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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 

lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TIN HỌC 

Tên môn học/mô đun: Tin học 

Mã môn học/mô đun: 229126 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: 

− Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong 

chương trình đào tạo cao đẳng. 

− Tính chất: Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công 

nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động 

nghề nghiệp sau này. 

− Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: Giúp sinh viên có được những kiến thức cơ 

bản về công nghệ thông tin, các quy tắc sử dụng internet, có thể soạn thảo và định 

dạng văn bản, sử dụng bảng biểu, thực hiện các bài thuyết trình trong quá trình học 

các môn tiếp theo và đi làm sau này. Đây là một một trong những kiến thức không 

thể nào thiếu trong quá trình sử dụng máy tính và các ứng dụng trên internet để không 

vi phạm những quy định của các luật về an ninh mạng. 

 

Mục tiêu của môn học/mô đun: 

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể: 

− Về kiến thức: 

Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng 

máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet. 

− Về kỹ năng: 

+ Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại 

phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở;  

+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên 

máy tính và sử dụng máy in; 

+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính 

theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; 

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản 

để tính các bài toán thực tế; 

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội 

dung cần thiết; 

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện 

tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng; 

+ Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn 

dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn 

và bảo mật, bảo vệ thông tin; 
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+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động 

và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

− Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có 

trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời 

sống, học tập và nghề nghiệp; 

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
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CHƯƠNG 1. HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN  

Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: 

− Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin 

trong máy tính, mạng cơ bản; các quy định liên quan đến việc sử dụng máy tính và 

công nghệ thông tin. 

− Nhận biết được các thiết bị phần cứng chủ yếu, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng; 

tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

 

1.1 KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH 

1.1.1 Thông tin và xử lý thông tin 

1.1.1.1 Thông tin 

Thông tin (information) là một khái niệm chỉ sự hiểu biết, nhận thức, mô tả về sự 

vật, sự việc, sự kiện và hiện tượng mà con người tự nhận được trong quá trình nghiên 

cứu, khảo sát, quan sát. 

Thông tin được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau như sóng âm, sóng điện từ, 

viết trên giấy … 

Một số tính chất của thông tin: 

− Tính định lượng: phản ánh mối quan hệ nguồn tin và nơi nhận tin (thông tin chỉ có 

nghĩa nếu nó làm giàu nơi nhận tin). 

− Tính tương đối: trong khoảng thời gian nhận tin, sự vật hiện tượng đã biến đổi khác 

trước. 

− Tính cục bộ: thông tin có thể đúng (hoặc có ý nghĩa) với hệ thống này mà không có 

ý nghĩa với hệ thống khác.  

Ví dụ: Đối tượng Sinh viên  

Thông tin mô tả về đối tượng Sinh viên chẳng hạn là: mã sinh viên, tên sinh viên, 

giới tính, ngày sinh, địa chỉ, hộ khẩu thường trú, họ tên cha, họ tên mẹ, chiều cao, cân 

nặng, sở thích, màu da, tuổi, … 

1.1.1.2 Dữ liệu  

Dữ liệu (data) là sự kiện thô, rời rạc, được đưa vào máy tính nhờ tác vụ nhập như 

số liệu, văn bản, hình ảnh…  

Thông tin là dữ liệu đã được xử lý và nằm ở dạng có ý nghĩa, giúp con người có 

thêm hiểu biết. 

Ví dụ: Để quản lý Sinh viên trên máy tính ta có thể chỉ cần lưu trữ một vài thông tin sau: 

mã sinh viên, tên sinh viên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ. 
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Dữ liệu có các dạng: 

− Dữ liệu dạng số: số nguyên, số thực  

− Dữ liệu dạng phi số: văn bản, âm thanh, hình ảnh 

− Dữ liệu dạng tri thức: các sự kiện, các luật… 

1.1.1.3 Xử lý thông tin  

Xử lý thông tin (Information Processing) là một tiến trình biến đổi dữ liệu vào 

(Input data) thành tập các kết quả ra (Output data) theo một chương trình (Program) đã 

được định trước.  

Muốn xử lý được thông tin bằng máy tính, thông tin phải thoả mãn các yêu cầu sau: 

− Khách quan: mang một ý nghĩa duy nhất, không tuỳ thuộc vào suy nghĩ chủ quan. 

− Đo được: xác định bằng một đại lượng cụ thể. 

− Rời rạc: các giá trị kế cận của nó là rời nhau (ví dụ các số nhị phân 0 và 1). 

Ta có thể hình dung quá trình xử lý thông tin theo sơ đồ ở hình 1.1:  

 

1.1.2 Phần cứng  

  Phần cứng là tất cả các thành phần vật lý của máy tính, gồm: thiết bị nhập, thiết 

bị xử lý, thiết bị lưu trữ và thiết bị xuất.  

Ví dụ: Màn hình, bàn phím, chuột, bộ xử lí trung tâm (CPU), bo mạch chủ 

(mainboard),... 

1.1.2.1 Bộ vi xử lý trung tâm  

Bộ vi xử lý trung tâm (CPU – Central Processing Unit) là bộ não của máy 

tính, là thiết bị điều khiển toàn bộ hệ thống máy tính. Chức năng chính của CPU là 

xử lý các yêu cầu được đưa vào từ các thiết bị nhập thông qua bộ nhớ trong và bộ 

nhớ ngoài. 

 

Hình 1. 1. Sơ đồ xử lý thông tin 
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1.1.2.2 Các thiết bị nhập (Input Devices) 

1.1.2.2.1 Bàn phím (Keyboard) 

Bàn phím là thiết bị để đưa dữ liệu trực tiếp vào máy tính, các phím chia làm 3 nhóm:  

− Các phím dữ liệu (Data keys): bao gồm các phím: a  z; A Z; 09; *, /? (/ > … 

cho phép người sử dụng nhập vào dữ liệu hay các lệnh.  

− Các phím chức năng (Function keys): F1  F12, Delete,  , Page Up, Page Down, 

… cho phép sử dụng vào các lệnh dưới dạng ngắn gọn và cô đọng so với lệnh vào 

bằng các phím dữ liệu. Mỗi chương trình sẽ gán cho các phím chức năng một ý nghĩa 

riêng. 

− Các phím trạng thái (Status keys): bao gồm các phím Alt, Ctrl, Shift … Đặc điểm 

của phím này là không sử dụng riêng lẻ mà phải được phối hợp với các phím dữ liệu 

hay các phím chức năng. Tổ hợp được tạo ra sẽ có ý nghĩa như một phím mới. Các 

phím trạng thái được đưa vào với mục đích tăng cường số lượng các phím được sử 

dụng mà không cần đưa thêm quá nhiều trên bàn phím. 

Phím Enter là phím nhấn báo rằng người sử dụng đã chọn lựa lệnh gõ trên màn hình 

hoặc xuống một dòng mới trong các chương trình soạn thảo văn bản. 

Phím Space là thanh dài nhất trên bàn phím, dùng để tạo ký tự rỗng, tạo khoảng 

trống (mã số 32 trong bảng ASCII). 

Phím ESC là một phím tạo ra mã 27 trong bảng ASCII, có tên là mã Escape. Đây là 

phím mã đặc biệt nên đứng riêng một mình, sẽ được dùng khi có chỉ định rõ. 

Phím Shift được nhấn đồng thời với phím chữ cái sẽ hiển thị chữ cái hoa. 

Phím Shift được nhấn đồng thời với phím có 2 ký tự sẽ hiển thị ký tự ở trên. Ví dụ: 

nhấn phím Shift và phím   sẽ xuất hiện @ 

Phím Caps Lock dùng để gõ chữ hoa thường xuyên, khi này đèn chỉ thị Caps Lock 

sẽ sáng và không cần nhấn phím Shift cho từng chữ cái hoa. 

Phím Num Lock: nếu đèn Num Lock sáng sử dụng các phím số bên phải bàn phím. 

Phím Print Screen dùng để chụp màn hình đang hiển thị và đưa vào vùng nhớ đệm. 

  

Hình 1. 2. Mặt dưới, mặt trên bộ xử lý trung tâm, bộ xử lý trung tâm tích hợp  
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1.1.2.2.2 Con chuột (Mouse) 

Chuột là một thiết bị nhập, 

dùng để hỗ trợ cho bàn phím thực hiện 

các thao tác nhập phức tạp. Chuột có 

thể thay cho các phím di chuyển của 

bàn phím và thường dùng cho các phần mềm vẽ hình, thiết kế dàn trang. 

1.1.2.2.3 Bảng chạm (TouchPad) 

Bảng chạm là bàn di chuyển chuột dùng để điều khiển con chuột trên máy tính 

xách tay với hai phím trái phải như con chuột trên máy tính để bàn, nằm phía dưới bàn 

phím. 

 

Hình 1. 5. Bảng chạm 
 

Hình 1. 6. Bút chạm 

1.1.2.2.4 Bút chạm (Stylus) 

Bút chạm là một thiết bị nhập trông giống như một cây bút, sử dụng để chọn hoặc 

kích hoạt một mục trên một thiết bị có màn hình cảm ứng. 

1.1.2.2.5 Màn hình cảm ứng 

 

Hình 1. 3. Bàn phím 

 

 

  

Hình 1. 4. Chuột có dây và chuột không dây 
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Màn hình cảm ứng là một thiết bị được sử dụng trong máy tính hoặc các thiết bị 

di động thông minh. Thiết bị bao gồm: Một màn hình hiển thị thông thường như LCD 

hoặc LED và một lớp cảm ứng phía trên bề mặt để thay thế cho chuột máy vi tính. 

1.1.2.2.6 Cần điều khiển (joystick) 

Cần điều khiển là một thiết bị đầu vào được sử dụng để điều khiển  trò chơi video 

và công nghệ hỗ trợ trên máy tính. Cần điều khiển bao gồm một chân đế, một tay đòn 

(stick) với một hay nhiều nút nhấn có thể được di chuyển bất kỳ hướng nào. 

 

Hình 1. 7. Màn hình cảm ứng 

 

Hình 1. 8. Cần điều khiển 

1.1.2.2.7 Máy ghi hình trực tiếp (webcam) 

Máy ghi hình trực tiếp là loại thiết bị ghi hình kỹ thuật số được kết nối với máy 

vi tính để truyền trực tiếp hình ảnh nó ghi được lên một website nào đó, hay đến một 

máy tính khác nào đó thông qua mạng Internet. Về cơ bản, webcam giống như máy ảnh 

kỹ thuật số nhưng khác ở chỗ các chức năng chính của nó do phần mềm cài đặt trên máy 

tính điều khiển và xử lý. Ngày nay, nhiều webcam còn có thể dùng để quay phim, chụp 

ảnh rồi lưu vào máy tính hoặc dùng trong công tác an ninh như truyền tải hình ảnh nó 

ghi được đến trung tâm kiểm soát từ xa hay dùng như thiết bị liên lạc hình ảnh giữa con 

người với nhau. 

1.1.2.2.8 Microphone 

Microphone là một loại cảm biến thực hiện chuyển đổi tín hiệu âm thanh sang tín 

hiệu điện. Microphone được sử dụng ở nhiều lĩnh vực như: điện thoại, tăng âm, hệ thống 

karaoke, trợ thính, thu băng, lưu trữ, sản xuất phim, phát thanh và truyền hình, thiết bị 

thu âm ở máy tính, nhận diện giọng nói. 

 

 

Hình 1. 9. Máy ghi hình trực tiếp 

 

Hình 1. 10. Microphone 
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1.1.2.2.9 Máy quét ảnh (Scanners) 

Máy quét ảnh là một thiết bị quét quang học hình 

ảnh, văn bản trên giấy, chữ viết tay hay vật thể chuyển 

đổi thành ảnh kỹ thuật số. Máy quét thường đi kèm một 

thiết bị đầu ra là máy tính. 

1.1.2.3 Các thiết bị xuất (Output Devices) 

1.1.2.3.1 Màn hình (Monitor) 

Cấu tạo màn hình trên máy tính về nguyên tắc giống 

như máy vô tuyến truyền hình, có nhiệm vụ hiển thị các kết 

quả của CPU. Ngoài ra nó còn cho thấy các hoạt động của 

việc nhập liệu từ bàn phím được xuất hiện trên màn hình đen 

trắng hoặc màu. Độ rộng của màn hình tính bằng inch. 

Màn hình có hai chế độ (Mode) làm việc: 

− Chế độ văn bản (Text mode): mẫu của ký tự trình bày trên 

màn hình sẽ lấy từ ROM và gửi ra màn hình để tạo chữ.  

− Chế độ đồ họa (Graphic mode): màn hình được chia ra làm nhiều điểm ảnh (Pixel). 

Mỗi điểm ảnh tương ứng với một bit trong vùng nhớ RAM video.  

− Độ phân giải của màn hình là số các điểm ảnh trên một dòng và trên một cột, kích 

thước của điểm ảnh càng nhỏ thì hình ảnh càng mịn. Mỗi loại màn hình có một bảng 

mạch điều khiển tương ứng. 

Màn hình có các loại: màn hình ống phóng điện tử CRT, màn hình tinh thể lỏng 

LCD, màn hình LED, màn hình plasma. 

1.1.2.3.2 Máy in (Printer) 

Máy in là thiết bị xuất thông tin ra giấy. Mỗi loại máy in 

có những đặc tính kỹ thuật khác nhau.  

Máy in có các loại: máy in kim (dot-matrix printer) loại 24 

kim, máy in phun mực (ink-jet printer), máy in laser (laser printer) 

trắng đen hoặc màu. 

Các máy in có thể in được ở cả hai chế độ văn bản và đồ họa. Máy in cho phép in 

nhiều kiểu chữ khác nhau với các độ đậm nhạt khác nhau.  

Ví dụ: Một máy tính ngày nay 

 

Hình 1. 12. Màn hình 

 

 

 

Hình 1. 13. Máy in 

 

 

Hình 1. 11. Máy quét ảnh 
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1.1.2.4 Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ 

Thiết bị lưu trữ là một phần không thể thiếu cho một chiếc máy tính, chúng lưu 

trữ hầu hết tất cả các dữ liệu và các ứng dụng trên một máy tính. Thiết bị lưu trữ được 

sử dụng để lưu trữ, chuyển và giải nén các tập tin dữ liệu của các đối tượng. Thiết bị lưu 

trữ vừa giữ lưu thông tin tạm thời vừa vĩnh viễn. 

Bộ nhớ gồm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. 

❖ Bộ nhớ trong  

− Bộ nhớ trong (Main/Primary Memory) là vi mạch điện tử dùng để chứa dữ liệu, 

chương trình trong quá trình CPU đang hoạt động.  

− Đặc điểm của bộ nhớ trong là tốc độ trao đổi thông tin với CPU là rất lớn, dung 

lượng bộ nhớ không cao. 

− Bộ nhớ trong gồm hai loại: RAM và ROM. 

➢ RAM (Random Access Memory: bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên) 

RAM là vi mạch điện tử dùng để lưu trữ chương trình, dữ liệu đang thực thi trên 

máy tính. 

− Có thể ghi và đọc được dữ liệu. 

− Dùng để chứa dữ liệu tạm thời trong quá trình CPU hoạt động. 

− Khi tắt máy dữ liệu trong RAM sẽ bị hủy.   

➢ ROM (Read Only Memory: bộ nhớ chỉ đọc) 

 ROM là vi mạch điện tử dùng để chứa hệ thống lệnh nhập xuất cơ bản (BIOS-

Basic Input Output System) để kiểm tra phần cứng, nạp hệ điều hành nên còn gọi là 

ROM BIOS.     

 

Hình 1. 14. Hình ảnh một máy tính ngày nay 
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− Chỉ có thể đọc dữ liệu. 

− Là vùng nhớ dành riêng cho hệ thống. 

− Khi tắt máy thông tin trong ROM vẫn tồn tại. 

 

Hình 1. 15. ROM 

 

Hình 1. 16. RAM 

 

❖ Bộ nhớ ngoài  

Bộ nhớ ngoài (Secondary Memory) là thiết bị lưu trữ thông tin với dung lượng 

lớn, thông tin không bị mất khi không có điện. Có thể cất giữ và di chuyển bộ nhớ ngoài 

độc lập với máy tính. Song tốc độ truy nhập của bộ nhớ ngoài không cao. Hiện nay có 

các loại bộ nhớ ngoài phổ biến như:  

− Thẻ nhớ (Memory Stick, Compact Flash Card), USB Flash Drive có dung lượng phổ 

biến là 1GB, 2GB, 8GB, 16GB,...  

− Đĩa cứng (Hard disk): phổ biến là đĩa cứng có dung lượng 320 GB, 500 GB, 1TB và 

lớn hơn nữa.  

− Đĩa quang (Compact disk): loại 4.72 inch, là thiết bị phổ biến dùng để lưu trữ các 

phần mềm mang nhiều thông tin, hình ảnh, âm thanh và thường được sử dụng trong 

các phương tiện đa truyền thông (multimedia). Có hai loại phổ biến là: đĩa CD (dung 

lượng khoảng 700 MB) và DVD (dung lượng khoảng 4.7 GB).  

Ngoài ra còn có đĩa mềm (Floppy disk): là loại đĩa đường kính 3.5 inch, dung lượng 1.44 

MB nhưng hiện nay không còn sử dụng.  

 

1.1.2.5 Cổng 

❖ Cổng nối tiếp 

 

Hình 1. 17. Các loại đĩa 
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Dữ liệu được gửi từng bit từ máy tính này sang máy tính khác theo hướng hai 

chiều. Mỗi bit có tốc độ xung đồng hồ của nó. Tám bit được truyền tại một thời điểm có 

bit start và stop (thường được gọi là bit Parity) tức là 0 và 1 tương ứng. 

❖ Cổng song song 

Trong truyền song song, các bit khác nhau được gửi cùng lúc với một xung đồng 

hồ duy nhất. Đó là một cách nhanh chóng để truyền tải vì nó sử dụng nhiều dòng đầu 

vào / đầu ra để truyền dữ liệu. 

❖ Cổng nối tiếp vạn năng (USB) 

Là một chuẩn kết nối thông dụng cho rất nhiều thiết bị hiện nay. Cổng kết nối 

cáp tiêu chuẩn cho máy tính cá nhân và những thiết bị điện tử tiêu dùng. Cổng USB cho 

phép các thiết bị có trang bị cổng USB được kết nối với nhau và truyền dữ liệu kỹ thuật 

số qua cáp USB, có thể truyền năng lượng điện cho những thiết bị cần điện để hoạt động. 

USB được phân loại theo tốc độ truyền: 

➢ USB 1.x  

Là cổng usb chuẩn hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu 12 Mb / giây 

➢ USB 2.0 

Được gọi USB tốc độ cao, được phát triển bởi nhiều hãng máy tính như Hewlett 

Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC và Phillips và xuất hiện trên thị trường vào năm 

2001. Loại USB này có khả năng hỗ trợ tốc độ truyền lên tới 480 megabits mỗi giây 

(Mbps) hoặc 60 megabyte mỗi giây (MBps). 

➢ USB 3.0 

USB 3.0 hỗ trợ tốc độ truyền lên tới 5,0 gigabit mỗi giây (Gbps) hoặc 640 

megabyte mỗi giây (MBps) 

 

Hình 1. 18. Cổng nối tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 19. Cổng song song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/phan-biet-usb-3-0-va-2-0-596332
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➢ USB 3.1 

Cổng USB 3.1 cho khả năng truyền tốc độ lên tới 10 Gbps, phù hợp với thế hệ 

đầu tiên của cổng Thunderbolt của Apple. 

 

 

 

 

 

 

❖ Cổng mạng 

Các cổng kết nối trên máy tính cũng được gọi là các cổng giao tiếp vì chịu trách 

nhiệm liên lạc giữa máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính đó. Máy tính thường chứa 

các đầu cái (female) của các cổng kết nối và các cổng này thường nằm trên bo mạch 

chủ. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Phần mềm  

Phần mềm (Software) là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc 

nhiều ngôn ngữ lập trình để điều khiển hoạt động của máy tính. 

Có thể phân loại phần mềm thành hai loại: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. 

1.1.3.1 Phần mềm hệ thống 

Là loại phần mềm làm việc trực tiếp với phần cứng máy tính. Không có những 

phần mềm này con người sẽ rất khó khăn khi giao tiếp với máy tính. Một số loại phần 

mềm hệ thống thường gặp như: 

− Hệ điều hành (OS – Operating System): Linux, WinXP, Win7, …  

− Phần mềm mạng (Network Software): phần mềm cho máy chủ, phần mềm bảo mật.  

− Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System): SQL Server, 

Oracle…  

 

Hình 1. 20. Các loại cổng USB 

 

 

Hình 1. 21. Cổng mạng 

 

https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/tim-hieu-ve-cong-thunderbolt-3-cho-laptop-1114952
https://www.dienmayxanh.com/dien-thoai-apple-iphone
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− Phần mềm điều khiển thiết bị ngoại vi: các driver… 

1.1.3.2 Phần mềm ứng dụng  

Là những phần mềm hướng đến người sử dụng, gồm 3 loại chính: 

− Phần mềm hỗ trợ công việc: các phần mềm văn phòng, soạn thảo văn bản, các phần 

mềm quản lí dự án, nhân sự, tiền lương. 

− Phần mềm giải trí, hỗ trợ truyền thông đa phương tiện: Window Media…  

− Phần mềm tiện ích: các phần mềm nén dữ liệu, diệt virus… 

1.1.3.3 Một số phần mềm ứng dụng thông dụng 

− Phần mềm giải nén: winrar, winzip, …. 

− Phần mềm ứng dụng văn phòng: Microsoft Office 

− Phần mềm đọc pdf: Foxit reader, Nitro PDF, … 

− Phần mềm diệt virus: BKAV, Avira, Norton, KIS, …. 

1.1.3.4 Phần mềm mã nguồn mở 

❖ Khái niệm 

Phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng 

một giấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, 

thay đổi, cải tiến phần mềm và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay 

đổi. 

❖ Ứng dụng 

Có thể viết bất kỳ ứng dụng nào từ mã nguồn mở đó. 

1.2 BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 

1.2.1 Biểu diễn thông tin trong máy tính  

– Tất cả các thông tin trong máy tính đều phải được biến đổi thành các dãy bit. 

– Thông tin được lưu trữ trong máy tính được gọi là dữ liệu. 

– Máy tính cần phải có những bộ phận đảm bảo thực hiện hai quá trình: 

+ Biến đổi thông tin đưa vào máy tính thành dãy bit. 

