file: Choṇ phim từ tâp̣ media trên điã. 

- Sound from clip organizer: Choṇ nhac̣ từ Clip có sẵn 

- Sound from File: Choṇ nhac̣ từ tâp̣ media trên điã. 

- Play CD audio file: Choṇ nhac̣ từ điã CD. 

- Record sound: Tư ̣thu âm thanh. 

- Với các lựa chọn này việc thực hiện chèn phim ảnh, âm thanh tuân theo các bước 

tương tự như chèn hình ảnh. Tuy nhiên chỉ sử dụng được các định dạng được liệt kê trong 

hộp thoại trong mục Files of type. 

2.4.3. Chèn, thiết lập biểu đồ. 

Để chèn biểu đồ người sử dụng thực hiện các bước sau: 

- Vào Insert \ Chart, xuất hiện khung Datasheet của Excel. 
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Hình 154: Chèn biểu đồ vào PowerPoint. 

- Để thiết lập nội dung biểu đồ thực hiện chỉnh trong Datasheet như trong Excel, trong 

đó hàng đầu tiên là tên cột, cột đầu tiên là loại dữ liệu. 

Để thiết lập các tính năng của biểu đồ người sử dụng thực hiện như sau: 

- Nhấp đúp chuột vào biểu đồ để hiển thị thanh thực đơn Chart và các tùy chọn trên 

thanh công cụ biểu đồ: 

 

Hình 155: Thanh công cụ Chart. 

- Vào Chart \ Chart Type để chọn dạng biểu đồ: 
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Hình 156: Hộp thoại Chart Type. 

- Chọn các dạng biểu đồ chính ở bên trái; 

- Chọn các dạng biểu đồ tương ứng với biểu đồ chính ở bên phải; 

- Chọn OK để kết thúc. 

- Để định dạng biểu đồ người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Chart Options để mở hộp thoại Chart Options: 

 

Hình 157: Hộp thoại Chart Options. 

- Tạo tiêu đề cho biểu đồ: Điền trong mục Title \ Chart Title; 

- Hiển thị hộp chú thích: Chọn thẻ Legend và thiết lập vị trí của hộp chú thích sau 

khi cho phép hiển thị: 
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Hình 158: Thẻ Legend trong hộp thoại Chart Options. 

- Hiển thị các thẻ dữ liệu: Chọn thẻ Data Labels để cho phép hiển thị giá trị, tỉ lệ 

phần trăm, thẻ văn bản hoặc không cho phép hiển thị một loại thẻ nào. 

 

Hình 159: Thẻ Data Labels trong hộp thoại Chart Options. 

- Hiển thị một bảng dữ liệu trong biểu đồ: Vào thẻ Data Table để thiết lập hiển thị 

bảng dữ liệu ngay trong đồ thị: 

 

Hình 160: Thẻ Data Table trong hộp thoại Chart Options. 

2.4.4. Chèn đối tượng từ chương trình khác. 

Để chèn các đối tượng từ chương trình khác người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Insert \ Object, xuất hiện hộp thoại Insert Object. 
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Hình 161: Hộp thoại Insert Object. 

- Để chọn một đối tượng mới thực hiện lựa chọn một loại đối tượng trong Object 

type. Ví dụ: chọn OpenDocument SpreadSheet, xuất hiện bảng tính Excel trong Slide 

được chọn: 

 

Hình 162: Bảng tính được chèn vào Slide. 

- Để chọn một đối tượng đã có sẵn, chọn Create from file sau đó vào Browse và lựa 

chọn đối tượng cần chèn.  

2.4.5. Chèn thêm Slide từ trình diễn khác. 

Để chèn thêm Slide từ trình diễn khác người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Insert \ Slides from file, xuất hiện hộp thoại Slide Finder. 

 

Hình 163: Hộp thoại Slide Finder. 
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- Chọn Browse để tìm vị trí file sau đó chọn Open. 

 

Hình 164: Hộp thoại Slide Finder-2. 

- Lựa chọn một vài Slide sau đó ấn Insert hoặc ấn Insert All để lựa chọn tất cả Slide 

có trong tệp tin. 

2.4.6. Chèn số trang, tiêu đề đầu, tiêu đề cuối của Slide. 

Để chèn số trang, tiêu đề cuối của Slide người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Insert \ Page Number hoặc vào View \ Header and Footer, xuất hiện hộp 

thoại Header and Footer. 

 

Hình 165: Hộp thoại Header and Footer. 

- Tích chọn Slide number để hiện số trang. 

- Tích chọn Footer và điền nội dung tiêu đề cuối trang vào vùng ở dưới (ví dụ: Tài 

liệu bồi dưỡng). 
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- Chọn Don’t show on title Slide để không hiện số trang và tiêu đề cuối trang ở trang 

đầu tiên. 

2.5. Tạo siêu liên kết trong PowerPoint. 

Để tạo siêu liên kết trong PowerPoint người sử dụng thực hiện các bước sau: 

- Chọn Insert \ Hyperlink (hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + K), xuất hiện hộp thoại 

Insert Hyperlink. 