+ Biến đổi thông tin lưu trữ dưới dạng bit thành các dạng quen thuộc với con 

người: âm thanh, văn bản, hình ảnh, … 

1.2.2 Đơn vị biểu diễn thông tin và dung lượng bộ nhớ 

Bit: là đơn vị cơ sở để biểu diễn dữ liệu bằng hai ký số nhị phân 0 và 1. 

Byte: là đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn dữ liệu, một byte gồm 8 bit. 

1 Byte= 8 bit  

1 KB (Kilobyte)=1024 Byte (= 210 B) 

1 MB (Megabyte)=1024 KB (=210 KB) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p_ngu%E1%BB%93n_m%E1%BB%9F&action=edit&redlink=1
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1 GB (Gigabyte)=1024 MB (=210 MB) 

1 TB (Terabyte) = 1024 GB (=210 GB) 

1 PB (Petabyte)=1024 TB (=210 TB) 

1 EB (Exabyte)= 1024 PB (=210 PB) 

1 ZB (Zettabyte)= 1024 EB (=210 EB) 

1 YB (Yottabyte)= 1024 ZB (=210 ZB) 

1 BB (Brontobyte) =1024 YB (=210 YB) 

1 GeB (Geopbyte) =1024 BB (=210 BB) 

1.2.2.1 Biểu diễn số trong các hệ đếm  

Hệ đếm là tập hợp các ký hiệu và qui tắc sử dụng tập ký hiệu đó để biểu diễn, 

xác định giá trị của các số. Mỗi hệ đếm có một số ký số (digits) hữu hạn. Tổng số ký số 

của mỗi hệ đếm được gọi là cơ số (base hay radix), ký hiệu là b.  

Hệ đếm cơ số b (b ≥ 2, b là số nguyên dương) mang tính chất sau:  

− Có b ký số để thể hiện giá trị số. Ký số nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là b-1.  

− Giá trị vị trí thứ n trong một số của hệ đếm bằng cơ số b lũy thừa n: bn  

− Số N
(b) 

trong hệ đếm cơ số (b) được biểu diễn bởi: N(b) = anan-1an-2...a1a0a-1a-2...a-m. 

Trong đó, số N
(b) 

có n+1 ký số biểu diễn cho phần nguyên và m ký số lẻ biểu diễn cho 

phần b_phân và có giá trị là:  

N(b) = an.bn + an-1bn-1 + an-2bn-2 + … + a1b1 + a0b0 + a-1b-1 + a-2b-2 +…+ a-mb-m 

hay là: 


−=

=
n

mi

i

ib baN )(
 

Trong ngành toán – tin hiện nay 4 hệ đếm được sử dụng phổ biến là hệ thập phân, 

hệ nhị phân, hệ bát phân và hệ thập lục phân. 

1.2.2.2 Hệ đếm thập phân  

Hệ đếm thập phân (Decimal System, b=10 hay hệ đếm cơ số 10) là một trong các 

phát minh của người Ả Rập cổ, bao gồm 10 ký số theo ký hiệu sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9  

Qui tắc tính giá trị của hệ đếm này là mỗi đơn vị ở một hàng bất kỳ có giá trị 

bằng 10 đơn vị của hàng kế cận bên phải. Ở đây b=10. Bất kỳ số nguyên dương trong 

hệ thập phân có thể biểu diễn như là một tổng các số hạng, mỗi số hạng là tích của một 

số với 10 lũy thừa, trong đó số mũ lũy thừa được tăng thêm 1 đơn vị kể từ số mũ lũy 

thừa phía bên phải nó. Số mũ lũy thừa của hàng đơn vị trong hệ thập phân là 0.  
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Ví dụ: Số 1234 có thể được biểu diễn như sau:  

1234 = 1 x 10
3 
+ 2 x 10

2 
+ 3 x 10

1 
+ 4 x 10

0  

= 1 x 1000 + 2 x 100 + 3 x 10 + 4 x 1  

Thể hiện như trên gọi là ký hiệu mở rộng của số nguyên.  

Vì: 1234 = 1000 + 200 + 30 + 4 

Như vậy, trong số 1234: ký số 4 trong số nguyên đại diện cho giá trị 4 đơn vị, ký 

số 3 đại diện cho giá trị 3 chục, ký số 2 đại diện cho giá trị 2 trăm và ký số 1 đại diện 

cho giá trị 1 ngàn. Nghĩa là, số lũy thừa của 10 tăng dần 1 đơn vị từ trái sang phải tương 

ứng với vị trí ký hiệu số: 

10
0 

= 1, 10
1 
= 10, 10

2 
= 100, 10

3 
= 1000, 10

4 
= 10000 ... 

Mỗi ký số ở thứ tự khác nhau trong số sẽ có giá trị khác nhau, ta gọi là giá trị vị 

trí (place value).  

Phần thập phân trong hệ thập phân sau dấu chấm phân cách thập phân (theo qui 

ước của Mỹ) thể hiện trong ký hiệu mở rộng bởi 10 lũy thừa âm tính từ phải sang trái 

kể từ dấu chấm phân cách:  


1000

1
10

100

1
10

10

1
10 321 === −−−  

Ví dụ:  

345.67 = 3 x 102 + 4 x 101 + 5 x 100 + 6 x 10-1 + 7 x 10-2 

 = 
100

7

10

6
540300 ++++  

1.2.2.3 Hệ đếm nhị phân  

Hệ đếm nhị phân (Binary System, b=2 hay hệ đếm cơ số 2).  

Đây là hệ đếm đơn giản nhất với 2 chữ số là 0 và 1. Mỗi chữ số nhị phân gọi là 

BIT (viết tắt từ chữ BInary digiT). Vì hệ nhị phân chỉ có 2 trị số là 0 và 1, nên khi muốn 

diễn tả một số lớn hơn, hoặc các ký tự phức tạp hơn thì cần kết hợp nhiều bit với nhau.  

Ta có thể dễ dàng chuyển đổi hệ nhị phân theo hệ thập phân. 

Ví dụ 1:  

Số 110101
(2) 

tương đương với giá trị thập phân là:  

 110101(2)  = 1x25 + 1x24 + 0x23 + 1x22 + 0x21 + 1x20 

   = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 

   = 53(10) 

Ví dụ 2:  



 Giáo trình Tin học 

14 Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 

 

Số 11011.11
(2) 

tương đương với giá trị thập phân là:  

Số nhị phân:  1 1 0 1 1 . 1 1 

Số vị trí: 4 3 2 1 0  -1 -2 

Trị vị trí: 24 23 22 21 20  2-1 2-2 

Hệ 10 là: 16 8 4 2 1  0.5 0.25 

Như vậy: 11011.11(2) = 1x16 +1x8 + 0x4 + 1x2 +1x1 + 1x0.5 + 1x0.25 = 27.75(10) 

1.2.2.4 Hệ đếm bát phân  

Hệ đếm bát phân (Octal System, b=8 hay hệ đếm cơ số 8) 

Nếu dùng 1 tập hợp 3 bit thì có thể biểu diễn 8 trị khác nhau: 000, 001, 010, 011, 

100, 101, 110, 111. Các trị này tương đương với 8 trị trong hệ thập phân là 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7. Tập hợp các chữ số này gọi là hệ bát phân, là hệ đếm với b = 8 = 2
3
. Trong hệ 

bát phân, trị vị trí là lũy thừa của 8.  

Ví dụ: 234.56(8) = 2x82 + 3x81 + 4x80 + 5x8-1 + 6x8-2 

      = 
)10(71875.156

64

6

8

5
424128 =++++   

1.2.2.5 Hệ đếm thập lục phân  

Hệ đếm thập lục phân (Hexa-Decimal System, b=16) là hệ cơ số b=16 = 2
4
, tương 

đương với tập hợp 4 chữ số nhị phân (4 bit). Khi thể hiện ở dạng hexa-decimal, ta có 16 

ký tự gồm 10 chữ số từ 0 đến 9 và 6 chữ in A, B, C, D, E, F để biểu diễn các giá trị số 

tương ứng là 10, 11, 12, 13, 14, 15. Với hệ thập lục phân, trị vị trí là lũy thừa của 16. 

Ví dụ: 23A4C(16) = 2x164 + 3x163 + 10x162 + 4x161 + 12x160  

= 2x65536 + 3x4096 +10x256 +4x16+12  

= 131072+12288+2560+64+12 

= 145996(10)  

 Chú ý: một số ngôn ngữ lập trình qui định viết số hexa phải có chữ H ở cuối chữ số.  

Ví dụ: Số 14 viết là EH.  
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Bảng 1.1: Bảng qui đổi tương đương 16 chữ số đầu tiên của 4 hệ đếm 

 Hệ 10  Hệ 2  Hệ 8  Hệ 16  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

0000  

0001  

0010  

0011  

0100  

0101  

0110  

0111  

1000  

1001  

1010  

1011  

1100  

1101  

1110  

1111  

00  

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

A  

B  

C  

D  

E  

F  

1.2.2.6 Đổi một số nguyên từ hệ thập phân sang hệ cơ số b  

❖ Tổng quát: Lấy số nguyên thập phân N(10) lần lượt chia cho b cho đến khi thương số 

bằng 0. Kết quả số chuyển đổi N(b) là các dư số trong phép chia viết ra theo thứ tự ngược 

lại.  

Ví dụ: Số 13(10) = ?(2). Dùng phép chia cho 2 liên tiếp, ta có một loạt các số dư như sau:  

13 2    

1 6 2   

 0 3 2  

  1 1 2 

   1 0 

Kết quả: 13
(10) 

= 1101
(2) 

1.2.2.7 Đổi phần thập phân từ hệ thập phân sang hệ cơ số b  
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❖ Tổng quát: Lấy phần thập phân N
(10) 

lần lượt nhân với b cho đến khi phần thập phân 

của tích số bằng 0. Kết quả số chuyển đổi N
(b) 

là các số phần nguyên trong phép nhân 

viết ra theo thứ tự tính toán.  

Ví dụ:  0.625(10) = ?(2) 

 

Kết quả: 0.625(10) = 0.101(2) 

1.2.2.8 Mệnh đề logic  

Mệnh đề logic là mệnh đề chỉ nhận một trong 2 giá trị: Đúng (TRUE) hoặc Sai 

(FALSE), tương đương với TRUE = 1 và FALSE = 0.  

Mệnh đề logic áp dụng cho 2 giá trị TRUE và FALSE ứng với các phép toán 

logic NOT, AND, OR và XOR như sau:  

Bảng 1.2: Các phép toán logic 

A B not(A) and(A,B) or(A,B) xor(A,B) 

TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE 

TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE 

FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE 

FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE 

1.2.2.9 Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử  

Do đặc điểm cấu tạo, các mạch nhớ trong máy tính chỉ có khả năng lưu trữ một 

trong hai trạng thái bật và tắt. Do vậy người ta chọn hệ nhị phân để biểu diễn dữ liệu 

trong máy tính vì hệ nhị phân chỉ có hai ký số 1 và 0 tương ứng với hai trạng thái bật và 

tắt. 

Giá trị 0 và 1 trong máy tính được gọi là Bit (Binary Digit). Dữ liệu được lưu trữ 

trong máy tính là một chuỗi dài các bit 0 và 1. Bit là đơn vị cơ bản nhất. Tuy nhiên kết 

hợp 8 bit ta có đơn vị 1 byte. 

Vấn đề chúng ta cần quan tâm là: 

− Dữ liệu số được biểu diễn như thế nào? 

− Dữ liệu ký tự được biểu diễn như thế nào? 
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1.2.2.9.1 Biểu diễn số bên trong máy tính 

Nguyên tắc là số thập phân được biểu diễn bên trong máy tính dưới dạng số nhị 

phân tương đương. Số thập phân càng lớn, ta càng cần đến nhiều bit biểu diễn số nhị 

phân tương đương. 

Xem ví dụ về biểu diễn số nguyên không dấu, số nguyên có dấu. 

− Biểu diễn số nguyên không dấu: nếu dùng 4 bit diễn tả được 16 trạng thái khác nhau. 

Bảng 1.3: Biểu diễn số nguyên không dấu 

0000  0 

0001  1 

0010  2 

0011  3 

0100  4 

0101  5 

0110  6 

0111  7 

1000  8 

1001  9 

1010   10 

1011   11 

1100   12 

1101   13 

1110   14 

1111   15 

− Biểu diễn số nguyên có dấu: nếu dùng 4 bit diễn tả được 16 trạng thái khác nhau. 

Bảng 1.4 : Biểu diễn số nguyên có dấu 

0000  0 

0001  1 

0010  2 

0011  3 

0100  4 

0101  5 

0110  6 

0111  7 

1000  -8 

1001  -7 

1010  -6 

1011  -5 

1100  -4 

1101  -3 

1110  -2 

1111  -1 

Sử dụng bit ngoài cùng bên trái để biểu diễn dấu (0: dương, 1: âm). 

 

1.2.2.9.2 Biểu diễn ký tự  

Để có thể biểu diễn các ký tự như chữ cái in và thường, các chữ số, các ký hiệu... 

trên máy tính và các phương tiện trao đổi thông tin khác, người ta phải lập ra các bộ mã 

(code system) qui ước khác nhau dựa vào việc chọn tập hợp bao nhiêu bit để diễn tả 1 

ký tự tương ứng, ví dụ các hệ mã phổ biến:  
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− Hệ thập phân mã nhị phân BCD (Binary Coded Decimal) dùng 6 bit.  

− Hệ thập phân mã nhị phân mở rộng EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal 

Interchange Code) dùng 8 bit tương đương 1 byte để biễu diễn 1 ký tự.  

− Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn của Mỹ ASCII (American Standard Code 

for Information Interchange) là hệ mã thông dụng nhất hiện nay trong kỹ thuật tin 

học. Hệ mã ASCII dùng nhóm 7 bit hoặc 8 bit để biểu diễn tối đa 128 hoặc 256 ký 

tự khác nhau và mã hóa theo ký tự liên tục theo cơ số 16.  

− Hệ mã ASCII 7 bit, mã hoá 128 ký tự liên tục như sau:  

0:   NUL (ký tự rỗng)  

1 - 31:  31 ký tự điều khiển  

32 - 47:  các dấu trống SP (space) ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . /  

48 - 57:  ký số từ 0 đến 9  

58 - 64:  các dấu : ; < = > ? @  

65 - 90:  các chữ in hoa từ A đến Z  

91 - 96:  các dấu [ \ ] _ `  

97 - 122:  các chữ thường từ a đến z  

123 - 127: các dấu { | } ~ DEL (xóa)  

Hệ mã ASCII 8 bit (ASCII mở rộng) có thêm 128 ký tự khác ngoài các ký tự nêu trên 

gồm các chữ cái có dấu, các hình vẽ, các đường kẻ khung đơn và khung đôi và một số 

ký hiệu đặc biệt. 

1.3 MẠNG CƠ BẢN 

1.3.1 Những khái niệm cơ bản 

– Mạng máy tính là một tập hợp gồm nhiều máy tính được nối với nhau thông qua 

đường truyền nhằm trao đổi thông tin cho nhau. 

– Đường truyền là thiết bị dùng để truyền thông tin từ máy tính này đến máy tính khác, 

có 2 loại: có dây và không dây.  

– Địa chỉ IP là địa chỉ mỗi máy tính dùng để phân biệt các máy tính khác nhau trên hệ 

thống mạng. Địa chỉ gồm có 3 nhóm số có giá trị từ 0-255, mỗi nhóm cách nhau bởi 

dấu “.”.  

Ví dụ: 192.168.1.1 

1.3.2 Internet, Intranet, Extranet 

Cả 3 khái niệm Intranet, Extranet và Internet đều là nói về mạng máy tính: Mạng máy 

tính là một hệ thống các máy tính được liên kết với nhau mục tiêu nhằm chia sẻ tài 

nguyên trên mạng và liên hệ giữa các chủ thể làm việc trên mạng. 
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– Internet: là mạng toàn cầu liên kết nhiều mạng với nhau theo nhiều tiêu chuẩn khác 

nhau.  

Cách nhận biết máy tính đã kết nối internet: dưới góc phải của màn hình có biểu 

tượng của máy tính, nếu như biểu tượng trong suốt (không biểu tượng chấm than 

hoặc đánh dấu x đỏ) là máy tính đã được kết nối mạng internet. 

+ Biểu tượng máy kết nối internet:  

+ Biểu tượng không kết nối mạng do dây mạng chưa cắm vào:  

+ Biểu tượng không kết nối mạng do sai IP:  

– Intranet là mạng máy tính cục bộ dành cho các doanh nghiệp liên kết với khách hàng 

theo tiêu chuẩn của Internet. Các doanh nghiệp sử dụng mạng để quản lý trong nội 

bộ doanh nghiệp và liên kết với bên ngoài.  

– Extranet là mạng máy tính mà nó liên kết những mạng Intranet của những đối tác 

kinh doanh thông qua Internet. 

1.3.3 Truyền dữ liệu trên mạng 

1.3.3.1 Khái niệm 

Truyền dữ liệu là sự chuyển giao dữ liệu từ máy tính này đến máy tính khác  

thông qua một đường truyền.  

Các đường truyền thông dụng: cáp đồng, cáp sợi quang, truyền thông không 

dây,… 

1.3.3.2 Tốc độ truyền 

 

Hình 1. 22. Mô hình Internet, Intranet, Extranet đơn giản 

https://bkaii.com.vn/tin-tuc/240-gioi-thieu-ve-khai-niem-va-cach-thuc-hoat-dong-cua-cap-soi-quang
https://bkaii.com.vn/san-pham/modem-gprs-3g
https://bkaii.com.vn/san-pham/modem-gprs-3g
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Là khối dữ liệu trên mỗi đơn vị thời gian đi qua một liên kết truyền thông trong 

hệ thống truyền dữ liệu.  

1.3.3.3 Đơn vị đo 

− Megabit trên giây (megabit per second – Mbps hoặc Mbit/s): là đơn vị đo tốc độ 

truyền dẫn dữ liệu, tương đương 1.000 kilobit trên giây hay 1.000.000 bit trên giây. 

− Megabyte trên giây (megabyte per second -  MBps hoặc MB/s): 1 megabyte/s 

(1MBps) = 1024 Kilobytes/s (1024 KBps) = 1024*1024 Bytes/s = 1024*1024*8 

bits/s 

Băng thông của dịch vụ Internet dân dụng thường được đo bằng Mbit/s. 

1.3.4 Phương tiện truyền thông 

1.3.4.1 Giới thiệu  

Phương tiện truyền thông là những kênh truyền tải và lưu trữ hoặc công cụ được 

sử dụng để lưu và gửi thông tin hoặc dữ liệu, qua đó tin tức, giải trí, giáo dục, dữ liệu 

hoặc tin nhắn quảng cáo... được phổ biến. 

1.3.4.2 Băng thông 

Băng thông (bandwidth) là tốc độ tối đa của kênh truyền.  

Ví dụ: Băng thông cáp quang 10Gbps, Băng thông cáp xoắn 100Mbps 

1.3.4.3 Phân biệt các phương tiện truyền dẫn có dây 

➢ Cáp xoắn đôi 

Cáp xoắn đôi là một loại dây dẫn trong đó hai dây dẫn (thường là đồng) được 

xoắn lại với nhau.  

 

➢ Cáp đồng trục 

Cáp đồng trục là một loại cáp có dây dẫn bên trong được bao quanh bởi lớp cách 

điện hình ống và ngoài cùng là một vỏ chống nhiễu hình ống. Nhiều cáp đồng trục có 

lớp vỏ ngoài hoặc vỏ bọc cách nhiệt. 

Hình 1. 23. Cáp xoắn đôi 
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➢ Cáp quang  

Cáp quang là một loại cáp viễn thông làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, sử dụng ánh 

sáng để truyền tín hiệu. Ánh sáng không bị hao hụt theo khoảng cách giống như tín hiệu 

điện. Cáp này có thể truyền tín hiệu trong khoảng cách đo bằng kilomet với tốc độ truyền 

từ 10 Mbps lên tới 100 Gbps hoặc cao hơn. 

1.3.5 Download, Upload 

− Download (tải xuống): là quá trình tải từ trên mạng về máy tính.  

− Upload (tải lên): là quá trình chuyển một nội dung từ máy tính lên mạng internet. 

1.4 CÁC ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG 

(Sinh viên tự nghiên cứu) 

❖ Các dịch vụ Internet dành cho người dùng 

➢ Thương mại điện tử (e-commerce) 

Là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và 

các mạng máy tính. 

Lợi ích của thương mại điện tử (TMĐT) 

− TMĐT giúp cho các Doanh nghiệp nắm được thông tin phong phú về thị trường và 

đối tác. 

− TMĐT giúp giảm chi phí sản xuất. 

Hình 1. 24. Cáp đồng trục 

Hình 1. 25. Cáp quang 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Internet
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ng_m%C3%A1y_t%C3%ADnh
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− TMĐT giúp giảm chi phí bán hàng và tiếp thị. 

− TMĐT qua INTERNET giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp giảm đáng kể 

thời gian và chí phí giao dịch. 

− TMĐT tạo điều kiện cho việc thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các thành phần 

tham gia vào quá trình thương mại. 

− Tạo điều kiện sớm tiếp cận nền kinh tế số hoá. 

➢ Ngân hàng điện tử (e-banking) 

Là một công cụ tiện ích cung cấp các sản phẩm dịch vụ bán lẻ mới lẫn truyền 

thống của ngân hàng thông qua các phương thiện điện tử và các kênh truyền thông tương 

tác khác. 

Lợi ích Ngân hàng điện tử (e-banking) 

− Tiến hành giao dịch ngân hàng. 

− Kiểm tra tài khoản. 

− Thanh toán các hóa đơn điện tử. 

− Cung cấp sản phẩm và dịch vụ thanh toán điện tử khác như tiền điện tử. 

➢ Chính phủ điện tử (e-government) 

Là Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để đổi mới tổ chức, 

đổi mới các quy trình hoạt động, tăng cường năng lực của Chính phủ làm cho Chính phủ 

hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn, minh bạch (transparency) hơn, phục vụ nhân dân 

tốt hơn và phát huy dân chủ mạnh mẽ hơn. 

Lợi ích của chính phủ điện tử (CPĐT): 

− Điểm chủ yếu của CPĐT là xây dựng chiến lƣợc dài hạn, có phạm vi sâu rộng nhằm 

liên tục cải tiến các hoạt động với mục đích cuối cùng là đáp ứng nhu cầu của người 

dân thông qua việc thay đổi các hoạt động như quản lý cán bộ, công nghệ và qui 

trình công việc. 

− Do vậy, CPĐT cần phải mang lại kết quả là cung cấp hàng hóa và dịch vụ một cách 

hiệu quả và kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan và nhân viên chính 

phủ. Đối với người dân và doanh nghiệp, CPĐT là sự đơn giản hóa các thủ tục và 

tăng tính hiệu quả của quá trình phê duyệt. Đối với các cơ quan và nhân viên chính 

phủ, CPĐT là sự hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan nhằm đảm bảo đưa ra các quyết 

định một cách chính xác và kịp thời.  

❖ Khái niệm học tập trực tuyến (e-learning), đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa, 

“làm việc từ xa” (teleworking), hội nghị trực tuyến (teleconference) 

➢ Học tập trực tuyến (e-learning) 
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Là phương thức học tập có sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu 

học, trao đổi giao tiếp giữa người học với nhau và với giảng viên. 

Ưu điểm, nhược điểm học trực tuyến: 

− Học tập mọi lúc, mọi nơi: Việc trao đổi thông tin, truyền đạt kiến thức theo yêu cầu. 

Sinh viên có thể truy cập các khoá học bất kỳ nơi đâu như văn phòng làm việc, tại 

nhà, tại những điểm Internet công cộng, 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần, bất cứ 

lúc nào, bất cứ nơi đâu. 

− Tiết kiệm chi phí đi lại. Sinh viên chỉ bắt buộc phải đi thi tập trung tại địa điểm của 

nhà trường. 

− Tiết kiệm thời gian so với phương thức giảng dạy truyền thống: do rút giảm sự phân 

tán và thời gian đi lại. 

− Linh hoạt: Sinh viên có thể đăng ký bao nhiêu khóa học mà việc học cần, có thể tự 

điều chỉnh thời gian, tốc độ học theo khả năng và có thể tự tham khảo, nghiên cứu 

thêm thông qua các nguồn tài liệu được hướng dẫn tham khảo. 

− Được hỗ trợ: Với hệ thống công nghệ eLearning, sinh viên dễ dàng theo dõi tiến độ 

học tập, kết quả học tập, được hỗ trợ giải đáp thông tin kịp thời. 

➢ Đào tạo trực tuyến 

Đào tạo trực tuyến (Online Learning/Training) là hình thức đào tạo có sử dụng 

kết nối mạng để thực hiện việc học, lấy tài liệu học, giao tiếp giữa người học với nhau 

và với giáo viên... 

➢ Đào tạo từ xa 

Đào tạo từ xa là một quá trình giáo dục – đào tạo mà trong đó phần lớn hoặc toàn 

bộ quá trình giáo dục – đào tạo có sự tách biệt giữa người dạy và người học về mặt 

không gian và thời gian. 

➢ Làm việc từ xa 

Là việc truyền thông và phối hợp công việc giữa nhiều người ở các vị trí xa nhau, 

vào bất kỳ lúc nào. 

➢ Hội nghị trực tuyến (teleconference) 

Là hình thức họp qua các phần mềm, web hội nghị hoặc qua tổng đài hội thoại 

thông qua môi trường internet/PSTN nhằm mục đích giảm chi phí và thời gian của các 

tổ chức so với những hội nghị trực tiếp (face-to-face) 

Hội nghị truyền hình mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: 

− Giảm thời gian, rủi ro di chuyển. 

− Tiết kiệm kinh phí tổ chức. 

− Thực hiện được nhiều địa điểm khác nhau. 
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− Nhanh chóng tổ chức các cuộc họp. 

➢ Một số ứng dụng công nghệ thông tin: Office, Unikey, Game, Web, PDF, 

Winrar, … 

➢ Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh: Thương mại điện tử (Tiki, 

Shopee...)  

Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông: Facebook, youtube, Twitter, 

linkedln, pinterest, instagram, flickr, tumblr, google plus, slideshare. 

1.5 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SỬ DỤNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1.5.1 An toàn lao động trong sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông 

Cùng với sự gia tăng số lượng người dùng máy tính, các vấn đề về sức khỏe cũng 

phát triển với một tốc độ nhanh chóng mang đến sự lo ngại cho nhiều người. Sau đây là 

một số vấn đề sức khỏe liên quan đến sử dụng máy tính theo tạp chí The Sun, được đăng 

trên website của Bộ Y Tế: 

− Ung thư ruột: Người sử dụng máy tính thường xuyên trong vòng 10 năm sẽ có nguy 

cơ mắc bệnh ung thư đường ruột cao gấp đôi so với người không sử dụng. Kết quả 

nghiên cứu của Trường Đại học Western (Australia) cũng cho thấy một trong những 

nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do thiếu vận động trong thời gian quá lâu. Tiến sĩ 

Claire Knight thuộc Viện nghiên cứu Ung thư Anh quốc, cho biết: “Chúng ta vận 

động càng nhiều, nguy cơ mắc bệnh ung thư đường ruột càng giảm”. 

− Đau tim: Những người ngồi hàng giờ trước máy tính có nguy cơ bị ảnh hưởng trực 

tiếp đến sức khỏe của tim. Theo các bác sĩ chuyên khoa tim của Trường Đại học 

London, 67% người làm việc 11 giờ/ngày sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim. 

− Tụ máu: Những người làm việc trước máy tính trong khoảng thời gian dài có nhiều 

khả năng xuất hiện những cục máu đông (huyết khối tĩnh mạch). Điều này làm tăng 

nguy cơ nghẽn mạch phổi lớn hơn gấp 2 lần. 

− Bệnh béo phì: Các chuyên gia về sức khỏe ở Australia đã phát hiện rằng, những 

người ngồi quá lâu, vòng eo sẽ lớn và có lượng cholesterol LDL (cholesterol xấu) 

cao hơn. Bác sĩ Genevieve Healy thuộc Trường Đại học Queensland, Australia cho 

rằng hành động đơn giản như đứng lên khoảng một phút trong thời gian làm việc 

cũng giúp giảm được nguy cơ béo phì. 

− Đau lưng: Số liệu từ Hiệp hội Chỉnh hình khớp xương của Anh cho thấy, nếu chúng 

ta ngồi hơn 10 giờ một ngày trước máy tính và không đứng lên đi lại sẽ có nguy cơ 

mắc bệnh đau lưng. 

− Chứng tâm thần phân liệt: Nếu chúng ta làm việc với máy tính từ sáng sớm cho tới 

đêm khuya, có thể dẫn đến chứng tâm thần phân liệt hoặc suy nhược thần kinh. Các 
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nhà khoa học cũng cho rằng, người ở độ tuổi trung niên làm việc hơn 55 giờ/tuần có 

kỹ năng và thần kinh yếu hơn những người chỉ làm việc 41 giờ. 

Để giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh trên khi làm việc với máy tính, chúng ta có 

thể thực hiện một số việc đơn giản sau: 

− Điều chỉnh tư thế ngồi cho đúng. Ngồi thẳng lưng và cân đối hai vai, mắt song song 

với màn hình máy tính. 

− Nếu phải ngước lên hoặc cúi xuống liên tục khi làm việc, chúng ta nên điều chỉnh 

lại độ cao của màn hình máy tính. Đồng thời đảm bảo cổ tay không đặt trên bàn phím 

hay con chuột. 

− Thực hiện co duỗi hoặc di chuyển thường xuyên, đặc biệt là co duỗi cánh tay, chân 

và cổ. Có thể thực hiện trong khi đang ngồi. Xoay, vặn vai và cổ ra đằng trước và 

sau. Đứng lên và đi lại ba mươi phút một lần. 

− Đôi khi, chúng ta nên đi thang bộ thay vì thang máy. Nếu có thời gian nghỉ lâu, chúng 

ta có thể đi ra ngoài một chút. Cứ 30 phút chúng ta nên rời mắt khỏi màn hình máy 

tính một lần và ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài văn phòng. Cách này sẽ làm cho 

mắt được nghỉ ngơi. Ngoài ra, cũng cần chuyển động mắt thường xuyên để giảm 

chứng đau đầu hay cáu gắt. 

− Thở sâu cũng có thể giúp giảm stress. Đừng quên uống nhiều nước. Chúng ta sẽ tập 

trung vào công việc nhiều hơn nếu chúng ta uống một lượng nước đầy đủ. 

1.5.2 Bảo vệ môi trường 

Sự bùng nổ công nghệ thông tin dẫn đến việc các thiết bị điện tử gia tăng nhanh 

chóng, vấn đề đảm bảo môi trường khi sử dụng và tái chế các thiết bị điện tử là vấn đề 

cần xem xét một cách nghiêm túc để công tác bảo vệ môi trường được hiệu quả. 

Sử dụng các thiết bị điện tử hiệu quả để tiết kiệm năng lượng cũng góp phần chung 

tay vào bảo vệ môi trường thông qua việc giảm lượng khí CO2 thải ra từ các thiết bị. 

Đối với máy tính, màn hình là thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng nhất. Do đó, giảm điện 

 

Hình 1. 26. Tư thế khi làm việc với máy tính 
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năng tiêu thụ màn hình sẽ giúp điện năng tiêu thụ toàn bộ máy tính giảm một cách đáng 

kể.  

− Tái chế các bộ phận máy tính, pin, hộp mực in, ... khi không còn sử dụng được xem 

là thân thiện với môi trường vì nó ngăn chặn chất thải nguy hại như chất gây ung thư 

và chì xâm nhập vào khí quyển. Nhiều thiết bị điện tử cũ chứa các vật liệu độc hại 

như chì và thủy ngân. Do đó, nếu xử lý không đúng cách, có thể gây hại cho người 

và môi trường. 

1.6 CÁC VẤN ĐỀ AN TOÀN THÔNG TIN CƠ BẢN KHI LÀM VIỆC VỚI MÁY 

TÍNH 

1.6.1 Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu 

− Kiểm soát truy cập là: một phương pháp dùng để đảm bảo là các giao dịch cơ sở dữ 

liệu được thực hiện một cách an toàn. 

− Bảo đảm an toàn cho dữ liệu: là tránh thất thoát dữ liệu khi thao tác. 

1.6.2 Phần mềm độc hại (malware) 

Malware hoặc phần mềm độc hại là bất kỳ chương trình hoặc tệp nào có hại cho 

người dùng máy tính. Malware bao gồm virus máy tính, worms, trojan và phần mềm 

gián điệp (spyware).  

− Cơ chế hoạt động của malware: Các tác giả phần mềm độc hại sử dụng nhiều phương 

tiện để lây lan phần mềm độc hại, lây nhiễm các thiết bị và mạng.  

− Cách ngăn chặn malware: 

+ Cập nhật máy tính thường xuyên. 

+ Cập nhật chương trình diệt virus mới và phần mềm diệt spyware/malwre mới 

nhất. 

+ Duyệt web an toàn, thiết lập bảo mật cho trình duyệt đủ để dò tìm các 

download không hợp lệ. 

+ Cài đặt nhiều chương trình diệt spyware lên máy. 

+ Giám sát máy tính. Thực hiện quét virus định kỳ. 

1.7 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT TRONG SỬ 

DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (sinh viên tự nghiên cứu) 

1.7.1 Bản quyền/ Sở hữu trí tuệ 

➢ Bản quyền/quyền tác giả 

Là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được 

dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác 

phẩm) không bị vi phạm bản quyền. 

Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối 

liên quan với tác phẩm này. Một phần người ta cũng nói đó là sở hữu trí tuệ (intellectual 

property) và vì thế là đặt việc bảo vệ sở hữu vật chất và sở hữu trí tuệ song đôi với nhau, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_ph%E1%BA%A1m_b%E1%BA%A3n_quy%E1%BB%81n
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%9F_h%E1%BB%AFu_tr%C3%AD_tu%E1%BB%87


Giáo trình Tin học 

Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 27 

 

thế nhưng khái niệm này đang được tranh cãi gay gắt. 

Tôn trọng bản quyền là điều cộng đồng Blogger chân chính hướng tới, mọi hành 

động cố tình sao chép, lạm dụng, sửa đổi mà chưa được sự đồng ý của tác giả đều được 

coi là vi phạm bản quyền. 

➢ Khái niệm về bản quyền phần mềm 

Bản quyền phần mềm là quyền được phép sử dụng phần mềm đó một cách hợp 

pháp. Việc sử dụng phần mềm không có bản quyền hợp pháp nào cũng được xem như 

sao chép phần mềm trái phép vậy. Người vi phạm sẽ bị xử theo luật xâm phạm quyền 

tác giả. 

➢ Bản quyền nội dung 

Là Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm 

quyền nhân thân và quyền tài sản. 

➢ Sở hữu trí tuệ 

Là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là 

tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v... 

Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền đối với những sản phẩm sáng tạo nói trên. 

Trong số các quyền này có 2 quyền thường được nhắc đến là quyền tài sản và quyền 

nhân thân. 

1.7.2 Cách nhận diện một phần mềm có bản quyền: mã (ID) sản phẩm, đăng ký 

sản phẩm, giấy phép (license) sử dụng phần mềm 

Mỗi phần mềm có cách nhận diện bản quyền riêng. Nhưng nói chung, một phần 

mềm được xác định là có bản quyền khi: 

− Có chương trình cấp phép quyết định phiên bản và số lượng license được phép sử 

dụng của nhà sản xuất phần mềm đi kèm bộ cài phần mềm. 

− Có mã (ID) kích hoạt phần mềm. Việc kích hoạt được thực hiện online hoặc qua điện 

thoại với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Nhà sản xuất phần mềm. 

− Có tem COA (Certificate of Authenticity - Chứng nhận Xác thực) chứa khóa sản 

phẩm (Product Key) hoặc giấy tờ kèm theo có số CD Key / số Sserial dùng trong 

trường hợp cần cài đặt lại máy tính. 

− Có thể Update các tính năng mới, vá lỗi, … từ website hoặc các kênh thông tin của 

nhà sản xuất. 

1.7.3 Thuật ngữ “thỏa thuận giấy phép cho người dùng cuối” (end-user license 

agreement). Phân biệt phần mềm dùng chung (shareware), phần mềm miễn 

phí (freeware), phần mềm mã nguồn mở (open source software) 

➢ Thỏa thuận giấy phép cho người dùng cuối 
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Là một thỏa thuận pháp lý giữa người dùng cuối (cho dù là một cá nhân hay bên 

được cấp phép) và Promethean về việc sử dụng phần mềm. 

Trong trường hợp các hệ thống của Bên được cấp phép hoặc quản trị viên kỹ thuật 

hoặc đại diện khác chấp nhận những điều khoản này thay mặt cho tất cả Người dùng 

cuối dự định, trách nhiệm của Bên được cấp phép là phải đảm bảo rằng các điều khoản 

của EULA này được hiểu và tuân thủ bởi mỗi Người dùng cuối. Phần mềm được bảo vệ 

bằng luật bản quyền và các điều ước quốc tế về bản quyền cũng như các quy định pháp 

luật và điều ước sở hữu trí tuệ khác. 

➢ Phần mềm miễn phí 

Là phần mềm mà người sử dụng không phải trả bất kỳ chi phí nào, không hạn chế 

thời gian sử dụng, có thể tải tự do về dùng từ Internet, có thể sao chép và sử dụng phần 

mềm đó. Ngoài trừ việc chấp nhận cung cấp một số thông tin như địa chỉ thư điện tử 

(email) và một số thông tin cá nhân khác nếu có. Người sử dụng phải chịu hoàn toàn 

trách nhiệm với những thỏa thuận bản quyền cam kết giữa hai bên. 

➢ Phần mềm nguồn mở 

Là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. 

Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm 

và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi. 

➢ Khác biệt với phần mềm tự do 

Phần mềm miễn phí có khác với phần mềm tự do (free software), bởi vì sự khác 

nhau về ý nghĩa của chữ “tự do”. Phần mềm miễn phí tức là không có sự trả tiền (cho 

việc sử dụng nó), dùng để chỉ trị giá trao đổi hàng hóa bằng 0. Trong khi đó, phần mềm 

tự do thì được mô tả như là phần mềm có thể được hoàn toàn tự do khi nghiên cứu, thay 

đổi, sao chép, tái phân phối, chia sẻ và sử dụng phần mềm đó trong mọi mục đích. Trong 

phần mềm miễn phí thì người dùng có thể bị các ràng buộc như là phải tôn trọng tên tác 

giả, không được dùng cho mua bán trục lợi chẳng hạn. Mặc dù vậy, đa số chương trình 

tự do là phần mềm miễn phí. Phần mềm dạng này nên được gọi riêng là phần mềm tự 

do để tránh việc nhầm lẫn với phần mềm miễn phí mà thường không cho chung với mã 

nguồn và do đó nó là phần mềm tự do. 

Thông tin chi tiết tham khảo tại: https://luatvietnam.vn/so-huu-tri-tue/nghi-dinh-22-

2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-so-huu-tri-tue-luat-sua-doi-luat-so-huu-tri-tue-ve-

quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-159846-d1.html 

1.7.4 Bảo vệ dữ liệu 

− Bảo vệ dữ liệu là dữ liệu được bảo vệ trước những mối đe dọa tấn công của các đối 

tượng xấu bên trong và bên ngoài mạng nội bộ, đồng thời bảo vệ dữ liệu trước những 

lý do khách quan (ổ cứng hỏng, thiết bị bị lỗi,…) 

− Các luật trong bảo vệ dữ liệu máy tính: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p_ngu%E1%BB%93n_m%E1%BB%9F&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p_ngu%E1%BB%93n_m%E1%BB%9F&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://luatvietnam.vn/so-huu-tri-tue/nghi-dinh-22-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-so-huu-tri-tue-luat-sua-doi-luat-so-huu-tri-tue-ve-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-159846-d1.html
https://luatvietnam.vn/so-huu-tri-tue/nghi-dinh-22-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-so-huu-tri-tue-luat-sua-doi-luat-so-huu-tri-tue-ve-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-159846-d1.html
https://luatvietnam.vn/so-huu-tri-tue/nghi-dinh-22-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-so-huu-tri-tue-luat-sua-doi-luat-so-huu-tri-tue-ve-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-159846-d1.html
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+ Luật công nghệ thông tin có hiệu lực 01 tháng 01 năm 2007. Mục 4 trong Luật 

số 67/2006QH11 của Quốc hội bề Luật Công nghệ thông tin nói về bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. 

+ Điều 67. Trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin 

+ Điều 68. Bảo vệ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” 

+ Điều 69. Bảo bệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

+ Điều 70. Chống thư rác. 

+ Điều 71. Chống vi rút máy tính và phần mềm gây hại. 

+ Điều 72. Bảo đảm an toàn bí mật thông tin. 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

1) Trình bày các khái niệm: dữ liệu, tin học, phần cứng, phần mềm, mạng cơ bản.  

2) Trình bày sơ đồ cấu trúc máy tính. 

3) Mô tả các thành phần của máy tính và trình bày chức năng của chúng trong hệ thống. 

4) Giải thích các chức năng của hệ điều hành. 

5) Trình bày các khái niệm: hệ điều hành, tập tin, thư mục, ổ đĩa, đường dẫn, tập tin 

thực thi. 

6) Trình bày cách đặt tên tập tin, tên thư mục trong hệ điều hành MS-DOS và trong hệ 

điều hành Windows.  

7) Trình các vấn đề về an toàn lao động khi sử dụng thiết bị. 

8)  Nêu các vấn đề về an toàn thông tin khi làm việc với máy tính. 

9)  Nêu các vấn đề liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin. 

10) Thiết bị nhập của máy tính là: 

a.  Màn hình 

b.  Bàn phím 

c.  Bộ nhớ 

d.  Tất cả a, b và c  

11)  CPU hay bộ vi xử lý trung tâm là: 

a.  Bộ não của máy tính 

b.  Một loại bộ nhớ 

c.  Một loại điều khiển đĩa 

d.  Không câu nào ở trên 

12)  Hệ điều hành là phần mềm: 

a. Luôn luôn phải có để máy tính hoạt động  

b. Điều khiển thiết bị phần cứng  

c. Quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng  

d. Tất cả các câu trên đều đúng 

13)  RAM là bộ nhớ: 

a. Truy cập ngẫu nhiên, khi mất điện thông tin sẽ mất  

b. Truy cập ngẫu nhiên, là nơi cài đặt các chương trình trong máy tính  

c. Chứa chương trình khởi động máy tính  
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d. Tất cả đều đúng 

14)  Bộ nhớ trong của máy tính gồm: 

a. RAM  

b. Đĩa cứng  

c. ROM  

d. RAM và ROM 
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CHƯƠNG 2. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN  

Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: 

− Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, quản lý thư mục, 

tập tin; phần mềm tiện ích và đa phương tiện, sử dụng tiếng Việt trong máy tính, sử 

dụng máy in. 

− Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Thực hiện được việc quản 

lý thư mục, tập tin; cài đặt, gỡ bỏ và sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông 

dụng. 

 

2.1 LÀM VIỆC VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH 

2.1.1 Khái niệm Windows  

Windows (Microsoft Windows) là tên của một họ hệ điều hành dựa trên giao diện 

người dùng đồ hoạ được phát triển và phân phối bởi Microsoft. 

Phiên bản: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 

2.1.2 Khởi động và thoát khỏi Windows 

2.1.2.1 Khởi động 

Đối với hệ điều hành Windows, người sử dụng chỉ cần bật nguồn điện của máy 

tính bằng cách nhấn nút Power trên thùng máy (Case), máy tính sẽ tự động vào thẳng 

Windows. 

Muốn khởi động lại máy (Restart), nhấn nút Reset. 

 

2.1.2.2 Kết thúc 

 

Hình 2. 1. Giao diện windows 10 
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− Restart: khởi động lại máy. 

− Sleep: chế độ nghỉ. 

− Shut down: kết thúc làm việc. 

2.1.3 Màn hình nền (Desktop) 

Desktop là màn hình chính của Windows, nơi trình bày các biểu tượng dùng để 

khởi động các trình ứng dụng hay mở một tập tin để xem nội dung. 

Các biểu tượng trên Desktop là những Shortcut để khởi động nhanh các trình ứng 

dụng. 

2.1.3.1 Sắp xếp các biểu tượng 

Nhắp phải chuột tại vùng trống trên Desktop, chọn Sort By: 

− Name: sắp xếp theo tên. 

− Size: sắp xếp theo kích thước. 

− Item type: sắp xếp theo kiểu. 

− Date modified: sắp xếp theo ngày 

giờ. 

− View/ Auto arrange icons: sắp xếp tự 

động. Khi chọn kiểu sắp xếp này ta không thể di chuyển các biểu tượng được. 

 

2.1.3.2 Di chuyển biểu tượng 

Chọn biểu tượng trên Desktop, rê chuột đến vị trí mới. 