 

Hình 166: Hộp thoại Insert Hyperlink. 

- Có các lựa chọn về liên kết Link to: Liên kết đến một tệp tin hoặc một trang web, 

liên kết đến một vị trí trong trình diễn, liên kết đến một tệp tin mới, liên kết đến một địa 

chỉ email. 

- Tại các lựa chọn này, tìm đến các tệp tin trong mục Look in nếu là các tệp tin có 

trong máy tính(ví dụ chọn Slide 1 Trinh dien 1.ppt) hoặc điền địa chỉ trang web vào mục 

Address nếu là địa chỉ của một trang web (ví dụ: http://vietnamnet.vn). 

- Để tạo liên kết đến một vị trí trong trình diễn chọn Place in This Document sau đó 

trỏ đến vị trí mong muốn trong trình diễn (ví dụ Slide thứ 3 trong trình diễn). 

- Điền nội dung hiển thị siêu liên kết trong trường hợp địa chỉ quá dài hoặc muốn làm 

rõ siêu liên kết tại ô Text to display. Ví dụ: Báo Vietnamnet. 

2.5.1. Thay đổi màu của Hyperlink. 

Để thay đổi màu của siêu liên kết người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Format \ Slide Design \ Color Schemes. 

http://vietnamnet.vn/
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Hình 167: Thanh tác vụ Slide Design, chức năng Color Schemes. 

- Chọn Edit Color Schemes. 

 

Hình 168 Hộp thoại Edit Color Scheme 

- Chỉnh sửa màu của 2 mục Accent and hyperlink và Accent and followed 

hyperlink bằng cách chọn nút Change Color. 

- Chọn màu trong hộp thoại Background Color. 

 

Hình 169: Hộp thoại Background Color. 
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2.5.2. Thay đổi địa chỉ tới của siêu liên kết. 

Để thay đổi địa chỉ tới của siêu liên kết người sử dụng thực hiện như sau: 

- Chọn siêu liên kết sau đó chọn Insert \ Hyperlink. 

 

Hình 170: Hộp thoại Edit Hyperlink. 

- Sửa lại các thông tin của siêu liên kết sau đó chọn OK. 

2.5.3. Hủy bỏ một siêu liên kết. 

Để hủy bỏ một siêu liên kết người sử dụng thực hiện như sau: 

- Chọn siêu liên kết muốn hủy bỏ. 

- Nháy chuột phải chọn Remove Hyperlink. 
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3. Làm việc với văn bản. 

3.1. Bổ sung thêm văn bản vào Textbox. 

Để thêm một Textbox người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Insert \ Textbox. 

- Nháy chuột trái vào vùng nội dung và kéo ra để tạo Textbox trên Slide. 

Cũng có thể tạo Textbox bằng cách nháy chuột vào biểu tượng Textbox trên thanh 

công cụ . 

Để thêm văn bản vào Textbox người sử dụng nháy chuột trái vào khung Textbox 

muốn nhập và nhập nội dung văn bản hoặc bôi đen một đoạn văn bản, chọn Copy hoặc 

Cut sau đó nháy chuột trái vào khung Textbox sau đó chọn Paste. 

3.2. Định dạng văn bản. 

3.2.1. Hộp thoại Font. 

Để sử dụng hộp thoại Font định dạng văn bản người sử dụng thực hiện như sau: 

- Dùng chuột bôi đen đoạn văn bản muốn định dạng. 

- Vào Format \ Font, xuất hiện hộp thoại Font. 

 

Hình 171: Hộp thoại Font. 

- Lựa chọn các định dạng từ hộp thoại giống như ở phần Microsoft Office Word 

2003 và Microsoft Office Excel 2003 bao gồm: 

- Lựa chọn phông chữ muốn sử dụng từ mục Font. 

- Lựa chọn Kiểu chữ (đậm, nghiêng …) trong mục Font style. 

- Lựa chọn cỡ chữ trong mục Size. 

- Lựa chọn các hiệu ứng (gạch chân, tạo bóng …) ở mục Effects. 

- Lựa chọn màu chữ trong mục Color. 
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3.2.2. Thanh công cụ Formating. 

Để sử dụng thanh công cụ Formating định dạng văn bản người sử dụng thực hiện 

như sau: 

 

Hình 172: Thanh công cụ Formating. 

- Dùng chuột bôi đen đoạn văn bản muốn định dạng. 

- Sử dụng các nút trên thanh công cụ Formating giống như phần Microsoft Office 

Word 2003 và Microsoft Office Excel 2003 bao gồm: 

- Phông chữ trong hộp Font  

- Cỡ chữ trong hộp Size  

- Canh lề dùng nút Align Left (trái), Align Right (phải), Center (giữa)  

- Đổi màu chữ dùng nút Font Color  

- Đổi kiểu chữ dùng các nút  

- Các kiểu định dạng khác. 

3.2.3. Thiết lập khoảng cách giữa các dòng văn bản. 

Để thiết lập khoảng cách giữa các dòng văn bản người sử dụng thực hiện: 

- Dùng chuột bôi đen đoạn văn bản muốn định dạng. 

- Vào Format \ Line Spacing, xuất hiện hộp thoại Line Spacing. 

 

Hình 173: Hộp thoại Line Spacing. 

- Chọn các giá trị cách dòng trong Line spacing. 

- Chọn giá trị khoảng cách trước đoạn văn bản trong Before paragraph. 

- Chọn giá trị khoảng cách sau đoạn văn bản trong After paragraph. 
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- Chọn Preview để xem trước sửa đổi. 

- Chọn OK để kết thúc. 

3.2.4. Kiểm tra lỗi chính tả (tiếng Anh) và kiểu dáng. 

Để kiểm tra lỗi chính tả và kiểu dáng người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Tool \ Option chuyển đến thẻ Spelling and Style. 

 

Hình 174: Thẻ Spelling and Style trong hộp thoại Options. 

- Tích chọn các tùy chọn sau: 

- Check spelling as you type: Kiểm tra chính tả khi gõ phím. 

- Hide all spelling errors: Giấu các lỗi chính tả trong trình diễn. 

- Always suggest corrections: Luôn đề nghị các cách chỉnh sửa. 

- Ignore words in UPPERCASE: Bỏ qua các từ ở dạng chữ hoa. 

- Ignore words with numbers: Bỏ qua những từ có chứa chữ số. 

- Để thiết lập về kiểu dáng chọn nút Style Options, xuất hiện hộp thoại Style Options 

như sau: 
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Hình 175: Thẻ Case and End Punctuation trong hộp thoại Style Options. 

- Trong thẻ Case and End Punctuation: 

- Style title style: Thiết lập kiểu chữ cho tiêu đề. 

- Body text style: Thiết lập kiểu chữ cho phần nội dung thân văn bản. 

- Slide title punctuation: Thiết lập ngắt câu cho tiêu đề. 

- Body punctuation: Thiết lập ngắt câu cho tiêu đề.  

- Trong thẻ Visual Clarity: 

-  

Hình 176: Thẻ Visual Clarity trong hộp thoại Style Options. 

- Number of fonts should not exceed: Số lượng phông tối đa. 

- Title text size should be at least: Nháy cỡ tối thiểu cho tiêu đề văn bản. 

- Body text size should be at least: Nháy cỡ tối thiểu cho thân văn bản. 

- Number of bullets should not exceed: Số gạch đầu dòng tối đa. 

- Number of lines per title should not exceed: Số dòng tối đa cho tiêu đề. 

- Number of lines per bullets should not exceed: Số dòng tối đa cho gạch đầu dòng. 

3.2.5. Sử dụng các Bullets and Numbering. 

Để tạo danh sách dạng gạch đầu dòng hay số hoặc biểu tượng (Bullets and 
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Numbering) trong trình diễn người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Format \ Bullets and Numbering, xuất hiện hộp thoại Bullets and 

Numbering. 

 

Hình 177: Thẻ Bullet trong hộp thoại Bullets and Numbering. 

- Chọn dạng Bullet mặc định sẵn có trong hộp thoại hoặc lựa chọn thêm như sau: 

a. Bullets dạng đánh số 

- Chuyển sang thẻ Numbering trong hộp thoại Bullets and Numbering: 

 

Hình 178: Thẻ Numbering trong hộp thoại Bullets and Numbering. 

- Chọn một trong các kiểu đánh số được hiển thị trong hộp thoại. 

- Chọn None để bỏ việc đánh số. 

- Chọn Size là tỉ lệ % kích cỡ so với chữ. 

- Chọn Color để điều chỉnh màu. 

- Chọn OK để kết thúc. 

b. Bullets dạng hình ảnh 
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- Vào thẻ Bulleted trong hộp thoại Bullets and Numbering. 

- Ấn vào nút Picture, xuất hiện hộp thoại Picture Bullet. 

 

Hình 179: Hộp thoại Picture Bullet. 

- Chọn bullet trong danh sách và chọn OK. 

c. Bullets dạng kí tự 

- Vào thẻ Bulleted trong hộp thoại Bullets and Numbering. 

- Ấn nút Customize. 

 

Hình 180: Hộp thoại Symbol. 

- Chọn bullet muốn hiển thị trong danh sách và chọn OK. 

- Chọn OK ở hộp thoại Bullets and Numbering để kết thúc. 
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4. Làm việc với bảng. 

4.1. Thêm một bảng mới. 

Để thêm một bảng mới người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Insert \ Table, xuất hiện hộp thoại Insert Table. 

 

Hình 181: Hộp thoại Insert Table. 

- Number of columns: Chọn số cột. 

- Number of rows: Chọn số hàng. 

- Chọn OK để kết thúc. 

4.2. Định dạng bảng. 