2.1.3.3 Xóa các biểu tượng 

  

Hình 2. 2. Hộp thoại Shut down 

 

 

 

Hình 2. 4. Sắp xếp tự động 

 

 

 

Hình 2. 3. Các kiểu sắp xếp 
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− Nhắp phải tại biểu tượng cần xóa, chọn mục Delete. 

− Trả lời Yes. 

2.1.4 Thanh tác vụ (Taskbar) 

Taskbar là nơi chứa các chương trình ứng dụng đang được mở. Có thể thay đổi 

các chương trình ứng dụng đang làm việc. 

 

2.1.4.1 Di chuyển 

Trỏ chuột đến Taskbar rồi rê chuột đến 1 trong 4 cạnh của màn hình. 

2.1.4.2 Thay đổi kích thước 

Trỏ chuột vào cạnh biên trên của Taskbar đến khi xuất hiện mũi tên 2 chiều thì 

rê chuột đến vị trí mới. 

2.1.4.3 Một số tuỳ biến  

− Nhắp phải tại vùng trống trên Taskbar, xuất hiện trình 

đơn tắt: 

+ Cascade Windows: các cửa sổ ứng dụng đang 

mở xếp chồng lên nhau. 

+ Show windows stacked: các cửa sổ ứng dụng 

xếp cạnh nhau theo chiều ngang. 

+ Show windows side by side: các cửa sổ ứng dụng 

xếp cạnh nhau theo chiều dọc. 

+ Show the desktop: hiển thị desktop. 

+ Task Manager: hiển thị các thông số của việc sử 

dụng tài nguyên của máy tính, các dịch vụ và 

công năng sử dụng của máy tính cá nhân. 

+ Lock the Taskbar: khoá Taskbar. 

+ Taskbar settings: chọn mục này xuất hiện hộp thoại Settings, có thể chọn các 

yêu cầu: 

▪ Automatically hide the taskbar in desktop mode: chọn on/off để hiện/ 

ẩn Taskbar trên màn hình. 

▪ Turn system icons on or off: chọn on hoặc off cho mục clock để hiện/ 

ẩn đồng hồ. 

2.1.5 Menu Start 

 

Hình 2. 5. Taskbar 

 

 

 

 

Hình 2. 6. Khóa taskbar  
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Menu Start là một thành phần giao diện người dùng trong Microsoft Windows kể 

từ Windows 95 và trong một số hệ điều hành khác.    

2.1.6 Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng 

2.1.6.1 Khởi động 

❖ Cách 1: nhắp đúp vào các Shortcut tương ứng. 

❖ Cách 2:  

− Nhắp chuột vào nút Start trên Taskbar, Windows sẽ mở các thẻ con. 

− Nhắp chuột vào tên một chương trình ứng dụng cần khởi động. 

❖ Cách 3: Sử dụng lệnh Run 

− Chọn Start/Run, Windows sẽ mở hộp thoại Run. 

− Gõ địa chỉ của tập tin chương trình cần khởi động vào mục Open. Có thể nhắp vào 

nút Browse để liệt kê (chọn) tập tin chương trình cần khởi động. 

− Nhắp chọn nút OK. 

2.1.6.2 Kết thúc chương trình 

− Nhắp vào thẻ File/Close. 

− Nhấn tổ hợp phím Alt+F4. 

2.1.7 Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng 

Trong Windows có thể khởi động cùng lúc nhiều chương trình ứng dụng, tuy 

nhiên tại mỗi thời điểm ta chỉ làm việc được với một chương trình ứng dụng duy nhất. 

Cửa sổ của chương trình ứng dụng mà ta đang làm việc được gọi là cửa sổ hiện hành. 

Để chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đang làm việc, thực hiện theo một trong 

các cách sau: 

❖ Cách 1: Dùng Taskbar bằng cách nhắp chuột vào tên chương trình ứng dụng cần 

chuyển đến trên Taskbar. 

❖ Cách 2: Dùng tổ hợp phím Alt+Tab bằng cách giữ phím Alt và gõ phím Tab nhiều 

lần cho đến khi thấy tên chương trình ứng dụng cần chuyển đến mới thả phím Alt ra. 

2.1.8 Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng 

2.1.8.1 Các thành phần chính của cửa sổ 

− Thanh tiêu đề: chứa tên tài liệu đang mở. 

− Thanh thực đơn (menu): liệt kê danh sách các lệnh có trong cửa sổ. 

− Nút phóng to/thu nhỏ/đóng: dùng để phóng to/thu nhỏ kích thước, đóng cửa sổ. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_di%E1%BB%87n_%C4%91%E1%BB%93_h%E1%BB%8Da_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_d%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://vi.wikipedia.org/wiki/Windows_95
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_%C4%91i%E1%BB%81u_h%C3%A0nh
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2.1.8.2 Phóng to/thu nhỏ/đóng cửa sổ  

Nhắp chuột tại nút phóng to/thu nhỏ/đóng để phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ. 

2.1.8.3 Di chuyển cửa sổ 

Trỏ chuột tại thanh tiêu đề rồi rê chuột đến vị trí mới (chỉ thực hiện trong trường 

hợp cửa sổ không phóng to chiếm toàn bộ màn hình). 

2.1.8.4 Thay đổi kích thước 

Đưa con trỏ chuột đến một cạnh (góc) của cửa sổ cho đến khi xuất hiện mũi tên 

2 chiều thì rê chuột đến vị trí mới. 

2.1.9 Sử dụng chuột 

− Point: trỏ chuột trên mặt phẳng mà không nhấn phím chuột. 

− Click: nhắp nút trái chuột một lần và thả ra.   

− Double Click (D_Click): nhắp nút trái chuột hai lần liên tiếp. 

− Right Click (R_Click): nhắp nút phải chuột một lần và thả ra. 

− Drag: nhắp giữ nút trái chuột đồng thời di chuyển chuột đến vị trí khác. 

 

 

 

 

2.2 QUẢN LÝ THƯ MỤC VÀ TẬP TIN 

2.2.1 Khái niệm thư mục và tập tin 

2.2.1.1 Thư mục 

Thư mục (Folder, Directory) là một dạng ngăn chứa được dùng trong việc quản 

lý. Thư mục có thể chứa các tập tin và các thư mục con (Sub Folder) bên trong. 

 

Hình 2. 7. Các thành phần của một cửa sổ 

 

Hình 2. 8. Con chuột 
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2.2.1.2 Tập tin 

Tập tin (File) là một tập hợp các thông tin do người dùng tạo ra từ máy vi tính, 

các thông tin này là một hay nhiều chuỗi ký tự, ký hiệu được mã hóa. 

2.2.1.3 Khởi động và thoát khỏi Windows Explorer 

❑ Khởi động 

❖ Cách 1: Nhắp chọn nút Start/ Windows System/ File Explorer. 

❖ Cách 2: Trên nền Desktop, nhắp phải tại biểu tượng Computer/ Open.  

❖ Cách 3: Trên nền Desktop, nhắp phải tại bất kỳ biểu tượng folder nào/ Open.  

❖ Cách 4: Nhắp phải tại nút Start/ File Explorer. 

❑ Thoát khỏi 

❖ Cách 1: Thẻ File/ Exit. 

❖ Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Alt+F4.  

❖ Cách 3: Nhắp chọn nút Close. 

2.2.2 Xem thông tin, tạo đường tắt đến nơi lưu trữ thư mục và tập tin 

2.2.2.1 Xem thông tin đối tượng (tập tin, thư mục) 

− Nhấp chuột phải vào đối tượng cần xem, chọn Properties. 

Hình 2. 9. Cửa sổ Windows Explorer 
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Hình 2. 10. Nội dung thông tin tập tin 

 

Hình 2. 11. Nội dung thông tin thư mục 

2.2.2.2 Tạo shortcut 

❖ Cách 1: 

− Nhắp phải chuột trên vùng trống của 

Desktop hoặc vùng trống trong khung 

bên phải của cửa sổ Windows Explorer. 

+ Chọn mục New/Shortcut. Xuất 

hiện hộp thoại Create Shortcut. 

+ Gõ đường dẫn đến tập tin 

chương trình cần tạo Shortcut 

trong vùng Type the location of 

the item.  

+ Hoặc chọn nút Browse để liệt kê 

đường dẫn đến tập tin chương trình cần tạo Shortcut. 

− Chọn nút Next để chọn tên cho Shortcut. 

− Chọn nút Finish để hoàn tất việc tạo Shortcut. 

❖ Cách 2: 

− Tìm kiếm tập tin cần tạo Shortcut. 

− Nhắp phải tại tập tin tìm được, chọn mục Send to, sau đó chọn tiếp mục Desktop 

(Create Shortcut). 

2.2.2.3 Xóa Shortcut 

Nhắp phải tại Shortcut cần xóa, chọn mục Delete/Yes.  

 

Hình 2. 12. Hộp thoại Create Shortcut  
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2.2.2.4 Đổi tên Shortcut 

− Nhắp phải tại Shortcut cần đổi tên, chọn mục Rename. 

− Gõ tên mới, Enter. 

2.2.2.5 Thay đổi biểu tượng cho Shortcut 

− Nhắp phải tại Shortcut cần thay đổi biểu tượng, chọn 

mục Properties. 

− Chọn nút Change Icon…, xuất hiện hộp thoại Change 

Icon: 

+ Chọn biểu tượng cần thay đổi cho Shortcut (Hay 

gõ đường dẫn sau:  

C:\WINDOWS\system32\shell32.dll rồi nhấn 

phím Enter và chọn biểu tượng cần thay đổi cho 

Shortcut) 

+ Chọn nút OK. 

− Chọn nút OK. 

2.2.3 Tạo, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng 

thái và hiển thị thông tin về tập tin 

2.2.3.1 Tạo Folder 

− Nhắp phải chuột trên vùng trống của Desktop hoặc 

vùng trống trong cửa sổ bên phải của Windows 

Explorer. 

− Chọn mục New/Folder. 

− Xuất hiện biểu tượng NewFolder. 

− Gõ tên cho Folder cần tạo, Enter.  

2.2.3.2 Xóa Folder 

− Nhắp phải tại Folder cần xóa, chọn mục Delete/Yes. 

2.2.3.3 Đổi tên Folder 

− Nhắp phải tại Folder cần đổi tên, chọn mục Rename. 

− Gõ tên mới, Enter. 

2.2.3.4 Thay đổi thuộc tính và trạng thái của tập tin 

− Chọn tập tin cần thay đổi thuộc tính, sau đó nhắp phải chuột và chọn mục Properties, 

xuất hiện hộp thoại Properties. 

− Nhắp vào các thuộc tính tương ứng: 

 

Hình 2. 13. Hộp thoại 

Change Icon 

 

 

Hình 2. 15. Đổi tên 

Folder 

 

Hình 2. 14. Tạo Folder 
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+ Read-only: thuộc tính chỉ đọc. 

+ Hidden: thuộc tính ẩn. 

− Chọn nút Advanced để chọn các tùy chọn nâng cao. 

−  Chọn nút OK. 

2.2.4 Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục 

2.2.4.1 Chọn đối tượng (tập tin hay thư mục) 

Để làm việc với tập tin và thư mục ta phải chọn chúng trước. Thao tác chọn dành 

cho khung cửa sổ bên phải của Windows Explorer. 

− Chọn một đối tượng: Nhắp chuột vào tên đối tượng cần chọn. 

− Chọn nhiều đối tượng liên tiếp: 

+ Nhắp chuột tại tên đối tượng đầu tiên 

+ Giữ phím Shift rồi nhắp chuột tại tên đối tượng cuối cùng.  

− Chọn nhiều đối tượng không liên tiếp: 

+ Nhắp chuột tại tên đối tượng đầu tiên. 

+ Giữ phím Ctrl rồi nhắp chuột tại tên đối tượng tiếp theo cần chọn.  

2.2.4.2 Sao chép đối tượng 

− Chọn đối tượng. 

 

Hình 2. 16. Hộp thoại Properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 17. Cấu hình tập tin 
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− Thực hiện một trong các cách sau: 

❖ Cách 1: 

− Nhắp phải chuột tại đối tượng cần sao chép, chọn Copy. 

− Nhắp phải chuột tại ổ đĩa hay thư mục cần sao chép đến, chọn Paste. 

❖ Cách 2: 

− Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C. 

− Nhắp chọn ổ đĩa hay Folder cần sao chép đến. 

− Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V. 

❖ Cách 3: 

− Chọn thẻ Edit/Copy. 

− Nhắp chọn ổ đĩa hay thư mục cần sao chép đến. 

− Chọn thẻ Edit/Paste.  

❖ Cách 4: 

− Giữ phím Ctrl, rê chuột đến ổ đĩa hay thư mục cần sao chép đến. 

2.2.4.3 Di chuyển đối tượng 

− Chọn đối tượng. 

− Thực hiện một trong các cách sau: 

❖ Cách 1: 

− Nhắp phải chuột tại đối tượng cần di chuyển, chọn Cut. 

− Nhắp phải tại ổ đĩa hay thư mục cần di chuyển đến, chọn Paste. 

❖ Cách 2: 

− Nhấn tổ hợp phím Ctrl+X 

− Nhắp chọn ổ đĩa hay thư mục cần di chuyển đến. 

− Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V. 

❖ Cách 3:  

− Chọn thẻ Edit/Cut. 

− Nhắp chọn ổ đĩa hay thư mục cần di chuyển đến. 

− Chọn thẻ Edit/Paste.  

❖ Cách 4: 

− Rê chuột đến ổ đĩa hay thư mục cần di chuyển đến.  
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2.2.4.4 Đổi tên đối tượng 

− Chọn đối tượng. 

− Nhắp phải tại đối tượng cần đổi tên, chọn Rename. 

− Xóa tên cũ, gõ tên mới, Enter. 

2.2.4.5 Xóa đối tượng 

− Chọn đối tượng. 

− Nhắp phải tại đối tượng cần xóa, chọn Delete. 

− Trả lời Yes. 

2.2.5 Xóa, khôi phục tập tin và thư mục 

Trong Windows XP, các đối tượng bị xóa không bị mất đi mà chỉ tạm thời ở thùng 

rác (Recycle Bin). Muốn phục hồi trở lại hoặc xóa thật sự, mở Recycle Bin để thực hiện. 

− Phục hồi: 

+ Nhắp phải chuột tại đối tượng cần phục hồi. 

+ Chọn mục Restore. 

− Xóa: 

+ Nhắp phải chuột tại đối tượng cần xóa.  

+ Chọn Delete/Yes hay nhấn phím Delete/Yes. 

− Làm rỗng Recycle Bin (xóa tất cả): 

+ Nhắp phải chuột tại Recycle Bin/ Empty Recycle Bin.  

2.2.6 Tìm kiếm đối tượng  

2.2.6.1 Trong Explorer 

− Chọn ổ đĩa hay thư mục chứa đối tượng cần tìm trong khung cửa sổ bên trái. 

− Gõ tên đối tượng cần tìm tại vùng Search, kết quả tìm kiếm hiển thị trong khung cửa 

sổ bên phải. 
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Ngoài ra ta có thể thay đổi các lựa chọn để có thể tìm nhanh và chính xác hơn với 

các chức năng như sau:  

❖ Datemodified (tìm kiếm theo ngày)  

❖ Size (tìm kiếm theo kích thước) 

❖ Kind (tìm kiếm theo loại) 

 

Hình 2. 19. Tìm kiếm theo kích thước 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 20. Chức năng tìm kiếm 

2.2.6.2 Tìm kiếm tập tin và thư mục trong start menu 

− Chọn nút Start/ Search. 

− Gõ tên tập tin hay thư mục cần tìm, máy sẽ tiến hành quá trình tìm kiếm.   

 

Hình 2. 18. Cửa sổ Search Results 
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2.3 SỬ DỤNG CONTROL PANEL 

2.3.1 Khởi động Control Panel 

Chọn nút Start/ Control Panel. Xuất hiện cửa sổ Control Panel:  

 

2.3.2 Region and Language 

2.3.2.1 Hiệu chỉnh ngày giờ 

Để hiệu chỉnh ngày giờ và chọn múi giờ đúng với khu vực, nhắp đúp chuột tại 

biểu tượng Date and Time, xuất hiện hộp thoại Date and Time. 

− Chọn nút Change date and time… để hiệu chỉnh ngày giờ. 

− Chọn nút Change time zone… để hiệu chỉnh múi giờ. 

 

Hình 2. 22. Cửa sổ Date and Time 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 23. Cửa sổ Time Zone Settings 

 

2.3.2.2 Định dạng kiểu hiển thị ngày tháng năm 

 

Hình 2. 21. Cửa sổ Control Panel 
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Để hiệu chỉnh ngày tháng năm theo cấu trúc của múi giờ Việt Nam nhắp đúp 

chuột tại biểu tượng Region, xuất hiện hộp thoại Region.  

− Chọn thẻ Format, sau đó chọn nút Additional settings…xuất hiện hộp thoại 

Customize Format.  

− Chọn thẻ Date: tiến hành hiệu chỉnh định dạng kiểu ngày. 

 

Hình 2. 24. Hộp thoại Region 
 

Hình 2. 25. Hộp thoại Customize Format 

 

2.3.3 Devices and Printers 

Là phần chứa các thiết bị được cài vào trong máy tính có hệ điều hành windows 

10. Các thiết bị được cấu hình để kết nối giữa thiết bị ngoại vi với máy tính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 26. Cửa sổ Devices and Printers 
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2.3.4 Programs and Features 

Tiện ích này dùng để gỡ bỏ chương trình đã cài đặt và sửa phần mềm.  

Windows Features dùng để bật tính năng các dịch vụ cần thiết trong hệ điều hành 

Windows 10. 

2.4 MỘT SỐ PHẦN MỀM TIỆN ÍCH 

2.4.1 Phần mềm nén, giải nén tập tin 

Trong máy tính đã cài đặt chương trình Winrar, có thể tiến hành nén và giải nén 

các đối tượng. 

❖ Nén: 

− Nhắp phải tại đối tượng cần nén, chọn một trong các kiểu nén sau: 

+ Add to archive (1): nén với tên tập tin nén bất kỳ và lưu vào vị trí bất kỳ. 

 

Hình 2. 27. Cửa sổ Programs and Features  

 

Hình 2. 28. Cửa sổ Windows features 
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+  Add to “Tên đối tượng.rar” (2): nén với tên tập tin nén là tên của đối tượng 

và lưu vào cùng vị trí với đối tượng. 

+ Compress and email: nén 

giống kiểu (1) và gởi qua 

mail. 

+ Compress to “Tên đối 

tượng.rar” and email: nén 

giống kiểu (2) và gởi qua 

mail. 

❖ Giải nén: 

− Nhắp phải tại đối tượng cần giải nén, chọn một trong các kiểu giải nén sau: 

+ Extract files: giải nén và lưu tại vị trí bất kỳ. 

+ Extract Here: giải nén và lưu cùng vị trí 

của đối tượng cần giải nén.  

+ Extract to TÊN ĐỐI TƯỢNG: giải nén 

thành một Folder có tên là “tên đối 

tượng” và lưu cùng vị trí của đối tượng 

cần giải nén. 

2.4.2 Phần mềm diệt virus 

– Phần mềm diệt virus là phần mềm có tính năng phát hiện, loại bỏ các virus máy 

tính, khắc phục (một phần hoặc hoàn toàn) hậu quả của virus gây ra và có khả năng 

được nâng cấp để nhận biết các loại virus trong tương lai. 

– Giới thiệu một vài phần mềm: 

+ Bkav  

+ Kaspersky 

+ Norton 

+ Avira  

+ Bitdefender 

Trong đó Bkav là phần mềm quét virus hiệu quả và phổ biến tại Việt nam. Hướng dẫn 

chi tiết có thể xem tại http://www.bkav.com.vn 

– Bật phần mềm diệt virus Defender mặc định của windows 10: Chọn nút Start, sau 

đó chọn setting. Chuyển đến update and security → windows defender → chọn 

on cả 3 mục 

 

Hình 2. 29. Các kiểu nén 

 

Hình 2. 30. Các kiểu giải nén 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Virus_(m%C3%A1y_t%C3%ADnh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Virus_(m%C3%A1y_t%C3%ADnh)
http://www.bkav.com.vn/
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Hình 2. 31. Giao diện Defender 

2.4.3 Chụp ảnh màn hình 

Chụp màn hình máy tính được đánh giá là một thao tác đơn giản nhưng lại giúp 

người dùng có thể lưu lại các hình ảnh hoặc thông tin đang được hiển thị ở trên màn 

hình máy tính mà tuyệt đối không phải dùng đến công cụ hỗ trợ như máy ảnh hay điện 

thoại. 

Bên cạnh đó, việc chụp màn hình máy tính được thực hiện nhanh chóng, đồng 

thời kích thước cũng như độ phân giải của hình ảnh luôn được giữ nguyên. 

2.4.3.1 Chụp ảnh màn hình bằng phím PrintScreen  

Toàn bộ màn hình sẽ được chụp lại khi nhấn phím PrtScr và được lưu lại trong 

bộ nhớ Clipboard. Người dùng sẽ mở công cụ chỉnh sửa ảnh như Photoshop, Paint và 

dán hình ảnh vào để lưu hoặc chỉnh sửa nếu muốn. Phương pháp này hữu dụng khi người 

dùng chỉ muốn chụp màn hình và sử dụng ngay trên các trình soạn thảo như Word và 

không có ý định lưu nó thành file. 

Muốn lưu thành file: Sau khi chụp ảnh màn hình bằng việc nhấn phím PtrScr, mở 

ứng dụng Paint, nhấn Ctrl + V để dán hình ảnh vừa chụp vào. Sau đó nhấn Ctrl + S để 

lưu ảnh vào thư mục cần lưu.  

 

Hình 2. 32. Sử dụng phím Print Screen để chụp màn hình 

2.4.3.2 Chụp màn hình bằng tổ hợp phím Windows + PrintScreen  
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Tổ hợp phím này cũng dùng để chụp toàn bộ màn hình, nhưng ảnh sẽ tự động 

được lưu vào mục Pictures → Screenshots trên máy tính. Người dùng chỉ cần mở thư 

mục trên và tìm hình ảnh màn hình mình vừa chụp. Cách này hữu ích khi người dùng 

muốn chụp liên tiếp nhiều ảnh và lưu chúng lại để sử dụng sau. 

 

Hình 2. 33. Sử dụng tổ hợp phím Windows + PrintScreen để chụp màn hình 

 

2.4.3.3 Chụp ảnh màn hình bằng công cụ Snipping Tool  

Snipping Tool là công cụ có sẵn trên hệ điều hành Windows, cho phép người dùng chụp 

toàn màn hình hoặc chỉ chụp một khu vực cụ thể trên màn hình. Để mở công cụ, gõ từ 

khóa Snipping Tool vào ô tìm kiếm và nhấn Enter. 