Để định dạng bảng trong trình diễn người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào View \ Toolbars \ Tables and Borders để có thể mở thanh công cụ Tables 

and Borders. 

 

Hình 182: Thanh công cụ Tables and Borders. 

√ Lưu ý: Thông thường sau khi thêm một bảng vào Slide, thanh công cụ này cũng tự 

động hiện khi nháy chuột vào bảng. 

4.2.1. Ghép, tách ô trong bảng. 

Để ghép các ô trong bảng người sử dụng thực hiện như sau: 

- Chọn các ô liền kề muốn ghép và ấn vào nút Merge Cells trên thanh công cụ Tables 

and Borders. 

- Để hủy bỏ việc ghép các ô có thể vào Edit \ Undo Merge Cells hoặc ấn tổ hợp 

phím Ctrl + Z để thực hiện chức năng Undo. 

Để tách một ô trong bảng thành nhiều ô người sử dụng thực hiện như sau: 

- Chọn ô muốn thực hiện tách và nhấn vào nút Split Cell trên thanh công cụ Tables 

and Borders. 
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- Để hủy bỏ việc ghép các ô người sử dụng vào Edit \ Undo Split Cell hoặc ấn tổ 

hợp phím Ctrl + Z để thực hiện chức năng Undo. 

4.2.2. Căn lề cho văn bản trong bảng. 

Để căn lề cho văn bản trong bảng người sử dụng thực hiện như sau: 

- Dùng các nút Align Top , Center Vertically hoặc Align Bottom  để canh lề 

văn bản lên trên, ở giữa hoặc xuống dưới. 

- Dùng các nút Align Left, Center hoặc Align Right trên thanh công cụ Formating 

để canh lề trái, giữa hoặc phải (xem mục 3.2). 

4.2.3. Tạo đường viền bảng. 

Để tạo đường viền bảng người sử dụng thực hiện như sau: 

- Nháy chuột vào nút  để thiết lập kiểu đường viền. 

- Nháy chuột vào nút  để thiết lập độ dày của đường viền. 

- Nháy chuột vào nút  để thiết lập màu cho đường viền. 

- Nháy chuột vào nút  để thiết lập những phần nào của bảng có đường viền. 

- Nháy chuột vào nút  để thiết lập màu nền của bảng. 

4.2.4. Làm việc với các cột và các hàng. 

Để chèn thêm các hàng và cột người sử dụng thực hiện như sau: 

- Để chèn thêm hàng: Bôi đen một hàng nào đó của bảng sau đó chọn Table \ Insert 

Row Above hoặc Insert Row Below từ thanh công cụ Tables and Borders. 

 

Hình 183: Thêm hàng hoặc cột. 

- Để chèn thêm cột: Bôi đen một cột nào đó rồi chọn Table \ Insert Columns to the 

Left hoặc Insert Columns to the Right. 

- Để xóa hàng và cột chọn Table \ Delete Rows hoặc Delete Columns. 

- Để hủy bỏ việc thêm hoặc xóa hàng và cột, chọn Undo hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + Z. 
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4.2.5. Xóa bảng và các nội dung chứa trong bảng. 

Để xóa một phần nội dung trong bảng người sử dụng thực hiện bôi đen đoạn văn bản 

sau đó ấn phím Delete. 

Để xóa nguyên một bảng, chọn Table \ Select Table trên thanh công cụ Tables and 

Borders rồi ấn phím Delete. 
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5. Làm việc với WordArt và Clip Art. 

5.1. Tìm hiểu chèn chữ nghệ thuật (WordArt). 

WordArt là ứng dụng cho phép tạo các hiệu ứng đặc biệt cho văn bản ví dụ tạo bóng 

mờ, góc quay, tô nhiều màu cho đoạn văn bản … Tuy nhiên sản phẩm của WordArt là 

một đối tượng đồ họa (như một hình vẽ) nên có các thuộc tính như một đối tượng đồ họa. 

5.2. Chèn WordArt. 

Để chèn WordArt người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Insert \ Picture \ WordArt, xuất hiện hộp thoại WordArt Gallery. 

 

Hình 184: Hộp thoại WordArt Gallery. 

- Chọn kiểu WordArt và nháy chuột vào nút OK, hộp thoại Edit WordArt Text 

xuất hiện. 

 

Hình 185: Hộp thoại Edit WordArt Text 

- Nhập nội dung văn bản và định dạng thích hợp sau đó ấn OK. 
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5.3. Định dạng WordArt. 

Sau khi nhập một văn bản WordArt, thanh công cụ WordArt xuất hiện: 

 

Hình 186: Hộp thoại WordArt 

 Công dụng các nút trên thanh công cụ WordArt như sau: 

 

Nút Thuâṭ ngữ Chức năng 

 

 

Insert WordArt  
Mở hộp thoại WordArt Gallery để có thể thêm 

một hình ảnh WordArt.  

 

 

Edit Text  
Mở hộp thoại Edit WordArt Text để có thể 

chỉnh sửa nội dung của WordArt hiện có.  

 

 

WordArt Gallery  
Mở WordArt Gallery để có thể áp dụng kiểu 

dáng mới cho WordArt hiện có.  

 

 

Format WordArt  
Mở hộp thoại Format WordArt, đề có thể chỉnh 

sửa màu sắc, các đường kẻ, kích cỡ và vị trí.  

 

 

WordArt Shape  

Làm hiển thị một bảng (palette) chứa các hình 

dáng bổ sung mà có thể áp dụng cho WordArt 

của mình.  

 

 

Free Rotate  Cho phép baṇ quay tự do một WordArt.  

 

 

WordArt Same 

Letter Heights  

Làm cho tất cả các mẫu tự trong WordArt có 

cùng chiều cao.  

 

 

WordArt Vertical 

Text  

Quay WordArt một góc 900 để đưa nó về tư thế 

thẳng đứng.  
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Nút Thuâṭ ngữ Chức năng 

 

 

WordArt 

Alignment  

Cho phép canh lề cho WordArt – bao gồm canh 

lề trái, canh lề phải, canh chính giữa và canh đều 

hai bên.  

 

 

WordArt 

Character Spacing  

Cho phép điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự, 

để chúng trở nên thưa hơn hoặc khít hơn bình 

thường, hoặc để thiết lập một tỷ lệ phần trăm 

theo một khoảng cách đặc biệt nào đó.  

5.4. Tìm hiểu ảnh động (Clip Art). 

Clip Art Gallery của Microsoft Office 2003 là tiện ích cung cấp hàng ngàn hình ảnh 

tĩnh, động minh họa, ảnh chụp, tệp tin phim ảnh, âm thanh để thêm vào trình diễn. Có thể 

thêm các tệp tin cá nhân vào thư viện Gallery. 

Khi bộ Microsoft Office 2003 được cài đầy đủ các thành phần thì mới có các hình 

ảnh có sẵn trong Clip Art và trình quản lý hình ảnh Clip Art. Nếu không có bắt buộc phải 

đưa đĩa cài đặt Office 2003 vào ổ CD để cài bổ sung. 

5.5. Chèn Clip Art. 

Để chèn Clip Art người sử dụng thực hiện như sau: 

- Tạo một trang Slide mới. 

- Chọn Layout của Slide có hình ảnh Clip Art. 

 

Hình 187: Lựa chọn Slide có Clip Art 

- Nháy đúp chuột vào hộp chứa Clip Art.  
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Hình 188: Mở hộp thoại Select Picture 

- Xuất hiện hộp thoại Select Picture, chọn ảnh muốn chèn và chọn OK. 

 

Hình 189: Hộp thoại Select Picture 

5.6. Chèn ảnh từ bộ sưu tập Media Gallery. 

Để chèn ảnh từ bộ sưu tập Media Gallery người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Insert \ Picture \ Clip Art, xuất hiện thanh tác vụ Clip Art. 
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Hình 190: Thanh tác vụ Clip Art. 

- Lựa chọn ảnh trong danh sách bằng cách nháy chuột vào hình ảnh hoặc nháy chuột 

vào mũi tên phía bên phải của ảnh và chọn Insert. 

5.7. Làm việc với Clip Art. 

Để có thêm các lựa chọn thao tác khi làm việc với Clip Art người sử dụng thực hiện 

như sau: 

- Nháy chuột vào mũi tên bên phải của một hình ảnh bất kì để hiện thị thực đơn: 

 

Hình 191: Thực đơn Clip Art. 

- Insert: Chèn ảnh vào trình diễn. 

- Copy: Sao chép ảnh. 

- Delete from Clip Organizer: Xóa ảnh khỏi Organizer. 

- Copy to Collection: Sao chép ảnh vào một bộ sưu tập. 

- Move to Collection: Di chuyển ảnh vào bộ sưu tập. 
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- Edit Keywords: Sửa từ khóa ảnh (phục vụ tìm kiếm ảnh trong một danh sách các 

ảnh). 

- Find Similar Style: Tìm những ảnh tương tự về kiểu. 

- Preview/Propertises: Xem trước ảnh và các thuộc tính của ảnh được lựa chọn trong 

hộp thoại Preview/Propertises. 

 

Hình 192: Hộp thoại Preview/Propertises. 



253 

 

6. Trình diễn một Slide. 

6.1. Tạo và thiết lập các hiệu ứng chuyển tiếp Slide. 

Để tạo và thiết lập các hiệu ứng chuyển tiếp Slide người sử dụng thực hiện các bước 

sau: 

- Vào Slide Show \ Slide Transition, xuất hiện thanh tác vụ Slide Transition. 

 

Hình 193: Thanh tác vụ Slide Transition. 

- Chọn kiểu chuyển cảnh trong Apply to selected Slides: 

- Blinds: Tấm màn 

- Box: Dạng hộp 

- Fade: Mờ dần 

- Split: Chẻ ra 

- Strips: Tước bỏ 

- Wipe: Xóa 

- Cover: Che phủ 

- Checkerboard: Bàn cờ 

- Chọn tốc độ chuyển tiếp trong mục Speed (chậm (Slow), trung bình (Medium), 

nhanh (Fast)). 