2.5 SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT 

2.5.1 Các bộ mã tiếng Việt 

❖ Bảng mã và phông chữ hiển thị tiếng Việt 

Để hiển thị dấu tiếng Việt khi gõ văn bản, cần chọn bảng mã và phông chữ (font) 

thích hợp. 

− Bảng mã Unicode: chọn font tương ứng là Times New Roman, Arial, Calibri, 

Tahoma …  

− Bảng mã TCVN3(ABC): chọn font tương ứng là .VnTime, .VnArial, .VnPresent, … 

− Bảng mã VNI Windows: chọn font tương ứng là VNI - Times, VNI – Park, VNI – 

Present, … 

Cách thức nhập tiếng Việt 

− Cách gõ tiếng Việt kiểu TELEX: dùng ký tự để gõ dấu. 

 

 



Giáo trình Tin học 

Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 49 

 

Bảng 2.1: Cách gõ dấu tiếng Việt kiểu TELEX 

Chữ Công dụng Chữ Công dụng 

aa â uw ư 

aw ă s Dấu sắc  

oo ô r Dấu hỏi 

ow ơ j Dấu nặng 

dd đ f Dấu huyền 

ee ê x Dấu ngã 

− Cách gõ tiếng Việt kiểu VNI: dùng số để gõ dấu. 

Bảng 2.2: Cách gõ dấu tiếng Việt kiểu VNI 

Số Công dụng Số Công dụng 

1 Dấu ΄ (sắc)  6 Dấu  ˆ (â) 

2 Dấu   ̀(huyền) 7 Dấu  ̉ (ơ ) 

3 Dấu   ̉(hỏi) 8 Dấu ˘ (ă) 

4 Dấu  ˜ (ngã) 9 Dấu  – (ngang) 

5 Dấu . (nặng)   

 

2.5.2 Chọn phần mềm nhập tiếng Việt  

❖ Cách chuyển mã cho văn bản đã có 

− Chọn phần văn bản cần chuyển mã.  

− Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C. 

− Mở bảng công cụ chuyển mã (Nhắp 

phải chuột tại biểu tượng của công cụ 

hỗ trợ gõ dấu tiếng Việt (Unikey), 

chọn mục Công cụ…). Xuất hiện 

hộp thoại UniKey Toolkit như hình 

2.34 

− Trong vùng Bảng mã:  

+ Nguồn: chọn mã nguồn cần 

chuyển. 

+ Đích: chọn mã đích chuyển 

đến. 

 

Hình 2. 34. Hộp thoại chuyển mã 
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− Chọn nút Chuyển mã. 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần dán phần văn bản đã chuyển mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl+V. 

− Chọn lại phông chữ (nếu cần). 

2.6 ĐA PHƯƠNG TIỆN 

Đa phương tiện là kết hợp thông tin nhiều dạng khác nhau và các thông tin đó có 

thể được hiện một cách đồng thời. 

Đa phương tiện là tổ hợp của văn bản, hình ảnh, hoạt hình, âm thanh và video.  

Đa phương tiện có mặt trong mọi khía cạnh hoạt động, đời sống của con người như 

truyền thông, giải trí, thương mại, giáo dục, ... 

Dữ liệu đa phương tiện (multimedia data) là dữ liệu hướng đến thể hiện máy đọc 

được của các kiểu phương tiện gộp. 

❖ Đặc điểm của dữ liệu đa phương tiện: 

• Dung lượng lớn. 

• Đa dạng, phức tạp và phi cấu trúc. 

Tìm kiếm dữ liệu theo các kiểu câu hỏi cũng rất 

đa dạng, ví dụ: 

• Tìm theo nội dung: Tìm ảnh có hồ nước? 

• Tìm theo mẫu đặc trưng: Tìm bài hát có 

“một đoạn nhạc mẫu” 

• Tìm theo dữ liệu meta: Tìm ca sĩ Sơn Tùng MTP? 

Dữ liệu đa phương tiện còn thường xuyên liên quan tới vấn đề bản quyền - quyền sở 

hữu về trí tuệ đối với sản phẩm, dữ liệu. Các lĩnh vực được giữ bản quyền trên thế giới 

bao gồm: phần mềm, âm nhạc, điện ảnh, văn học, kịch, kiến trúc, tạo hình tự nhiên, ảnh, 

nghệ thuật (hội họa, đồ họa, điêu khắc, ...). 

2.7 SỬ DỤNG MÁY IN 

2.7.1 Lựa chọn máy in 

Máy in là thiết bị in ấn tài liệu và hình ảnh. Dựa vào mục đích sử dụng mà ta lựa 

chọn máy in cho phù hợp. 

− Máy in phun: Chú trọng vào chất lượng màu sắc hình ảnh. 

− Máy in laser: Phù hợp cho in ấn hàng loạt. 

− Máy in đơn năng: Chỉ sử dụng để in. 

 

Hình 2. 35. Các dạng thông tin 
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Hình 2. 36. Máy in phun 

EPSON 

 

Hình 2. 37. Máy in laser 

CANON LBP6240 

 

Hình 2. 38. Máy in  

đơn năng Brother 

− Máy in đa năng: Tích hợp nhiều tính năng cùng lúc như Copy, Scan, FAX. 

2.7.2 In 

− Trong một máy tính ta cài rất nhiều kết nối máy in, để thuận tiện cho việc sử dụng 

máy in nào nhiều ta nên chọn máy in đó làm máy in mặc định khi in dữ liệu. 

− Để chọn máy in mặc định, hãy chọn nút Start → chọn Settings → Devices. Chuyển 

đến Devices → Printers & scanners → chọn tên máy in →  đặt làm mặc định (Nhắp 

phải chuột → chọn mục Set as default printer). 

 

Hình 2. 40. Chọn máy in mặc định 

   

Hình 2. 39. Máy in đa năng 
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− Sau khi cài đặt máy in thì chỉ cần chọn máy nào cần in. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2 

I. CÂU HỎI ÔN TẬP 

1) Trình bày cách khởi động, tắt máy, khởi động và kết thúc một chương trình trong 

Windows 7, Windows 10. 

2) Liệt kê các thành phần cơ bản của Windows.  

3) Trình bày các thao tác với folder và shortcut: tạo, sao chép, di chuyển, xóa, đổi tên. 

4) Trình bày các thao tác với cửa sổ: đóng, mở, thu nhỏ, phóng to, di chuyển cửa sổ. 

5) Trình bày các thao tác với taskbar: ẩn hiện taskbar, sắp xếp các cửa sổ, thay đổi vị 

trí taskbar. 

6) Trình bày các thao tác: tạo cây folder, tìm kiếm, sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá, 

thay đổi thuộc tính, nén và giải nén cho folder và file. 

7) Nêu cách chọn máy in cho phù hợp với người sử dụng 

8) Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn làm thế nào?  

a) Nhấp phím trái chuột vào biểu tượng     

b) Nhấp phím phải chuột vào biểu tượng  

c) Nhấp đúp vào biểu tượng     

d) Tất cả đều đúng  

 

Hình 2. 41. Cửa sổ Print 
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9) Trong Windows, để kết thúc một chương trình ứng dụng, bạn dùng: 

a) Chọn thẻ File, chọn Close. 

b) Nhấn tổ hợp phím Alt+F4. 

c) Nhấp vào nút   trên thanh tiêu đề. 

d) Tất cả đều đúng. 

10)  Để tìm kiếm file có tên bắt đầu là “w” và phần mở rộng là exe, bạn gõ vào hộp thoại 

tìm kiếm câu lệnh: 

a) w???.exe 

b) *w.exe 

c) w*.exe 

d) exe.w*  

11)  Để tìm kiếm file có phần tên gồm 4 ký tự, bắt đầu là “r” và có phần mở rộng là txt, 

bạn gõ vào hộp thoại tìm kiếm câu lệnh: 

a) ???r.txt 

b) txt.r??? 

c) r???.txt 

d) txt.???r  

12)  Chương trình cho phép định lại cấu hình hệ thống thay đổi môi trường làm việc cho 

phù hợp:  

a) Display 

b) Control Panel  

c) Sreen Saver 

d) Tất cả đều có thể 

II. BÀI TẬP 

BÀI THỰC HÀNH WINDOWS SỐ 1 

1) Mục đích: 

Làm quen với hệ điều hành Windows: giao diện, một số đối tượng. 

2) Lý thuyết: 

2.1)  Sinh viên xem lại ý nghĩa: Desktop, nút Start, Taskbar, thao tác với cửa sổ, 

thanh công cụ, hệ thống trợ giúp, tạo/xóa thư mục (folder), tập tin (file), sao chép 

(copy), di chuyển (move)… 

2.2)  Cách sử dụng chuột, bàn phím. 
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3) Yêu cầu: 

3.1)  CÁC THAO TÁC CƠ BẢN VỀ CỬA SỔ 

3.1.1) Mở các cửa sổ This PC và Recycle Bin, sau đó đóng cửa sổ This PC. 

3.1.2) Điều chỉnh kích thước của cửa sổ Recycle Bin lớn khoảng ¼ màn hình, 

sau đó di chuyển cửa sổ Recycle Bin cho nằm sát góc trên-phải màn hình. 

Thu nhỏ cửa sổ này thành một biểu tượng. 

3.1.3) Khởi động Control Panel. Phóng lớn (max) rồi phục hồi kích thước ban 

đầu (restore) cửa sổ này. 

3.1.4) Đóng tất cả các cửa sổ đang mở lại. 

3.2)  SẮP XẾP CÁC BIỂU TƯỢNG TRÊN DESKTOP 

Nhắp nút phải chuột tại một vùng trống trên Desktop, xuất hiện menu: Chọn 

mục Sort by, sau đó lần lượt chọn các mục: Name, Size, Item Type, Date 

Modified rồi quan sát trên màn hình để thấy sự thay đổi vị trí của các biểu 

tượng. 

3.3)  CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA CÁC CỬA SỔ 

3.3.1) Mở cửa sổ This PC, sau đó mở cửa sổ Recycle Bin. Nhấn tổ hợp phím 

Alt+Tab để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ. 

3.3.2) Đóng tất cả các cửa sổ đang mở lại. 

3.4)  THAO TÁC VỚI TASKBAR 

3.4.1) Thay đổi kích thước Taskbar. 

3.4.2) Thay đổi vị trí Taskbar. 

3.4.3) Xem trên System Tray có những chương trình nào đang thực thi. 

3.5)  TÌM KIẾM FILE 

3.5.1) Tìm kiếm trong máy tính file Notepad.exe, xem các thông tin: vị trí và 

dung lượng lưu trên đĩa. 

3.5.2) Tìm kiếm trong máy tính các file có phần tên chứa cụm từ “WORD”. 

3.6)  TẠO FOLDER VÀ SHORTCUT 

3.6.1) Tạo trên Desktop một folder có tên THUCHANH. 

3.6.2) Trong folder THUCHANH tạo hai folder có tên CANHAC và 

THETHAO. 

3.6.3) Trong folder CANHAC hãy tạo Shortcut cho trình ứng dụng Mspaint, biết 

rằng file chương trình là Mspaint.exe 

3.6.4) Hãy đổi tên shortcut Mspaint thành TAPVE. 
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3.6.5) Thay đổi biểu tượng cho shortcut TAPVE thành biểu tượng khác (lấy biểu 

tượng từ C:\WINDOWS\system32\shell32.dll). 

3.6.6) Trong folder THETHAO tạo ba shortcut cho 3 chương trình: 

- Calculator, biết rằng file chương trình là Calc.exe 

- WordPad, biết rằng file chương trình là WordPad.exe 

- NotePad, biết rằng file chương trình là NotePad.exe 

Chú ý: Sau khi tạo xong shortcut, phải cho thực thi chương trình bằng cách nhắp đúp 

vào biểu tượng của shortcut. 

3.6.7) Sao chép 3 shortcut Calc, WordPad và NotePad từ folder THETHAO sang 

folder CANHAC. 

3.6.8) Di chuyển shortcut TAPVE từ folder CANHAC sang folder THETHAO. 

3.6.9) Đổi tên folder THETHAO thành folder GIAITRI. 

3.7)  NOTEPAD VÀ MSPAINT (LÀM THÊM) 

3.7.1) Khởi động chương trình Notepad, nhập nội dung bài thơ sau và lưu vào 

folder CANHAC với tên là Baihat.txt 

BỤI PHẤN 

Khi thầy viết bảng 

Bụi phấn rơi rơi 

Có hạt bụi nào 

Rơi trên bụt giảng 

Có hạt bụi nào 

Rơi trên tóc thầy…  

3.7.2) Khởi động chương trình Mspaint để vẽ các hình sau và lưu vào folder 

GIAITRI với tên là Hinhve.png 

 

3.8)  XÓA BỎ SHORTCUT VÀ FOLDER   
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3.8.1) Xóa bỏ hết các shortcut, file trong folder CANHAC và GIAITRI. 

3.8.2) Lần lượt xóa 2 folder CANHAC và GIAITRI, sau đó xóa luôn folder 

THUCHANH.  

BÀI THỰC HÀNH WINDOWS SỐ 2 

1) Mục đích: 

Thực hiện các thao tác với trình ứng dụng Windows Explorer. 

2) Lý thuyết: 

2.1)  Sinh viên xem lại bài thực hành số 1; cách khởi động, ý nghĩa của Windows 

Explorer. 

2.2)  Các thao tác với thư mục (folder), tập tin (file)… 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Khởi động Windows Explorer bằng nhiều cách. 

3.2)  Cho hiển thị ổ đĩa C: lần lượt theo các dạng: Extra large icons, Large icons, 

Medium icons, Small icons, List, Details, Tiles, Content 

3.3)  Mở rộng (Expand), che lấp (Collapse) ổ đĩa C: một thư mục con của đĩa C: Tạo 

trên thư mục gốc ổ đĩa D: cây folder như sau: 
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3.4) Đổi tên folder BONGDA thành folder NHACHOATAU, TENNIC thành 

CAULONG. 

3.5)  Di chuyển folder NHACHOATAU sang folder 

AMNHAC. 

3.6)  Sao chép folder NHACTRE vào folder 

BONGBAN.  

Cây Folder sau khi thực hiện các lệnh sao chép, di 

chuyển và đổi tên như hình bên: 

3.7) Trong folder NHACTRE (ở trong folder 

AMNHAC) tạo Shortcut cho trình ứng dụng 

Winword, biết file chương trình là Winword.exe 

3.8) Đổi tên Shortcut Winword thành SOANTHAO. 

3.9) Sao chép Shortcut SOANTHAO (trong folder NHACTRE) sang folder 

THETHAO. 

3.10) Sử dụng công cụ Search để tìm kiếm tất cả những file trong ổ đĩa C: có phần 

mở rộng là DOC 

3.11)  Sao chép 5 file có phần mở rộng là DOC vừa tìm được vào folder 

NHACDANCA. 

3.12)  Sử dụng công cụ Search để tìm kiếm tất cả những file có phần mở rộng là INI 

và có kích thước nhỏ hơn 50 KB. 

3.13)  Sao chép 3 file có kích thước nhỏ hơn 50 KB vừa tìm được vào folder 

NHACDANCA. 

3.14)  Sử dụng công cụ Search để tìm kiếm tất cả những file có tên bắt đầu bằng ký 

tự B và có phần mở rộng là TXT. 

3.15)  Sao chép tất cả các file trong folder NHACDANCA sang folder CAULONG. 

3.16)  Di chuyển 2 file trong folder NHACDANCA sang folder 

NHACTRUYENTHONG. 

3.17) Thay đổi thuộc tính cho file: 

3.17.1) Đặt thuộc tính Read Only (chỉ đọc) cho tất cả các file trong folder 

NHACTRUYENTHONG. 

3.17.2) Xem lại thuộc tính của các file này. 

3.17.3) Gỡ bỏ thuộc tính Read Only cho các file này. 

3.17.4) Kiểm tra sự tồn tại của các file trong folder NHACTRUYENTHONG.  

3.17.5) Bật chế độ không hiển thị các đối tượng có thuộc tính ẩn: Trong Windows 

Explorer tại thẻ View chọn Options, chọn tiếp Change folder and search 
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options  xuất hiện hộp thoại, chọn Don’t show hidden files, folders, or 

drives ở thẻ View  OK. 

3.17.6) Đặt thuộc tính Hidden (ẩn) cho tất cả file trong folder 

NHACTRUYENTHONG. 

3.17.7) Kiểm tra sự tồn tại của các file trong folder NHACTRUYENTHONG, 

nhận xét?  

3.17.8) Bật chế độ hiển thị các đối tượng có thuộc tính ẩn: Trong Windows 

Explorer tại thẻ View chọn Options, chọn tiếp Change folder and search 

options  xuất hiện hộp thoại, chọn Show hidden files, folders, or drives 

ở thẻ View  OK.  

3.17.9) Kiểm tra sự tồn tại của các file trong folder NHACTRUYENTHONG, 

nhận xét?  

3.17.10) Gỡ bỏ thuộc tính Hidden cho các file này. 

3.18) Sử dụng chương trình nén file có sẵn ở phòng máy nén các file ở folder 

NHACDANCA thành file có tên compress1 và đặt ở cùng thư mục. 

3.19) Sử dụng chương trình nén file có sẵn ở phòng máy nén các file ở folder 

NHACDANCA thành file có tên compress2 và đặt vào folder NHACTRE. 

3.20) Giải nén file compress1 ở folder NHACDANCA vào folder 

NHACHOATAU. 

3.21) Tạo các user: U1, U2, U3, U4 (làm thêm) 

3.22) Tạo các group sau: G1, G2 (làm thêm) 

3.23) Đưa user U1, U2 vào Group G1. User U3, U4 vào group G2 (làm thêm) 

3.24) Thực hiện bỏ kế thừa ở folder GIAI TRI (làm thêm) 

3.25) Thực hiện phân quyền đọc và ghi cho folder AM NHAC đối với Group G1 

(làm thêm)  

3.26) Thực hiện phân quyền modify cho folder THE THAO đối với Group G2 (làm 

thêm) 

3.27)  Xóa folder AMNHAC. 

3.28)  Xóa folder GIAITRI. 

3.29)  Đóng cửa sổ trình ứng dụng Windows Explorer.  

BÀI THỰC HÀNH WINDOWS SỐ 3 

1) Mục đích: 

Thực hiện một số thay đổi giao diện của Windows.  

2) Lý thuyết: 
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Sinh viên xem lại chức năng của một số thành phần trong Control Panel: Mouse, 

Taskbar and Navigation, … 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Khởi động trình ứng dụng Control Panel. 

3.2)  Mở biểu tượng Mouse: 

3.2.1) Thực hiện việc điều chỉnh tốc độ nhắp đúp nút trái chuột (việc thay đổi 

được tiến hành ở thẻ Buttons). 

3.2.2) Thực hiện việc điều chỉnh tốc độ di chuyển của con trỏ chuột (việc thay 

đổi được tiến hành ở thẻ Pointer Options). 

3.2.3) Thực hiện việc thay đổi hình dáng của chuột (việc thay đổi được tiến hành 

ở thẻ Pointers) 

3.3)  Mở biểu tượng Taskbar and Navigation: 

3.3.1) Thay đổi hình nền cho Desktop (việc thay đổi được tiến hành ở thẻ 

Background). 

3.3.2) Thay đổi màu sắc cho các cửa sổ (việc thay đổi được tiến hành ở thẻ 

Color). 

3.3.3) Thiết lập màn hình ở chế độ nghỉ (việc thay đổi được tiến hành ở thẻ Lock 

screen →Screen Saver): chọn kiểu 3D Text trong danh sách Screen Saver, 

định thời gian trong mục Wait, chọn nút Settings để gõ dòng chữ “Xin 

chào!”, chọn nút Preview để xem kết quả. 

3.4)  Hãy cho biết tên máy và cấu hình của máy tính mà sinh viên đang ngồi.  

3.5)  Đóng cửa sổ Control Panel, trở về màn hình Windows. 
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CHƯƠNG 3. XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN 

Học xong chương này, sinh viên có khả năng: 

− Trình bày được một số kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản, sử 

dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản, kết xuất và phân phối văn 

bản. 

− Soạn thảo được văn bản bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản 

hành chính; in ấn và phân phối văn bản bảo đảm đúng quy định. 

 

3.1 KHÁI NIỆM VĂN BẢN VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN 

3.1.1 Khái niệm văn bản 

Văn bản là một phương tiện để ghi nhận, lưu giữ và truyền đạt các thông tin, 

quyết định từ chủ thể này sang chủ thể khác bằng một ký hiệu hay ngôn ngữ nhất định.  

Văn bản bao gồm các tài liệu, tư liệu, giấy tờ có giá trị pháp lý nhất định, được 

sử dụng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã 

hội, các tổ chức kinh tế... như: các văn bản pháp luật, các công văn, tài liệu, giấy tờ. 

3.1.1.1 Các khái niệm cơ bản trong văn bản 

3.1.1.1.1 Ký tự (Character) 

Ký tự là dùng để chỉ phím nhấn trong vùng phím ký tự của bàn phím (ngoại trừ 

Ctrl, Atl và Shift, những phím này thường được sử dụng chung với các phím khác theo 

quy định của phần mềm). 

3.1.1.1.2 Từ (Word) 

Từ là tập hợp tất cả những ký tự được đặt giữa hai ký tự trắng. 

3.1.1.1.3 Câu (Sentence) 

 Câu là một tập hợp gồm tất cả những từ đặt giữa hai dấu chấm câu (Punctuation 

mark). 

3.1.1.1.4 Đoạn (Paragraph) 

 Đoạn là một tập hợp gồm tất cả những từ, những câu được đặt giữa hai dấu phân 

đoạn (Paragraph mark). Ở chỗ nào nhấn phím Enter là ở chỗ đó đặt dấu phân đoạn. Biểu 

tượng của dấu phân đoạn như sau “¶” (Dấu phân đoạn còn được gọi ngắn gọn là dấu 

Enter). 

3.1.1.1.5 Dòng/ hàng (line) 

 Dòng hay hàng là một tập hợp gồm tất cả những từ nằm trong một khoảng từ lề 

trái đến lề phải. 

3.1.1.1.6 Trang (Page) 
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 Trang là một tập hợp gồm tất cả những từ, những câu, những dòng và những đoạn 

được đặt giữa hai dấu ngắt trang (Page Break). 

3.1.1.1.7 Tài liệu (Document) 

 Tài liệu là tập hợp gồm tất cả những trang, những chương và được lưu trên đĩa 

dưới một tập tin có phần kiểu là Docx (phần kiểu này do Word tự gán). 