- Thêm các hiệu ứng âm thanh vào giai đoạn chuyển tiếp trong mục Sound. 

- Tích chọn/bỏ chọn mục On mouse click nếu muốn/không muốn chuyển Slide kế 

tiếp thông qua nháy chuột hoặc ấn một trong các phím Space, Enter, Page Up, Page 

Down. 

- Tích chọn/bỏ chọn mục Automatic after nếu muốn/không muốn Slide tự động 
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chuyển tiếp. Trong trường hợp tích chọn, có thể lựa chọn thời gian đến lần chuyển tiếp tiếp 

theo ở ô bên phải. 

- Đánh dấu vào Auto Preview để xem trước hiệu ứng ngay sau khi chọn. 

- Nháy chuột vào nút Slide Show để trình diễn Slide hiện thời. 

- Nháy chuột vào nút Apply to All Slides để áp dụng cho tất cả các Slide. 

6.2. Tạo và thiết lập hiệu ứng chuyển chữ. 

Để tạo và thiết lập các hiệu ứng chuyển chữ cho Slide người sử dụng thực hiện như 

sau: 

- Vào Slide Show \ Animation Schemes để xuất hiện thanh tác vụ Slide Design. 

 

Hình 194: Thanh tác vụ Slide Design. 

- Lựa chọn các hiệu ứng chuyển chữ trong 3 nhóm Subtle, Moderate, Exciting. 

- Tích chọn AutoPreview để xem trước hiệu ứng. 

- Nháy vào nút Apply to All Slides để áp dụng cho tất cả Slide. 

Ngoài ra, có thể tùy biến các hiệu ứng chuyển chữ như sau: 

- Vào Slide Show \ Custom Animation xuất hiện thanh tác vụ Custom Animation. 
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Hình 195: Thanh tác vụ Custom Animation. 

- Chọn đoạn văn bản cần tạo hiệu ứng. 

- Nháy chuột vào nút Add Effect để lựa chọn hiệu ứng chuyển động. 

 

Hình 196: Các hiệu ứng chuyển động. 

- Entrance: Hiệu ứng chuyển động khi bắt đầu trình diễn. 

- Emphasis: Hiệu ứng chuyển động khi đang trình diễn và tập trung vào một số đối 

tượng. 

- Exit: Hiệu ứng chuyển động khi kết thúc một đối tượng hoặc Slide. 

- Motion Paths: Đường đi của sự chuyển động. 

- Sau khi chọn được hiệu ứng có thể thiết lập lại các lựa chọn bằng cách trở lại thanh 

tác vụ Custom Animation. 
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Hình 197: Thiết lập lại hiệu ứng. 

- Remove: Bỏ đi một hiệu ứng . 

- Start: Kiểu nháy hoạt hiệu ứng bao gồm thông qua nháy chuột, tự động xuất hiện 

cùng hiệu ứng trước và tự động xuất hiện sau hiệu ứng trước. 

- Speed: Tốc độ chuyển động của hiệu ứng rất chậm (Very Slow), chậm (Slow), trung 

bình (Medium), nhanh (Fast), rất nhanh (Very Fast). 

- Slide Show: Trình diễn Slide hiện thời. 

- Play: Chạy hiệu ứng vừa chọn. 

- AutoPreview: Xem trước hiệu ứng. 

6.3. Thiết lập thứ tự và thời lượng. 

Để thiết lập thứ tự chuyển động người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào thanh tác vụ Custom Animation sau đó chọn hiệu ứng muốn di chuyển. 

- Ấn vào mũi tên chỉ lên hay xuống  để thay đổi thứ tự chuyển động. 

Để thiết lập về thời lượng thực hiện như sau: 

- Nháy chuột trái vào mũi tên bên phải của hiệu ứng hoặc nháy chuột phải vào hiệu 

ứng, sau đó chọn Timing, xuất hiện hộp thoại thiết lập. 
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Hình 198: Hộp thoại thiết lập thời gian. 

- Start: Thiết lập kiểu chuyển hiệu ứng (nháy chuột, cùng với hiệu ứng trước, sau 

hiệu ứng trước) 

- Delay: Thiết lập độ trễ sau khi chuyển động được nháy hoạt. 

- Speed: Tốc độ chuyển động. 

- Repeat: Thiết lập số lần lặp lại hiệu ứng (theo thời gian hoặc lặp lại cho đến khi khi 

nháy chuột (Until Next Click) hoặc lặp lại khi kết thúc Slide (Until End of Slide). 

6.4. Tạo nhóm Slide trình chiếu (Custom Show). 

Nhóm Slide trình chiếu (Custom Show) cho phép tạo những trình diễn có thể được 

tùy biến để phục vụ nhiều đối tượng khác nhau hoặc dùng cho các mục đích khác nhau mà 

không phải xây dựng nhiều trình diễn có nội dung tương tự nhau. 