 Ghi chú: 

 ✓ Phím Spacebar: Thường được dùng để nhập một ký tự trắng (Blank Character) 

hay một khoảng trống (Space) vào văn bản. 

 ✓ Phím Caps Lock: Dùng để bật hoặc tắt chế độ gõ chữ in. Khi nhấn phím này 

đèn Caps lock ở vùng phím bên phải sẽ cháy sáng, khi ấy nếu gõ một phím ký tự, ký tự 

này sẽ là chữ in. Trong chế độ này, muốn gõ chữ thường, phải nhấn và giữ phím Shift 

trong khi gõ ký tự.  

3.1.1.2 Cách ngắt câu, ngắt đoạn, ngắt trang 

3.1.1.2.1 Ngắt câu 

  Ngắt câu bằng dấu chấm câu. Sau dấu chấm câu này bắt buộc các chữ bắt đầu 

bằng chữ in hoa. 

3.1.1.2.2 Ngắt đoạn 

  Dùng Enter để ngắt một đoạn (Paragraph). Nếu muốn xuống dòng mà không kết 

thúc đoạn thì nhấn Shift+Enter. 

3.1.1.2.3 Ngắt trang 

  Khi đã đúng số dòng quy định, Word sẽ tự động ngắt trang (Dấu ngắt trang này 

được gọi là dấu ngắt trang mềm - Soft Break Page). Nếu muốn tự mình ngắt trang theo 

ý thích thì có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Enter (Dấu ngắt trang này gọi là dấu ngắt 

trang cứng - Hard Break Page). 

3.1.1.3 Kỹ thuật soạn thảo 

3.1.1.3.1 Trình tự soạn thảo 

− Mở văn bản mới. 

− Lưu văn bản và đặt tên. Trong quá trình soạn văn bản phải thường xuyên lưu, khi kết 

thúc phải lưu lần cuối. 

− Chọn kiểu chữ, kích cỡ. Trong khi gõ, nếu cần chèn bảng, đặt Tab thì tiến hành luôn. 

− Canh chỉnh lề, khoảng cách các dòng, định dạng kiểu chữ. 

− Trang trí văn bản: chèn hình ảnh, kẻ khung, tạo chữ kiểu,… 

− Chỉnh trang in và in văn bản. 

3.1.1.3.2 Gõ dấu tiếng Việt 
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− Cách gõ tiếng Việt kiểu TELEX: dùng ký tự để gõ dấu. 

− Cách gõ tiếng Việt kiểu VNI: dùng số để gõ dấu. 

3.1.1.3.3 Xoá vùng văn bản gõ sai 

− Chọn vùng văn bản cần xoá rồi nhấn phím Delete, hoặc đặt con trỏ vào vị trí cần xoá 

rồi sử dụng phím Del (xoá ký tự bên phải con trỏ) hoặc phím Backspace (xoá ký tự bên 

trái con trỏ). 

3.1.1.3.4 Cách tách dòng và nối dòng 

− Muốn tách một dòng thành hai dòng, đặt con trỏ tại vị trí cần ngắt và nhấn phím 

Enter. 

− Muốn nối hai dòng thành một dòng, đặt con trỏ ở đầu dòng thứ hai và nhấn phím 

Backspace. 

3.1.2 Khái niệm xử lý văn bản 

Xử lý văn bản là quá trình thực hiện các thao tác thông thường để có được một văn 

bản theo yêu cầu: Soạn thảo nội dung (tạo mới hoặc sử dụng nội dung có sẵn), biên tập 

văn bản (thêm bớt, sửa chữa nội dung, thay đổi định dạng, thêm minh họa, tạo các liên 

kết, tham chiếu, hoàn chỉnh văn bản), lưu giữ văn bản, in ấn và phân phối văn bản. 

3.2 SỬ DỤNG MICROSOFT WORD 

3.2.1 Giới thiệu Microsoft Word 

Word là sản phẩm của hãng Microsoft, là phần mềm soạn thảo văn bản chuyên 

nghiệp với đầy đủ các tính năng từ định dạng đến trang trí văn bản, in ấn văn bản. 

3.2.1.1 Mở, đóng Microsoft Word 

❖ Mở  

Chọn một trong các cách sau: 

− Start/ Microsoft Office 2016/ Word 2016. 

− Nhắp đúp tại biểu tượng Shortcut. 

❖ Đóng 

Chọn một trong các cách sau: 

− Chọn thẻ File/Close. 

− Nhấn tổ hợp phím Alt+F4. 

− Nhắp nút   trên thanh tiêu đề. 

3.2.1.2 Giới thiệu giao diện Microsoft Word 

Sau khi khởi động Word, xuất hiện giao diện Word như hình 3.1: 
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3.2.1.3 Các thành phần của cửa sổ Word 

❖ Thanh tiêu đề 

Thanh tiêu đề chứa tên tập tin và tên của trình ứng dụng. Bên phải của thanh tiêu 

đề có các nút thu nhỏ ( ), phóng to ( ) và đóng cửa sổ ( ). 

❖ Ribbon 

Word 2016 thay đổi giao diện người dùng từ việc sử dụng các thanh thực đơn 

truyền thống thành các cụm lệnh dễ dàng truy cập, được trình bày ngay trên màn hình 

gọi là Ribbon. Các nhóm Ribbon chính: File, Home, Insert, Design, Layout, References, 

Mailings, Review, View. 

 

Hình 3. 1. Giao diện Word 

 

 

 

Hình 3. 2. Các thành phần của cửa sổ Word 
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➢ File: là nơi chứa các công cụ để thao tác với tập tin văn bản: tạo mới, đóng, mở, 

in ấn, thoát khỏi Word, ... 

➢ Home: là nơi chứa các nút lệnh được sử dụng thường xuyên trong quá trình làm 

việc: cắt, dán, sao chép, định dạng văn bản, định dạng đoạn, cài đặt điểm dừng 

Tab, …  

➢ Insert: dùng để chèn các loại đối tượng vào văn bản: bảng biểu, hình ảnh, chữ 

nghệ thuật, ký tự đặc biệt, … 

➢ Design: dùng để kẻ khung, tô nền cho trang văn bản, tạo nền bảo vệ văn bản, … 

➢ Layout: dùng để chia cột văn bản, canh lề cho trang văn bản, … 

➢ References: dùng để tạo chú thích, tạo mục lục tự động, … 

➢ Mailings: dùng để tạo các nhãn dán và trộn thư 

➢ Review: chứa các nút lệnh kiểm tra lỗi chính tả, hỗ trợ dịch từ, đếm từ, bảo vệ 

văn bản, … 

➢ View: dùng để thiết lập các chế độ hiển thị của bảng tính như: phóng to, thu nhỏ, 

chia màn hình, … 

❖ Thước ngang, thước dọc 

Thước dùng để canh chỉnh lề cho văn bản và cài đặt điểm dừng Tab. 

❖ Vùng soạn thảo 

Dùng để soạn thảo văn bản. 

❖ Thanh trạng thái 

Thanh trạng thái hiện các thông báo về trạng thái làm việc hiện hành của văn bản. 

3.2.2 Thao tác với tập tin Microsoft Word 

3.2.2.1 Mở một tập tin có sẵn 

− Chọn thẻ File/Open (hoặc nhấn phím tắt Ctrl+O). Xuất hiện hộp thoại Open: 

 

Hình 3. 3. Thanh công cụ Ribbon 
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− Chọn ổ đĩa, thư mục chứa tập tin cần mở. 

− Gõ tên tập tin cần mở trong vùng File name (hoặc nhắp đúp chuột tại tên tập tin cần 

mở). 

− Chọn nút Open. 

3.2.2.2 Tạo một tập tin mới 

− Chọn thẻ File/New, nhắp đúp chuột tại mục Blank document (hoặc nhấn phím tắt 

Ctrl+N). 

− Tạo một tập tin từ mẫu có sẵn: Chọn thẻ File/New, chọn mẫu có sẵn rồi nhắp chuột. 

 

3.2.2.3 Lưu tập tin 

− Chọn thẻ File/Save (hoặc nhấn phím tắt Ctrl+S hay chọn biểu tượng ). Xuất hiện 

hộp thoại Save: 

 

Hình 3. 4. Hộp thoại Open 

 

 

Hình 3. 5. Cửa sổ Template 
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− Chọn ổ đĩa, thư mục chứa tập tin 

cần lưu. 

− Gõ tên tập tin cần lưu trong vùng 

File name.  

− Chọn nút Save. 

 Chú ý: Sau khi lưu lần đầu, lần 

sau muốn lưu nữa chỉ cần chọn lại 

biểu tượng hoặc lệnh. 

❖ Lưu tập tin hiện tại với tên 

khác: Chọn File/Save As. Các thao 

tác tương tự mục 3.2.2.3. 

3.2.2.4 Đóng tập tin 

− Chọn thẻ File/Close (hoặc nhấn Alt+F4 hay chọn nút Close  trên thanh tiêu đề). 

Lưu ý: Khi đóng một tập tin văn bản, nếu chưa lưu lại các sửa đổi trước đó thì sẽ xuất 

hiện hộp thoại thông báo:  

 

− Chọn Save nếu muốn lưu. 

− Chọn Don’t Save nếu không lưu. 

− Chọn Cancel để trở về cửa sổ tài liệu. 

3.2.3 Định dạng văn bản 

3.2.3.1 Định dạng văn bản (Text) 

3.2.3.1.1 Định dạng Font 

− Chọn khối văn bản cần định dạng. 

− Chọn thẻ Home, chọn nút Font, nhấn nút mũi tên ở góc dưới bên phải, xuất hiện hộp 

thoại Font: 

 

 

 

 

Hình 3. 7. Hộp thoại kiểm tra có lưu trước khi đóng tập tin không 

 

 

Hình 3. 6. Hộp thoại Save 
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− Chọn thẻ Font: 

+ Trong hộp Font: Chọn phông 

chữ.  

+ Trong hộp Font Style: Chọn kiểu 

dáng chữ. 

▪ Regular: dáng bình 

thường. 

▪ Italic: chữ nghiêng.  

▪ Bold: chữ đậm. 

▪ Bold Italic: chữ đậm và 

nghiêng.  

+ Trong hộp Size: Chọn kích cỡ 

chữ. 

+ Trong hộp Font Color: Chọn 

màu chữ. 

+ Trong hộp Underline style: Chọn kiểu gạch chân. 

▪ None: Không gạch chân. 

▪ Words only: Chỉ gạch dưới các từ, không gạch dưới các khoảng 

trắng. 

▪ Và các kiểu gạch chân khác.  

+ Trong hộp Underline Color: chọn màu cho nét gạch dưới. 

 

Hình 3. 8. Nút Font trên thẻ Home 

 

 

Hình 3. 9. Hộp thoại Font – thẻ Font 
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+ Trong hộp Effects: Chọn hiệu 

ứng cho chữ. 

 Chọn nút Set as Default: mặc 

định định dạng Font (những lần mở 

tập tin sau sẽ có sẵn định dạng này). 

− Chọn thẻ Advanced: Canh chỉnh khoảng 

cách giữa các chữ.  

+ Trong hộp Scale: Chọn giá trị co 

giãn chữ theo chiều ngang. 

+ Trong hộp Spacing: Chọn 

khoảng cách giữa các ký tự. 

▪ Normal: Bình thường. 

▪ Expanded: Khoảng 

cách thưa.  

▪ Condensed: Khoảng cách 

nén. 

+ Trong hộp Position: vị trí các ký tự. 

▪ Normal: Bình thường. 

▪ Raised: Đưa chữ lên trên 

▪ Lowered: Đưa chữ xuống dưới 

− Chọn nút Text Effects: Tạo hiệu ứng cho văn bản. 

− Chọn nút OK. 

 Lưu ý: Có thể định dạng chữ nhanh bằng các công cụ trên thẻ Home: 

 Font : Chọn phông chữ. 

  Font Size : Chọn cỡ chữ. 

  Bold  : Kiểu dáng đậm. 

  Italic : Kiểu dáng nghiêng. 

  Underline : Kiểu gạch chân. 

  Font Color : Chọn màu chữ. 

  Text Effects  : Tạo hiệu ứng cho chữ. 

3.2.3.1.2 Chuyển đổi chữ thường và chữ hoa 

 

Hình 3. 10. Hộp thoại Font – thẻ 

Advanced 
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− Chọn khối văn bản cần thay đổi. 

− Chọn thẻ Home/Change Case: 

+ Sentence case: ký tự đầu tiên của câu là chữ hoa. 

+ lowercase: chữ thường.  

+ UPPERCASE: chữ hoa. 

+ Capitalize Each Word: ký tự đầu tiên của mỗi từ là chữ hoa. 

+ tOGGLE cASE: chữ thường thành chữ hoa và ngược lại. 

 

 Lưu ý: Có thể chuyển đổi chữ nhanh bằng cách nhấn Shift+F3. 

3.2.3.2 Định dạng đoạn văn bản 

3.2.3.2.1 Định dạng đoạn (Paragraph) 

− Chọn (những) đoạn văn bản cần định dạng. 

− Chọn thẻ Home, chọn nút Paragraph, nhấn nút mũi tên ở góc dưới bên phải, xuất 

hiện hộp thoại Paragraph: 

 

− Thẻ Indent and Spacing: canh lề và chọn khoảng cách giữa các dòng trong đoạn. 

+ Alignment: canh chỉnh vị trí đoạn. 

▪ Left: canh thẳng bên trái. 

▪ Right: canh thẳng bên phải. 

▪ Centered: canh thẳng ở giữa. 

▪ Justified: canh đều 2 bên. 

 

Hình 3. 11. Nút Change Case 

 

 

Hình 3. 12. Nút Paragraph 
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+ Indentation: Canh chỉnh lề cho đoạn. 

 

▪ Left: lề trái. 

▪ Right: lề phải. 

▪ Special: canh chỉnh đặc biệt. 

o First line: dòng đầu thụt vào. 

o Hanging: các dòng bên dưới thụt vào. 

+ Spacing: Khoảng cách giữa các đoạn. 

▪ Before: khoảng cách so với đoạn trước. 

▪ After: khoảng cách so với đoạn sau. 

− Thẻ Line and Page Breaks: ngắt dòng và trang. 

+ Window/Orphan control: không cho đẩy dòng của đoạn sang trang mới. 

+ Keep with next: hai đoạn phải dính liền nhau. 

+ Keep lines together: không cho hiển thị một đoạn trong hai trang, phải dồn vào 

một trang. 

− Chọn nút OK. 

 Lưu ý:  Có thể định dạng nhanh bằng các nút định dạng trên thẻ Home: 

 

 

 

Hình 3. 13. Hộp thoại Paragraph 
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Bảng 3.1: Các công cụ định dạng đoạn 

Lệnh Nút Ý nghĩa 

Align Left  Canh thẳng bên trái 

Align Right 
 

Canh thẳng bên phải 

Center  Canh thẳng ở giữa 

Justify 
 

Canh thẳng đều 2 bên 

Decrease Indent 
 

Kéo các dòng của đoạn sang trái một Tab 

Increase Indent 
 

Kéo các dòng của đoạn sang phải một Tab 

Shading 
 

Tô nền cho đoạn 

Borders 
 

Kẻ viền cho đoạn 

 

+ Nhắp vào bên phải nút Shading, xuất hiện bảng 

màu như hình 3.14:  

▪ Theme Color: Chọn màu tô. 

▪ No Color: Không tô màu. 

▪ More Colors: Chọn nhiều màu khác. 

+ Nhắp vào bên phải nút Border, xuất hiện các kiểu 

kẻ viền như hình 3.15: 

+ Chọn kiểu kẻ viền hoặc: 

+ Chọn Borders and Shading…, xuất hiện hộp thoại như hình 3.16: 

▪ Setting:  chọn dạng đường viền. 

o None:  Không tạo đường viền. 

o Box:  Tạo đường viền bao xung quanh. 

o Shadow:  Tạo đường viền bao xung quanh có bóng đổ. 

o 3D:  Tạo đường viền bao xung quanh có dạng nổi (3 chiều). 

o Custom: Tạo đường viền cho từng cạnh (chọn Style, chọn Width, sau 

đó chọn nút thể hiện cho từng cạnh trong Preview). 

▪ Style: Chọn dạng nét viền. 

▪ Color: Màu nét viền. 

▪ Width: Độ dày nét viền. 

 

Hình 3. 14. Bảng tô màu 
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▪ Apply to: Chọn phạm vi ảnh hưởng của kẻ viền. 

▪ Chọn nút OK.  

3.2.3.2.2 Thiết lập điểm dừng (Tab) 

❖ Khái niệm  

Tab là các vị trí điểm dừng trong văn bản giúp dễ dàng canh chỉnh và định dạng 

văn bản. 

❖ Định dạng Tab 

Có 5 loại Tab sau: 

− Left Tab:  văn bản gióng thẳng lề bên trái kể từ vị trí Tab. 

− Right Tab:  văn bản gióng thẳng lề bên phải kể từ vị trí Tab. 

− Center Tab:  văn bản gióng thẳng ở giữa kể từ vị trí Tab. 

− Decimal Tab:  văn bản gióng thẳng theo dấu thập phân kể từ vị trí Tab. 

− Bar Tab:  loại tab này không định vị trí cho văn bản. Nó sẽ chèn một thanh thẳng 

đứng tại vị trí đặt tab. 

❖ Cài đặt Tab 

− Đặt con trỏ tại đoạn cần cài Tab. 

 

Hình 3. 15. Các kiểu kẻ viền 

 

Hình 3. 16. Các kiểu nét viền 
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− Chọn thẻ Home, chọn nút Paragraph, nhấn nút mũi tên ở góc dưới bên phải, xuất 

hiện hộp thoại Paragraph. Sau đó chọn nút Tabs…, 

xuất hiện hộp thoại Tabs như hình 3.17: 

+ Tab stop position: nhập vị trí cài Tab. 

+ Alignment: chọn kiểu Tab. 

+ Leader: chọn dấu dẫn đầu Tab. 

Sau khi khai báo xong nhấn nút Set để thiết lập 

điểm dừng Tab. 

+ Clear: xoá bỏ một vị trí Tab đang chọn. 

+ Clear All: xóa tất cả định dạng Tab. 

− Chọn nút OK. 

 Lưu ý: Có thể cài đặt Tab bằng thước:  

− Hiển thị thước bằng cách chọn View/ Ruler.  

− Chọn ký hiệu Tab trên thước bằng cách lần lượt nhấn vào ô tab selector – ô giao 

nhau giữa thước ngang và thước dọc – cho đến khi chọn được kiểu Tab mong muốn. 

− Nhắp chuột tại vị trí cần đặt Tab trên thước ngang. 

❖ Sử dụng Tab 

− Nhấn phím Tab trên bàn phím để dời con trỏ đến vị trí Tab đã được cài đặt. 

❖ Thay đổi vị trí Tab 

− Chọn đoạn cần thay đổi. 

− Chọn thẻ Home, chọn nút Paragraph, nhấn nút mũi tên ở góc dưới bên phải, xuất 

hiện hộp thoại Paragraph. Sau đó chọn nút Tabs…, xuất hiện hộp thoại Tabs. (Hoặc 

có thể nhắp đúp tại biểu tượng điểm dừng Tab trên thước ngang). 

− Đặt lại vị trí điểm dừng Tab, kiểu Tab, kiểu dấu dẫn đầu Tab. 

Hoặc kéo ký hiệu Tab trên thước ngang đến vị trí mới. 

❖ Xóa bỏ Tab 

− Đặt con trỏ ngoài vùng canh Tab. 

 

Hình 3. 17. Hộp thoại Tab 

 

 

Hình 3. 18. Vị trí View Ruler và Tab selector 
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− Mở hộp thoại Tabs. 

− Chọn vị trí Tab cần xoá, nhắp nút Clear (hoặc nút Clear All để xoá tất cả). 

Hoặc kéo ký hiệu Tab ra khỏi thước ngang. 

3.2.3.2.3 Đánh số đoạn và ký hiệu đầu đoạn 

Word cho phép đánh số đoạn và tạo ký hiệu đầu mỗi đoạn, mỗi khi xuống dòng 

thì số đoạn và tạo ký hiệu đầu mỗi đoạn tự động xuất hiện. 

❖ Tạo ký hiệu đầu đoạn (Bullets) 

− Đánh dấu khối văn bản cần tạo ký hiệu đầu đoạn.  

− Chọn thẻ Home/Bullets. 

+ Chọn một trong các kiểu có sẵn. (Chọn None nếu muốn bỏ tạo ký hiệu đầu đoạn). 

+ Chọn Define New Bullet: thay đổi định dạng đánh ký hiệu đầu đoạn. 

▪ Bullet character: chọn ký hiệu mới. 

▪ Alignment: chọn vị trí của ký hiệu mới. 

− Chọn nút OK. 

❖ Đánh số đoạn (Numbering) 

− Đánh dấu khối văn bản cần đánh số đoạn. 

− Chọn thẻ Home/Numbering. 

+ Chọn một trong các kiểu có sẵn. (Chọn None nếu muốn bỏ đánh số đoạn). 

+ Chọn Define New Number Format: thay đổi định dạng đánh số đoạn. 

 

Hình 3. 20. Hộp thoại  

Define New Bullet 

 

 

Hình 3. 19. Hộp thoại  

Bullet Library 
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▪ Number style: chọn kiểu ký số chèn đầu đoạn.  

▪ Number format: định dạng kiểu số. 

▪ Alignment: chọn vị trí của số. 

   
 

+ Chọn Set Numering Value:  

▪ Start new list: bắt đầu kiểu mới.  

▪ Continue from previous list: đánh số tiếp 

theo. 

▪ Set value to: đặt giá trị mới. 

+ Chọn nút OK. 

❖ Đề mục đa cấp (Multilevel List) 

− Chọn khối văn bản cần tạo đề mục đa cấp.   

− Chọn thẻ Home/ Multilevel List. 

+ Chọn một trong các kiểu có sẵn. (Chọn None nếu muốn bỏ tạo đề mục đa cấp). 

+ Chọn Define New Multilevel list: thay đổi định dạng tạo đề mục đa cấp. 

 

Hình 3. 21. Hộp thoại Numbering 

Library 

   

 

Hình 3. 22. Hộp thoại Define New 

Number Format 

 

 

 

 

 

Hình 3. 23. Hộp thoại 

Set Numbering Value 
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▪ Click level to modify: chọn mức cần định dạng. 

▪ Number formating: định dạng số thể hiện cho đề mục. 

▪ Position: chọn vị trí của đề mục mới. 

− Chọn nút OK. 