Để thiết lập nhóm Slide trình chiếu người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Slide Show \ Custom Shows, xuất hiện hộp thoại Custom Shows. 

 

Hình 199: Hộp thoại Custom Shows. 

- Nháy chuột vào nút New để mở hộp thoại Define Custom Show. 
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Hình 200: Hộp thoại Define Custom Show. 

- Nhập tên của nhóm Slide vào Slide show name. 

- Di chuyển các Slide ở trong mục Slides in presentation sang mục Slides in custom 

show bằng cách chọn Slide và nháy chuột vào nút Add, lưu ý sắp xếp thứ tự của các Slide 

này dùng dấu mũi tên ở bên phải hộp thoại Define Custom Show. 

- Để bỏ một Slide trong danh sách chọn nháy chuột vào nút Remove. 

- Chọn OK để trở lại hộp thoại Custom Shows. 

- Tại đây có thể vào Edit, Remove để chỉnh sửa hoặc chọn Copy để sao chép ra các 

phiên bản nhóm Slide để không phải thực hiện lại các bước chỉnh sửa. 

- Để xem trước Custom Show có thể nháy chuột vào nút Show. 

Để trình diễn một Custom Show thực hiện chọn từ danh sách của mục Custom Show 

sau khi vào Slide Show \ Set Up Show. 

 

Hình 201: Hộp thoại Set Up Show. 
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6.5. Khởi tạo chế độ trình diễn. 

Sau khi tạo xong các Slide, công việc tiếp theo là người sử dụng khởi tạo chế độ trình 

diễn để các Slide được thể hiện như ý muốn. 

Để khởi tạo chế độ trình diễn người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào Slide Show \ Set Up Show, xuất hiện hộp thoại Set Up Show. 

- Lựa chọn các tùy chọn sau: 

- Presented by Speaker (full screen): Trình diễn bởi diễn giả. 

- Browsed by an individual (window): Trình diễn bởi từng người theo cửa sổ, cho 

phép người xem tự điều khiển việc trình diễn PowerPoint theo nhu cầu riêng của mình. 

- Browsed at a kiosk (full screen): Trình diễn tại gian hàng, cho phép trình diễn tự 

động thể hiện mà không cần có người điều khiển và sẽ diễn ra lặp đi lặp lại. 

- Loop continously util ‘ESC”: Lặp lại liên tục cho đến khi ấn phím Esc. 

- Show without narration: Tạm thời tắt bất cứ giọng thuyết minh nào đi kèm trong 

trình diễn. 

- Show without animation: Tạm thời không cho trình diễn các hiệu ứng Slide đi 

kèm. 

- All: Sử dụng tất cả các Slide. 

- From … To: Sử dụng một nhóm các Slide liên tục nhau từ trang x đến trang y. 

- Custom Show: Cho phép lựa chọn từ một danh sách các nhóm Slide trình chiếu. 

- Manually: Xem nhanh Slide bằng cách nháy chuột hoặc dùng bàn phím một cách 

thủ công. 

- Using timings, if present: Sử dụng các thiết lập về thời gian trong trường hợp trình 

diễn. 

- Chọn OK để kết thúc. 

6.6. Các thao tác trong khi trình diễn. 

Để bắt đầu trình diễn nháy chuột vào biểu tượng  hoặc vào Slide Show \ View 

Show hoặc ấn phím F5. 

Các thao tác trong khi trình diễn như sau: 
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Thao tác Ý nghĩa 

Trình chiếu từ Slide đang hiện 

hành 

Bấm vào nút trong thanh Normal View 

Shift + F5 

Quay về chế độ chỉnh sửa Nhấn Esc trên bàn phím 

Màn hình trình chiếu chuyển 

hoàn toàn sang màu đen 

Nhấn phím B, để quay lại màn hình trình diễn thì nhấn 

Phím B một lần nữa 

Màn hình trình chiếu chuyển 

hoàn toàn sang màu trắng  

Nhấn phím W, để quay lại màn hình trình diễn thì nhấn 

phím W một lần nữa 

Quay lại Slide đầu tiên Nhấn phím Home 

Tới Slide cuối cùng Nhấn phím End 

Dùng chuột vẽ một đường 

gạch chân hay khoanh tròn 

những điểm quan trọng 

Nhấn phím Ctrl + P 

Đến trang chiếu trước 

Nhấn phím Page Up 

Nhấn phím mũi tên lên () hoặc trái () 

Nhấn phím P 

Nhấn phím BackSpace 

Đến trang chiếu sau 

Nhấn phím  Page Down  

Nhấn phím  Enter  

Nhấn phím mũi tên xuống ()hoặc phải () 

Nhấn phím N 

Hiển thị hay che giấu chuột Nhấn phím = (dấu bằng) 

Che giấu chuột và nút nhấn 

(nằm ở góc dưới trái màn hình) 
Ctrl + H 

√ Lưu ý: Để có thể thao tác trình chiếu, máy tính phải được kết nối với máy chiếu. 