 Chú ý: 

− Muốn tăng cấp cho đề mục, nhấn phím Tab trên bàn phím. 

− Muốn giảm cấp cho đề mục, nhấn tổ hợp phím Shift+Tab trên bàn phím. 

  

3.2.3.2.4 Định dạng khung và nền (Borders and Shading) 

❖ Kẻ viền cho đoạn văn bản (Borders) 

− Chọn khối văn bản cần kẻ viền. 

− Chọn thẻ Design/Page Borders, xuất hiện hộp thoại Borders and Shading. 

− Chọn thẻ Borders. 

+ Setting: Chọn dạng đường viền. 

▪ None:  Không tạo đường viền. 

▪ Box:  Tạo đường viền bao xung quanh. 

▪ Shadow: Tạo đường viền bao xung quanh có bóng đổ. 

 

Hình 3. 24. Hộp thoại 

Multilevel List 

 

 

Hình 3. 25. Hộp thoại Define new 

Multilevel list 
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▪ 3D:  Tạo đường viền bao xung quanh có dạng nổi (3 chiều). 

▪ Custom: Tạo đường viền cho từng cạnh (chọn Style, chọn Width, sau đó 

chọn nút thể hiện cho từng cạnh trong Preview). 

+ Style: Chọn dạng nét viền. 

+ Color: Màu nét viền. 

+ Width: Độ dày nét viền. 

+ Apply to: Chọn phạm vi ảnh hưởng của kẻ viền. 

− Chọn nút OK. 

  

❖ Kẻ viền cho trang văn bản 

− Chọn trang cần kẻ viền. 

− Chọn thẻ Design/ Page Borders, xuất hiện hộp thoại Borders and Shading. 

− Chọn thẻ Page Border. 

− Thực hiện các thao tác như kẻ viền cho đoạn: 

+ Art: Chọn mẫu hoa văn. 

+ Apply to: Chọn phạm vi ảnh hưởng của kẻ viền. 

+ Option: Chọn khoảng cách từ đường viền đến văn bản. 

− Chọn nút OK. 

 

Hình 3. 26. Hộp thoại Borders 

 

 

 

Hình 3. 27. Hộp thoại Page Border 

 

 

 

 



 Giáo trình Tin học 

78 Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 

 

❖ Tô nền cho đoạn văn bản (Shading) 

− Đánh dấu khối văn bản cần tô nền. 

− Chọn thẻ Design/ Page Borders, xuất 

hiện hộp thoại Borders and Shading. 

− Chọn thẻ Shading. 

+ Fill: Chọn màu tô. 

+ Patterns: Chọn mẫu tô. 

+ Apply to: Xác định phạm vi tô nền. 

− Chọn nút OK. 

 Lưu ý: Có thể kẻ viền bằng công cụ  (Borders) và tô 

nền bằng công cụ  (Shading) trong nhóm Paragraph trên 

thẻ Home. 

❖ Tô nền cho trang văn bản 

− Chọn thẻ Design/Page Color, xuất hiện bảng màu. 

− Chọn màu tô tương ứng.  

3.2.3.3 Chèn (Insert) các đối tượng vào văn bản 

3.2.3.3.1 Bảng (Table) 

❖ Khái niệm 

− Bảng (Table): là một kiểu trình bày văn bản theo hình thức 

dòng và cột. Trong bảng có thể trình bày văn bản hoặc tính 

toán đơn giản. 

− Dòng (Row): tập hợp các ô nằm trên cùng một hàng ngang. 

−  Cột (Column): tập hợp các ô nằm trên cùng một hàng dọc. 

−  Ô (Cell): giao giữa dòng và cột. 

❖ Tạo bảng 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn bảng. 

− Chọn thẻ Insert/ Table rồi chọn một trong 4 cách: 

+ Đánh dấu số dòng và số cột cho bảng. 

+ Chọn Insert Table rồi nhập số dòng và số cột cho bảng. 

+ Chọn Draw Table rồi vẽ các dòng và các cột cho bảng. 

+ Chọn Excel Spreadsheet để chèn một vùng bảng tính từ Excel vào. 

 

Hình 3. 28. Hộp thoại Shading 

 

Hình 3. 29. Bảng màu 

của Page Color 
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+ Chọn Quick Tables và chọn kiểu bảng có sẵn. 

 

❖ Các thao tác trong bảng 

➢ Nhập dữ liệu vào bảng 

− Đặt con trỏ vào ô muốn nhập dữ liệu và bắt đầu nhập. 

➢ Di chuyển trong bảng 

   lên dòng trên 

   xuống dòng dưới 

→   sang ô bên phải 

   sang ô bên trái 

Alt+Home di chuyển đến ô đầu tiên trong dòng 

Alt+End  di chuyển đến ô cuối cùng trong dòng 

Alt+Page Up di chuyển đến ô đầu tiên trong cột 

Alt+Page Up di chuyển đến ô cuối cùng trong cột  

Tab  di chuyển đến ô bên phải 

Shift+Tab di chuyển đến ô bên trái 

Ctrl+Tab  di chuyển đến điểm dừng Tab trong bảng 

Nếu ở ô cuối cùng trong bảng, nhấn phím Tab sẽ thêm một dòng mới. 

❖ Chỉnh sửa cấu trúc bảng 

− Chọn bảng (hoặc các ô) cần chỉnh sửa cấu trúc. 

 

Hình 3. 30. Hộp thoại Insert Table 
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− Chọn thẻ Design: 

 

+ Nhóm Table Styles: chỉnh sửa kiểu dáng, đường viền, tô nền cho bảng. 

+ Nhóm Borders: chỉnh sửa đường viền theo màu sắc, kiểu dáng tùy chọn. 

❖ Định dạng bảng  

− Chọn bảng cần định dạng. 

−  Chọn thẻ Layout: 

 

+ Nhóm Table:  

▪ Select: chọn ô, chọn dòng, chọn cột hay chọn cả bảng. 

▪ View Gridlines: hiển thị/ không hiển thị đường lưới. 

▪ Properties: các thuộc tính. 

+ Nhóm Rows & Columns: 

▪ Delete: xóa ô, xóa dòng chứa ô, xóa cột chứa ô hay xóa bảng. 

▪ Insert Above: chèn dòng bên trên dòng chứa con trỏ. 

▪ Insert Below: chèn dòng bên dưới dòng chứa con trỏ. 

▪ Insert Left: chèn cột bên trái cột chứa con trỏ. 

▪ Insert Right: chèn cột bên phải cột chứa con trỏ. 

+ Nhóm Merge:  

▪ Merge Cells: ghép các ô được chọn thành một ô. 

▪ Split Cells: tách ô được chọn thành nhiều ô. 

▪ Split Table: tách bảng thành 2 bảng.  

+ Nhóm Cell Size: Tăng và giảm kích thước ô. 

 

Hình 3. 31. Các công cụ trong thẻ Design 

 

 

Hình 3. 32. Các công cụ trong thẻ Layout 
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+ Nhóm Alignment: Canh lề văn bản trong các ô và thay đổi hướng văn bản. 

❖ Chuyển bảng thành văn bản (sinh viên tự nghiên cứu) 

− Đặt con trỏ vào ô bất kì trong bảng.  

 

− Trong thẻ Layout/ nhóm Data chọn Convert to Text, 

xuất hiện hộp thoại như hình 3.34: 

+ Paragraph marks: dấu phân đoạn (tương đương nhấn 

phím Enter). 

+ Tabs: có khoảng cách phím Tab. 

+ Commas: dấu phẩy. 

+ Other: gõ dấu khác các dấu đã nêu trên. 

− Chọn nút OK. 

❖ Chuyển văn bản thành bảng (sinh viên tự nghiên cứu) 

− Chọn dữ liệu muốn chuyển thành Table. 

− Chọn thẻ Insert/ trong nhóm Table chọn Convert Text 

to Table, xuất hiện hộp thoại: 

+ Number of columns: chọn số cột cho bảng. 

+ Separate text at:  

▪ Paragraph: mỗi đoạn sẽ phân cách dữ liệu cho 

mỗi ô. 

▪ Tabs: ký tự canh cột sẽ phân cách dữ liệu cho 

mỗi ô.  

▪ Commas: dấu phẩy sẽ phân cách dữ liệu cho 

mỗi ô. 

▪ Other: gõ ký tự khác. 

− Chọn nút OK. 

3.2.3.3.2 Chèn hình ảnh (Picture) 

Word cho phép chèn hình ảnh vào văn bản và thực hiện các trình bày của hình 

 

Hình 3. 33. Vị trí nút Convert to Text 

 

 

Hình 3. 34. Hộp thoại 

Convert Table To Text 

 

 

Hình 3. 35. Hộp thoại 

Convert Text to Table 
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ảnh trên văn bản. 

❖ Chèn hình ảnh từ Pictures 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn hình ảnh. 

− Chọn thẻ Insert/Pictures để chọn hình ảnh từ tập tin, xuất hiện hộp thoại Insert 

Picture. 

− Chọn hình cần chèn rồi chọn nút Insert. 

 

❖ Chèn hình ảnh từ Online Pictures 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn hình ảnh. 

− Chọn thẻ Insert/Online Pictures, xuất hiện hộp thoại Insert Pictures. 

− Gõ tên hình cần tìm vào vùng Search Bing, xuất hiện các hình ảnh cần chèn. 

− Chọn hình cần chèn rồi chọn nút Insert. 

 

Hình 3. 36. Hộp thoại Insert Picture 

 

 

Hình 3. 37. Hộp thoại Insert Pictures - Online 
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❖ Xử lý hình ảnh 

➢ Thay đổi kích thước hình ảnh 

− Nhấp chuột vào hình ảnh, xuất hiện các nút xung 

quanh. 

− Trỏ chuột vào các nút này đến khi con trỏ chuột có dạng 

mũi tên 2 đầu thì kéo đến vị trí mới. 

➢ Xóa hình ảnh  

− Nhấp chuột vào hình ảnh cần xoá. 

− Nhấn phím Delete. 

➢ Định dạng chi tiết cho hình ảnh 

− Nhắp chuột tại hình ảnh cần định dạng, xuất hiện thẻ Format với các nút chức năng 

định dạng hình ảnh. 

 

− Remove Background: xóa/không xóa màu nền của hình ảnh. 

− Corrections: chọn độ sáng, tối của hình ảnh. 

− Color: chọn màu cho hình ảnh. 

− Artistic Effects: hiệu ứng nghệ thuật. 

− Compress Pictures: nén hình ảnh. 

 

Hình 3. 38. Hộp thoại bing 

 

 

Hình 3. 40. Các công cụ trên thẻ Format 

 

 

Hình 3. 39. Hình ảnh 

cần thay đổi kích thước 
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− Change Picture: thay đổi hình ảnh. 

− Reset Picture: phục hồi lại trạng thái trước đó của hình ảnh. 

− Picture Styles: kiểu thể hiện của hình ảnh. 

− Picture Border: khung viền cho hình ảnh. 

− Picture Effects: hiệu ứng cho hình ảnh. 

− Picture Layout: phối hợp giữa hình ảnh và lưu đồ. 

− Position: vị trí của hình ảnh trong trang văn bản. 

− Wrap Text: chọn kiểu đặt hình ảnh trong văn bản. 

+ In Line with Text: hình nằm cùng dòng chữ. 

+ Square: chữ bao xung quanh hình theo khung vuông. 

+ Tight: chữ bao sát hình ảnh. 

+ Through: chữ xuyên qua hình ảnh. 

+ Top and Bottom: chữ nằm phía trên và phía dưới hình. 

+ Behind Text: hình chìm sau chữ. 

+ In Front of Text: hình nằm trên chữ. 

+ Edit Wrap Points: chữ bao quanh hình theo vị trí điểm chọn. 

− Rotate: xoay hình ảnh. 

− Crop: cắt một phần hình ảnh. 

− Size: kích thước hình ảnh. 

3.2.3.3.3 Chèn chữ nghệ thuật (WordArt) 

❖ Tạo WordArt 

− Chọn thẻ Insert/WordArt. 

− Chọn kiểu WordArt, xuất hiện hộp Your text here. 

 

− Nhập nội dung WordArt vào vùng Your text here. 

 

Hình 3. 41. Các kiểu WordArt 
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❖ Hiệu chỉnh WordArt 

− Chọn WordArt cần hiệu chỉnh, xuất hiện thẻ Format với các nút chức năng hiệu 

chỉnh WordArt. 

− Sử dụng các nút trên thẻ Format để hiệu chỉnh WordArt. 

 

Bảng 3.2: Các công cụ hiệu chỉnh WordArt 

Stt Công cụ Stt Công cụ 

1 
Shape Styles: hình dạng của 

WordArt 
7 

Text Outline: màu viền chữ của 

WordArt  

2 
Shape Fill: màu và mẫu nền cho 

WordArt 
8 

Text Effects:  hiệu ứng cho chữ của 

WordArt 

3 
Shape Outline: màu sắc, độ rộng 

của đường viền cho WordArt 
9 Text Direction: hướng của WordArt 

4 
Shape Effects: hiệu ứng cho hình 

dáng WordArt 
10 Align Text: canh chỉnh chữ 

5 WordArt Styles: kiểu WordArt 11 
Wrap Text: cách đặt WordArt trong 

văn bản 

6 Text Fill: màu chữ của WordArt 12 Rotate: xoay WordArt 

3.2.3.3.4 Chèn công thức (Equation) (sinh viên tự nghiên cứu) 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn công thức. 

− Chọn thẻ Insert/Equation/ Insert New Equation, xuất hiện hộp công cụ Equation. 

− Chọn công cụ tương ứng để tạo công thức. 

3.2.3.3.5 Chèn ký tự đặc biệt (Symbol) 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn ký tự đặc biệt. 

− Chọn thẻ Insert/Symbol/More Symbols, xuất hiện hộp thoại: 

+ Hộp Font: Chọn Font chứa ký tự đặc biệt. 

+ Nhắp chọn ký tự cần chèn rồi chọn nút Insert (hoặc nhắp đúp tại ký tự cần chèn). 

 

Hình 3. 42. Các nút công cụ của thẻ Format 
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3.2.3.3.6 Chèn đối tượng Shapes 

Trong Word có thể dùng chức năng Shape để vẽ các đối tượng, các đối tượng 

này có thể thay đổi dễ dàng và sắp chồng lên nhau để tạo ra các hình ảnh phong phú 

nhằm trang trí cho văn bản. 

Chú ý: Để vẽ các hình vuông, hình tròn, đường nghiêng 

thì giữ phím Shift trong lúc rê chuột.  

❖ Vẽ đối tượng 

− Chọn thẻ Insert/Shapes. 

− Chọn đối tượng để vẽ. 

− Rê chuột để vẽ hình. 

➢ Các thao tác cơ bản 

− Chọn đối tượng: 

+ Nhắp chuột vào đối tượng cần chọn, nếu chọn thêm đối tượng ta giữ phím Shift 

trong khi chọn. 

− Chỉnh hình cho đối tượng: 

+ Chọn đối tượng, rê chuột tại các nút hình tròn màu vàng (nếu có) trên hình. 

− Di chuyển đối tượng:  

+ Chọn đối tượng cần di chuyển. 

+ Rê chuột để dời đối tượng đến vị trí mới. Nếu giữ Shift trong khi rê chuột sẽ có 

tác dụng di chuyển đối tượng theo đường thẳng góc. 

− Thay đổi kích thước đối tượng: 

 

Hình 3. 43. Hộp thoại Symbol 

 

 

Hình 3. 44. Đối tượng 

cần canh chỉnh 
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+ Chọn đối tượng, rê chuột tại một trong các nút điều khiển xung quanh nó để thay 

đổi kích thước. 

− Gõ chữ vào đối tượng: 

+ Nhắp phải chuột tại đối tượng, chọn Add Text, gõ chữ. 

− Sao chép đối tượng: 

+ Chọn đối tượng, giữ phím Ctrl và rê đối tượng đến vị trí mới. 

− Hiệu chỉnh hình vẽ: 

+ Tương tự hiệu chỉnh WordArt. 

❖ Định dạng đối tượng 

➢ Nhóm các đối tượng: 

− Chọn các đối tượng cần nhóm. 

− Chọn thẻ Format/ Group/ Group. 

➢ Tách nhóm các đối tượng: 

− Chọn đối tượng. 

− Chọn thẻ Format/ Group/ Ungroup. 

➢ Sắp xếp các đối tượng: 

− Chọn đối tượng. 

− Chọn thẻ Format/ Bring Forward: 

+ Bring Forward: đem đối tượng lên trên một đối tượng khác. 

+ Bring to Front: đem đối tượng lên trên các đối tượng khác. 

+ Bring in Front of Text: đem đối tượng lên trên văn bản. 

 

− Chọn thẻ Format/ Send Backward: 

+ Send Backward: đem đối tượng xuống dưới một đối tượng khác.  

+ Send to Back: đem đối tượng xuống dưới các đối tượng khác. 

+ Send Behind Text: đem đối tượng xuống sau văn bản. 

 

Hình 3. 45. Tuỳ biến sắp xếp các đối tượng 
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➢ Lật và xoay đối tượng: 

− Chọn đối tượng. 

− Chọn thẻ Format/ Rotate: 

+ Rotate Right 900: xoay đối tượng sang phải một góc 

900. 

+ Rotate Left 900: xoay đối tượng sang trái một góc 900.  

+ Flip Vertical: lật dọc đối tượng.  

+ Flip Horizontal: lật ngang đối tượng. 

+ Xoay tự do: nhắp chuột tại nút mũi tên cong trên 

đối tượng và rê chuột. 

➢ Canh chỉnh và phân phối đối tượng trong trang: 

− Chọn các đối tượng. 

− Chọn thẻ Format/ Align và chọn các lệnh tương ứng: 

+ Align Left: Canh thẳng bên trái. 

+ Align Center: Canh giữa theo chiều ngang. 

+ Align Right: Canh thẳng bên phải. 

+ Align Top: Canh thẳng bên trên. 

+ Align Middle: Canh giữa theo chiều dọc. 

+ Align Bottom: Canh thẳng bên dưới. 

+ Distribute Horizontally: Phân phối theo chiều 

ngang. 

+ Distribute Vertically: Phân phối theo chiều dọc. 

3.2.3.3.7 Hộp văn bản (Textbox) 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn Textbox. 

− Chọn thẻ Insert/ Text Box rồi chọn mẫu Textbox có sẵn, xuất hiện Textbox trong 

văn bản. 

− Gõ nội dung văn bản vào Textbox. 

Các thao tác chỉnh sửa tương tự đối tượng Shape. 

3.2.3.3.8 Tạo chữ lớn đầu đoạn (Drop Cap) 

− Đặt con trỏ tại đoạn văn bản cần tạo Drop Cap. 

− Chọn thẻ Insert/Drop Cap.  

 

Hình 3. 46. Các kiểu 

Rotate 

 

Hình 3. 47. Các lệnh trong 

công cụ Align 
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− Chọn kiểu Dropped hay In margin. Để thay đổi các tùy chọn của Drop Cap, chọn 

Drop Cap Options, xuất hiện hộp thoại như hình 3.48:    

+ Position: Chọn kiểu Drop Cap. 

▪ None: Không có định dạng Drop Cap. 

▪ Dropped: Ký tự Drop Cap nằm bên trong đoạn.  

▪ In margin: Ký tự Drop Cap nằm bên ngoài đoạn. 

                                                

+ Options: Định dạng Drop Cap. 

▪ Font: Chọn phông chữ cho Drop Cap. 

▪ Lines to drop: Xác định số dòng cho Drop Cap. 

▪ Distance from text: Khoảng cách giữa Drop Cap và văn bản. 

− Chọn nút OK. 

3.2.3.4 Chia cột văn bản 

3.2.3.4.1 Khái niệm 

Word cho phép chia văn bản thành các cột. Mỗi phần văn bản có cách chia cột 

khác nhau gọi là một Section. Cần chọn chế độ màn hình là Print Layout trước khi chia 

cột mới thấy kết quả. 

Có 2 cách chia cột: 

− Chia cột ngay khi nhập nội dung văn bản theo các bước: chọn cách chia cột, nhập 

nội dung, chọn cách chia khác, nhập nội dung khác… 

− Nhập xong nội dung văn bản sau đó sẽ chia cột, lúc chia có thể áp dụng cho cả tài 

liệu, cho phần được chọn hay từ vị trí con trỏ trở đi. 

3.2.3.4.2 Chia cột văn bản 

❖ Chia cột sau khi gõ văn bản  

 

Hình 3. 48. Hộp thoại Drop Cap 
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− Chọn khối văn bản cần chia cột.  

− Chọn thẻ Page Layout/Columns.  

− Chọn mẫu chia cột có sẵn như hình 3.49. 

  

− Chọn More Columns, xuất hiện hộp thoại Columns như hình 3.50: 

+ Preset: Chọn kiểu chia cột. 

+ Number of columns: Số cột cần chia. 

+ Width and spacing: Khoảng cách giữa các cột. 

+ Line between: Đường kẻ phân cách giữa các cột. 

+ Equal column width: Độ rộng các cột đều bằng nhau. 

+ Apply to: Chọn phần văn bản cần chia cột. 

▪ Whole document: Chia toàn bộ tài liệu. 

▪ This point forward: Chia từ vị trí con trỏ trở đi. 

▪ Selected text: Chia phần văn bản được chọn. 

− Chọn nút OK. 

❖ Chia cột trước khi gõ văn bản 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần chia cột từ đó. 

− Chọn thẻ Page Layout/Columns.  

− Chọn mẫu chia cột có sẵn. 

+ Thao tác tương tự chia cột sau khi gõ văn bản. 

 

Hình 3. 49. Các kiểu chia cột 

 

 

Hình 3. 50. Hộp thoại Columns 

 

 



Giáo trình Tin học 

Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 91 

 

+ Apply to: Chọn This point forward 

 Chú ý: Trong cách này, chỉ khi nào đến cuối trang thì mới chuyển sang cột thứ 

hai. Do đó, để xem được kết quả chia cột chính xác thì sau khi gõ xong phải nhấn phím 

Enter để kết thúc đoạn và chọn lại chế độ chia cột là This point forward mới thấy kết 

quả. 

❖ Ngắt cột 

Có thể ngắt cột theo cách: 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần ngắt cột.  

− Chọn thẻ Layout/ Breaks/ Column (hoặc nhấn 

Ctrl+Shift+Enter).  

3.2.3.5 Tham chiếu (References) 

3.2.3.5.1 Tạo mục lục 

❖ Đánh dấu mục lục 

Có thể đánh dấu các đề mục trong mục lục tự động 

theo một trong hai cách sau: sử dụng các Heading được 

xây dựng sẵn hoặc đánh dấu các đề mục văn bản riêng. 