Đối với các máy tính để bàn, do chỉ có một cổng hỉnh ảnh nên khi cắm máy chiếu máy tính 
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sẽ tự động đưa hình ảnh lên màn chiếu. Tuy nhiên đối với máy tính xách tay, phải thực 

hiện một thao tác để có thể chuyển hình ảnh sang máy chiếu bằng cách ấn tổ hợp phím Fn 

trên bàn phím + phím chức năng máy chiếu (thông thường có hình , tùy theo các hãng 

máy tính khác nhau sẽ là các phím F4, F7, …) 

6.7. Sử dụng bút điều khiển (Wireless Laser Pointer). 

Bút laser trình chiếu không dây là dụng cụ đặc biệt dùng trong các bài thuyết trình 

PowerPoint, cho phép chuyển đổi các Slide tới hoặc lui và dùng tia laser để nhấn mạnh 

các điểm chú ý trong bài thuyết trình mà không cần phải dùng đến bàn phím máy tính, 

chuột, que chỉ, hay phải ra hiệu cho người khác chuyển đổi các Slide giúp.  

 Trên thân chuột có các phím tương ứng với chuột trái và chuột phải của con chuột 

để thực hiện chuyển tiếp Slide tới hoặc lui. 

Để sử dụng được bút điều khiển, trong một số trường hợp máy tính đó phải được cài 

đặt driver cho bộ phát sóng. Hướng dẫn cài đặt driver cho máy tính có thể tra trong tài liệu 

hướng dẫn sử dụng sản phẩm. 

 

Hình 202: Bút điều khiển. 



262 

 

7. In ấn trình diễn. 

7.1. Thiết lập tùy chọn trang in (Page Setup). 

Để thiết lập tùy chọn trang in của PowerPoint người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào File \ Page Setup, xuất hiện hộp thoại Page Setup. 

 

Hình 203: Hộp thoại Page Setup. 

- Thiết lập các thông số sau: 

- Slides sized for: Nháy thước kết xuất ra ví dụ A4, B4 … 

- Width: Độ dài chiều ngang của bản in. 

- Height: Độ dài chiều dọc của bản in. 

- Number Slides from: Con số bắt đầu để đánh số kể từ Slide đầu tiên. 

- Orientation: Hướng in, Portrait: dọc, Lanscape: ngang. 

- Chọn OK để kết thúc. 

7.2. In ấn các trình diễn. 

Để tiến hành in các trình diễn người sử dụng thực hiện như sau: 

- Vào File \ Print, xuất hiện hộp thoại Print. 

 

Hình 204: Hộp thoại Print. 
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- Chọn máy in trong phần Name. 

Chọn các Slide muốn in trong Print Range: 

- All: In tất cả các Slide. 

- Custon Show: In các Slide trong nhóm Custom Show. 

- Slides: In các Slide được chọn (ví dụ: 1, 2, 7-12) 

- Number of copies: Số bản in muốn in. 

Lựa chọn dạng tài liệu muốn in trong Print what bao gồm: 

- Slides: In dạng Slide (nguyên bản như khi trình diễn). 

- Handouts: In dạng thuyết minh. 

- Outline: In dạng phác thảo. 

- Notes Pages: In ra phần ghi chú. 

 

Hình 205: Lựa chọn Print what 

- Lựa chọn màu in trong Color/grayscale: 

- Color: In màu. 

- Grayscale: In theo tông màu xám, 

- Pure Black and White: In chỉ hai tông màu đen và trắng. 

- Ấn OK để tiến hành in. 

Đôi khi để thực hiện nhiều tùy biến hơn so với những khả năng mà PowerPoint cung 

cấp, người sử dụng cần chuyển trình diễn vào Word để thay đổi việc thực hiện in. Để in 

một trình diễn của PowerPoint trong Word thực hiện như sau: 

- Vào File \ Send To \ Microsoft Word để có thể mở hộp thoại Send to Microsoft 

Word. 
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Hình 206: Hộp thoại Send to Microsoft Office Word. 

- Lựa chọn các cách hiển thị trình diễn trong Word: 

- Notes next to Slides: Các ghi chú ở bên cạnh Slide. 

- Blank lines next to Slides: Các dòng trống (để điền) bên cạnh Slide. 

- Notes below Slides: Các ghi chú ở dưới Slide. 

- Blank lines below Slides: Các dòng trống ở dưới Slide. 

- Outline only: Chỉ in ra phần phác thảo. 

- Paste: Nhúng các Slide vào trong Word, các chỉnh sửa ở tệp tin trình diễn gốc 

không được thể hiện ở trong tệp tin Word ở các lần mở sau. 

- Paste link: Các chỉnh sửa ở tệp trình diễn gốc sẽ được tự động cập nhật vào trong 

tệp tin Word. 

- Chọn OK để xuất sang Word. 
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