➢ Sử dụng các Heading Styles được cài sẵn: 

− Lựa chọn nội dung muốn định dạng thành Heading. 

− Chọn thẻ Home/ trong nhóm Styles, chọn Heading 1 (hoặc chọn Heading tùy ý). 

 

 

− Nếu không thấy Style cần chọn, nhắp vào mũi tên để mở rộng Quick Styles Gallery. 

− Nếu Style cần chọn không xuất hiện, chọn Create a Style để tạo Style mới. 

 

Hình 3. 52. Nút mở rộng nhóm Styles 

 

 

Hình 3. 53. Các kiểu Heading 

 

 

 

Hình 3. 51. Chọn ngắt cột 
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 Chỉnh sửa các Heading Styles: 

Muốn chỉnh sửa định dạng của các Heading, nhắp phải chuột tại Heading cần 

chỉnh sửa, chọn Modify, xuất hiện hộp thoại Modify Style. 

 

− Trong vùng Formating: chọn Font chữ, kích cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ của Heading; 

canh lề cho Heading. 

− Chọn nút Format, xuất hiện các lựa chọn để định dạng chi tiết cho Heading: 

 

+ Font: định dạng phông chữ. 

+ Paragraph: định dạng đoạn. 

+ Tabs: canh Tab. 

+ Border: kẻ khung, tô nền. 

 

Hình 3. 54. Chọn hiệu chỉnh Heading 

 

 

Hình 3. 55. Hộp thoại Modify Style 
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+ Language: chọn ngôn ngữ để kiểm tra lỗi chính tả. 

+ Frame: chọn kiểu văn bản bao quanh. 

+ Numbering: chọn kiểu đánh số cho Heading. 

+ Shortcut key: tạo tổ hợp phím nóng cho Heading.  

▪ Chọn Shortcut key, xuất hiện hộp thoại Customize Keyboard. Nhấn tổ 

hợp phím nóng rồi chọn nút Assign để xác nhận. 

▪ Chọn nút OK. 

Khi sử dụng Heading, chỉ cần chọn phần văn bản cần tạo Heading và nhấn tổ hợp phím 

nóng này.  

+ Text Effects: tạo hiệu ứng chữ cho Heading. 

  

➢ Để đánh dấu các đề mục: 

− Lựa chọn nội dung muốn tạo Heading. 

− Chọn thẻ References/ trong nhóm Table of 

Contents chọn Add Text. 

− Chọn Level muốn áp dụng cho nội dung đã 

chọn. 

❖ Tạo mục lục tự động  

− Đặt con trỏ tại vị trí cần tạo mục lục. 

− Chọn thẻ References/ Table of Contents/ Custom Table of Contents, xuất hiện hộp 

thoại Table of Contents: 

+ Show levels: Chọn số heading cần hiển thị. 

 

Hình 3. 56. Lựa chọn định 

dạng chi tiết cho Heading  

 

 

Hình 3. 57. Hộp thoại Customize Keyboard 

 

 

Hình 3. 58. Các Level 
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+ Tab leader: Chọn ký tự nối tiêu đề và số trang. 

− Chọn nút OK. 

3.2.3.5.2 Tạo chú thích 

❖ Tạo chú thích 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần tạo chú thích.  

− Chọn thẻ Reference, trong nhóm Footnotes nhấn nút mũi tên ở góc dưới bên phải, 

xuất hiện hộp thoại Footnote and Endnote: 

+  Chọn Footnote: con trỏ xuất hiện ở cuối trang để nhập nội dung cho chú thích. 

+ Chọn Endnote: con trỏ xuất hiện ở cuối tài liệu để nhập nội dung cho chú thích. 

- Trong vùng Format: 

+ Number format: Đánh số cho chú thích. 

+ Custom mark: Đặt ký hiệu cho chú thích.  

+ Star at: Số bắt đầu. 

+ Numbering: Kiểu đặt các chú thích. 

+ Apply changes to: Chọn phạm vi áp dụng. 

- Chọn nút Apply. 

- Nhập xong nội dung chú thích, nhắp chuột tại vị trí bất kỳ trong văn bản để kết thúc 

quá trình tạo chú thích. 

 Lưu ý: Có thể tạo chú thích ở cuối trang bằng cách nhấn nút Insert Footnote và tạo 

chú thích ở cuối tài liệu bằng cách nhấn nút Insert Endnote trong thẻ References. 

 

Hình 3. 59. Hộp thoại Table of Contents  
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❖ Hiệu chỉnh chú thích 

− Nhắp đúp chuột tại vị trí tạo chú thích, con trỏ sẽ di chuyển đến vị trí chứa nội dung 

chú thích. 

− Gõ nội dung mới cho chú thích. 

3.2.3.6 Hoàn tất văn bản 

3.2.3.6.1 Căn lề toàn bộ văn bản 

− Chọn thẻ Layout, chọn nút Page Setup, nhấn nút mũi tên ở góc dưới bên phải, xuất 

hiện hộp thoại Page Setup như hình 3.61: 

− Trong thẻ Margins: 

+ Margins: khai báo lề trang giấy. 

▪ Top: lề trên. 

▪ Bottom: lề dưới. 

▪ Left: lề trái. 

▪ Right: lề phải. 

▪ Gutter: xác định phần lề đóng tập. 

+ Orientation: chọn hướng in. 

▪ Portrait: in đứng. 

▪ Landspace: in ngang. 

+ Apply to: phạm vi định dạng. 

 

Hình 3. 60. Hộp thoại Footnote and Endnote 
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− Trong thẻ Paper: chọn khổ giấy in. 

+ Paper size: chọn khổ giấy in. 

▪ Width: chiều rộng khổ giấy. 

▪ Height: chiều dài khổ giấy. 

− Chọn nút OK. 

 Lưu ý: Có thể định dạng chữ nhanh bằng các công cụ trên thẻ Layout: 

− Margins: Chọn lề cho trang. 

− Orientation: Chọn hướng in.  

− Size: Chọn khổ giấy. 

3.2.3.6.2 Thêm, bỏ ngắt trang 

❖ Thêm ngắt trang 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần ngắt trang. 

− Chọn Layout/ Breaks/ Page (hoặc nhấn tổ hợp Ctrl+Enter). 

❖ Bỏ ngắt trang  

− Đặt con trỏ tại vị trí đã ngắt trang. 

− Nhấn phím Backspace. 

3.2.3.6.3 Tạo tiêu đề trang (Header & Footer) 

 

Hình 3. 62. Các công cụ định 

dạng trang 

 

 

Hình 3. 61. Hộp thoại Page Setup 

 



Giáo trình Tin học 

Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 97 

 

− Tiêu đề đầu (Header) và cuối trang (Footer) là những dòng chữ lặp lại ở đầu và cuối 

mỗi trang in, thông thường hay chọn tên người, tên cơ quan, tên tài liệu, số thứ tự 

trang in làm tiêu đề trang. 

− Chọn thẻ Insert/ trong nhóm Header & Footer, chọn Header hoặc Footer. 

− Chọn mẫu tiêu đề (Header hoặc Footer). 

− Nhập nội dung cho tiêu đề (Header hoặc Footer). 

− Chọn nút Close (hoặc nhắp đúp vào nội dung của trang văn bản). 

− Muốn chỉnh sửa tiêu đề đầu/cuối trang, chọn Edit Header/Footer. 

− Muốn bỏ tiêu đề đầu/cuối trang, chọn Remove Header/Footer. 

   

3.2.3.6.4 Đánh số trang 

− Chọn thẻ Insert/ trong nhóm Header & Footer, chọn Page Number. 

− Chọn kiểu đánh số trang tương ứng: 

+ Top of Page: Đánh số ở đầu trang. 

+ Bottom of Page: Đánh số ở cuối trang. 

+ Page Margins: Đánh số ở vị trí canh lề của trang. 

+ Current Position: Đánh số tại vị trí hiện hành của con trỏ. 

+ Format Page Numbers: Định dạng kiểu đánh số trang, xuất hiện hộp thoại Page 

Number Format: 

▪ Number format: Chọn kiểu đánh số. 

 

Hình 3. 63. Các kiểu Header 

 

 

Hình 3. 64. Các kiểu Footer 
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▪ Page numbering: Chọn cách đánh số (Continue from previous section: 

đánh số tiếp theo, Start at: đánh số bắt đầu từ số được chọn). 

  

3.2.4 In văn bản (sinh viên tự nghiên cứu) 

3.2.4.1 Xem trước khi in 

Việc xem trước khi in giúp ta canh chỉnh chính xác trang in trước khi in ra giấy. 

− Chọn thẻ View, sau đó chọn các nút chức năng tương ứng. 

 

3.2.4.2 In văn bản 

− Chọn thẻ File/ Print, xuất hiện hộp thoại: 

+ Copies: nhập số bản cần in. 

+ Printer: chọn tên máy in. 

+ Pages: in số trang chọn lựa bằng cách gõ các số trang vào, dùng dấu “,” để phân 

cách các trang rời rạc, dấu gạch nối “-” để in các trang liên tiếp. Hoặc: 

+ Chọn Print All Pages, lựa chọn: 

▪ Print All Pages: in tất cả các trang có trong tài liệu. 

▪ Print Current Page: in trang hiện hành. 

▪ Only Print Odd Pages: chỉ in các trang lẻ. 

 

Hình 3. 65. Các kiểu 

đánh số trang 

 

 

Hình 3. 66. Hộp thoại  

Page Number Format 

 

 

 

 

Hình 3. 67. Các công cụ trên thẻ View 

 



Giáo trình Tin học 

Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 99 

 

▪ Only Print Even Pages: chỉ in các trang chẵn. 

− Chọn nút Print để tiến hành in. 

  

Ví dụ:  

Trong hộp Pages nhập nội dung sau: 1-5, 9, 15- 

Sẽ thực hiện in các trang 1, 2, 3, 4, 5, 9 và từ trang 15 trở đi cho đến hết văn bản cần in. 

3.2.5 Phân phối văn bản 

3.2.5.1 Lưu tập tin dưới các định dạng khác 

Mặc định, tài liệu của Word 2016 được lưu với định dạng là *.DOCX. Tuy nhiên, 

có thể lưu tập tin với các định dạng khác như PDF, TXT, DOC, … Cách thực hiện: 

− Chọn File/ Save As, xuất hiện hộp thoại Save As: 

+ Trong vùng Save as type: Chọn kiểu định dạng cần lưu. 

+ Chọn nút OK.  

 

Hình 3. 68. Hộp thoại Print 

 

 

Hình 3. 69. Lựa chọn trang in 
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3.2.5.2 Lưu tập tin với mật khẩu bảo vệ 

Nếu muốn lưu tập tin cùng mật khẩu bảo vệ thì chọn thẻ File/ Save, sau đó chọn 

nút Tools, chọn mục General Options, xuất hiện hộp thoại General Options. Gõ mật 

khẩu vào phần Password to open nếu nuốn bảo vệ không cho xem hay Password to 

modify nếu muốn bảo vệ không cho chỉnh sửa. 

 

3.2.5.3 Đặt chế độ lưu tự động 

Để đề phòng trường hợp treo máy, cúp điện làm mất dữ liệu, bật tính năng sao 

lưu tự động theo chu kỳ.  

− Chọn File/Options, xuất hiện hộp thoại Word Options.  

 

Hình 3. 70. Hộp thoại Save As – thay đổi định dạng 

 

 

Hình 3. 71. Hộp thoại General Options 
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− Trong khung bên trái, chọn mục Save. Tại vùng Save AutoRecover information 

every, chọn số phút.  

− Chọn nút OK. 

 

3.2.6 Soạn thông báo, thư mời 

Soạn thảo và định dạng văn bản theo quy định  (xem bài thực hành Word số 9). 

3.2.7 Soạn và xử lý văn bản hành chính mẫu 

Soạn thảo và định dạng văn bản theo quy định (xem bài thực hành Word số 9). 

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3 

I. CÂU HỎI ÔN TẬP 

1) Trình bày cách khởi động và thoát khỏi chương trình Word. 

2) Giải thích các khái niệm cơ bản trong văn bản. 

3) Trình bày trình tự soạn thảo và các thao tác cơ bản trong soạn thảo: ngắt câu, ngắt 

đoạn, ngắt trang, chọn khối văn bản. 

4) Trình bày các thao tác quản lý tập tin: tạo mới, mở, lưu. 

5) Trình bày các định dạng phông chữ, định dạng đoạn, sử dụng Tab, đánh số thứ tự 

hay ký hiệu đầu đoạn. 

6) Trình bày cách chèn và hiệu chỉnh bảng biểu, hình ảnh, đối tượng Shapes, chữ nghệ 

thuật, ký tự đặc biệt, chữ lớn đầu đoạn, tiêu đề đầu trang và cuối trang. 

7) Trình bày cách định dạng trang, chia cột, tạo nền bảo vệ văn bản, kẻ viền và tô nền 

cho văn bản.  

8) Trình bày cách tạo mục lục và chú thích trong văn bản. 

 

Hình 3. 72. Hộp thoại Word Options – Save AutoRecover 
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9)  Trình bày cách thay đổi giao diện của chương trình bằng cách dùng các công cụ trên 

thẻ View. 

10)   Trình bày thao tác in văn bản. 

11)  Trong Word, để lưu một tập tin vào đĩa sử dụng: 

a. Tổ hợp phím Ctrl+S 

b. Tổ hợp phím Alt+S 

c. Chọn thẻ File  Options  Save 

d. Cả ba câu trên đều sai 

12)  Trong Word, để mở một tập tin đã có, dùng tổ hợp phím: 

a. Ctrl+S 

b. Ctrl+N 

c. Ctrl+O 

d. Ctrl+P 

13)  Khoảng cách dời mặc định của điểm dừng mỗi khi nhấn phím Tab trong Word là: 

a. 0.5 cm 

b. 0.5 inch 

c. 1 cm 

d. 1 inch 

14)   Trong Word, muốn chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường và ngược lại, sử dụng: 

a. Tổ hợp phím Alt+F3 

b. Tổ hợp phím Shift+F3 

c. Chọn thẻ Home  Change Case 

d. b và c đều đúng 

15)   Trong Word, để canh đều hai bên văn bản, sử dụng tổ hợp phím: 

a. Ctrl+L 

b. Ctrl+R 

c. Ctrl+I 

d. Ctrl+J 

16)  Trong Word, để di chuyển con trỏ đến đầu tập tin, sử dụng phím: 

a. Home 

b. Alt+Home 

c. Shift+Home 

d. Ctrl+Home 

17)  Trong Word, để gạch dưới mỗi từ, không gạch dưới khoảng trắng, sử dụng tổ hợp 

phím: 
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a. Ctrl+U 

b. Ctrl+Shift+U 

c. Ctrl+Alt+U 

d. Ctrl+Shift+W 

18)  Trong Word, muốn bật/tắt chế độ gạch dưới nét đôi, sử dụng tổ hợp phím: 

a. Ctrl+W 

b. Ctrl+U 

c. Ctrl+Shift+D 

d. Ctrl+Shift+W 

19)  Trong Word, muốn ngắt trang văn bản: 

a. Chọn thẻ Layout  Breaks  Page. 

b. Enter cho đến khi nào văn bản chuyển sang trang mới. 

c. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter. 

d. Câu a và c đúng. 

20)  Trong Word, muốn đánh dấu khối cho đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối dòng, 

sử dụng tổ hợp phím: 

a. Shift + Home 

b. Shift + End 

c. Ctrl + Home  

d. Ctrl + End 

21)  Để chèn một ký tự đặc biệt vào văn bản trong Word, thực hiện: 

a. Chọn thẻ Insert  Symbol 

b. Chọn thẻ Insert  Pictures 

c. Chọn thẻ Insert  Online Pictures 

d. Chọn thẻ Insert  Shapes  

22)  Để chia văn bản thành 2 cột có độ rộng bằng nhau trong Word, thực hiện: 

a. Chọn thẻ Layout  Columns  Two 

b. Chọn thẻ Layout  Columns  Three 

c. Chọn thẻ Layout  Columns  Left 

d. Chọn thẻ Layout  Columns  Right 

23) Trong Word, để lưu tập tin với tên khác, sử dụng: 
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a. Chọn thẻ File  Save As 

b. Chọn thẻ File  Save  

c. Chọn thẻ File  Options  Save 

d. Tổ hợp phím Ctrl+S 

24)   Để canh trái cho một đoạn văn bản trong Word, sử dụng: 

a. Nhắp chuột vào biểu tượng    trong thẻ Home 

b. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+L 

c. Word cho chế độ mặc định là canh trái 

d. Tất cả đều đúng  

25)  Để tạo chú thích ở cuối tài liệu trong Word, sử dụng: 

a. Chọn thẻ References  Insert Footnote. 

b. Chọn thẻ References  Insert Endnote. 

c. Chọn thẻ References  Insert Next Footnote. 

d. Chọn thẻ References  Show Notes. 

II. BÀI TẬP 

BÀI THỰC HÀNH WORD SỐ 1 

1) Mục đích: 

1.1)  Giới thiệu tổng quát về Word. 

1.2)  Cách khởi động và thoát khỏi Word. 

1.3)  Các thao tác trên thước (Ruler), cách bỏ dấu ngắt câu, lưu tập tin, đặt chế độ lưu 

tự động, đóng tập tin, mở một tập tin mới. 

1.4)  Cách gõ dấu tiếng Việt, chọn bảng mã và phông chữ tương ứng để hiển thị tiếng 

Việt. 

1.5)  Cách chuyển mã cho đoạn văn bản. 

2) Lý thuyết: 

2.1)  Sinh viên xem lại phần tổng quan về Word và các thao tác trên thẻ Home. 

2.2)  Sinh viên xem lại cách chọn kiểu gõ dấu tiếng Việt, chọn bảng mã và phông 

chữ tương ứng để hiển thị tiếng Việt; cách chuyển mã cho đoạn văn bản. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Khởi động Microsoft Word: 

❖ Cách 1: Từ Start menu: 

+ Click Start  Microsoft Office 2016  Word 2016 (một số máy không có đường 

dẫn như vậy thì nhìn vào biểu tượng   trong Programs mà kích hoạt). 

❖ Cách 2: Tìm và thi hành tập tin WINWORD.EXE  

Quan sát giao diện, ghi nhớ tên gọi một số thành phần. 

3.2)  Chọn chế độ làm việc: Print Layout. 

3.3)  Bật / Tắt các thước ngang (Horizontal), thước dọc (Vertical) bằng cách chọn thẻ 

View  Ruler. 
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3.4)  Chọn chế độ lưu tự động:  

Chọn thẻ File/ Options/ Save/ Save AutoRecover information every: chọn số 

phút để thực hiện chế độ lưu tự động. 

 
 

3.5)  Lưu tập tin với tên Baimodau.docx vào thư mục gốc ổ đĩa làm việc. 

 

 

3.6)  Chọn bộ gõ dấu tiếng Việt có sẵn ở phòng máy thực hành, thiết lập kiểu gõ 

(Input Method) tùy ý và bảng mã (Character Set) Unicode rồi nhập đoạn văn 

bản bên dưới với yêu cầu sau đây: 

+ Font chữ Times New Roman, kích cỡ (size) là 13. 

+ Khi nhập văn bản, hết dòng, dữ liệu tự động xuống hàng. 

+ Kết thúc một đoạn, qua đoạn mới thì nhấn phím Enter. 

+ Trong cùng một đoạn, muốn xuống hàng khi chưa hết dòng thì nhấn Shift + Enter. 
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BÀI THỰC HÀNH WORD ĐẦU TIÊN 

Khi tiến hành nhập văn bản, yêu cầu là phải gõ nhanh và chính xác, một vài kinh 

nghiệm giúp cho chúng ta có thể giải quyết được yêu cầu đó. 

Hạn chế việc gõ sai vì khi gõ sai sẽ phải tốn công quay trở lại sửa từ sai bằng từ 

đúng. Thời gian, chi phí cho việc này gấp ba lần việc gõ đúng. Để khắc phục điều này, 

khi gõ văn bản nên dùng một Font chữ rõ ràng, dễ đọc và khi mới tập gõ nên có quan 

niệm “Gõ chậm mà đúng còn hơn gõ nhanh mà lại sai”. 

Một điều cần chú ý là cách thức dùng dấu ngắt câu. Khi đặt các dấu . , : ; ? ! … 

vào trong câu, ta phải đặt các dấu này vào sát ký tự của từ cuối cùng, sau đó cách ra một 

khoảng trống (phím spacebar), giữa hai từ, chỉ có đúng một khoảng trống. Kí tự 

(character) là tập hợp các chữ cái, ký hiệu có trên bàn phím. Từ (word) - tiếng Việt hay 

gọi là “chữ” - gồm một hoặc nhiều ký tự. Câu (sentence) - gồm một hoặc nhiều từ (phải 

tuân thủ theo cấu trúc của từng ngôn ngữ). 

Cuối cùng, bên cạnh việc thiết lập chế độ lưu tự động, trong khi soạn thảo, sau vài 

phút ta nên lưu tập tin (nhấn Ctrl + S hoặc click vào biểu tượng đĩa mềm trên thanh 

Quick Access hoặc vào thẻ File, chọn Save), đề phòng mất dữ liệu khi cúp điện hay gặp 

một số sự cố làm treo máy. 

3.7)  Lưu tập tin. 

3.8)  Đóng tập tin (Vào File  Close). 

3.9)  Mở lại tập tin Baimodau.docx (Vào File  Open). 

3.10) Chuyển toàn bộ phần nội dung của tập tin Baimodau.docx sang bảng mã VNI 

Windows, phông chữ hiển thị là VNI-Times. 

3.11) Lưu tập tin với tên là Chuyenma.docx ở cùng vị trí (Vào File  Save As, cách 

thức giống câu 3.5). 

3.12) Thoát khỏi Microsoft Word. 

BÀI THỰC HÀNH WORD SỐ 2 

1) Mục đích: 

Định dạng phông chữ. 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại các thao tác định dạng font: phông chữ, kích cỡ, kiểu dáng, màu 

sắc, hiệu ứng, …  

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở một tập tin mới. 

3.2)  Chọn Font: Times New Roman, Font Style: Regular, Size: 13. 

3.3)  Lưu tập tin vào ổ đĩa làm việc với tên Bai2.docx 

3.4)  Chọn chế độ lưu tự động với thời gian lưu là 10 phút. 

3.5)  Nhập vào thô (chưa định dạng) đoạn văn bản sau: 
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TRÌNH BÀY FONT CHỮ (lưu ý: gõ chữ thường) 

Word là một chương trình xử lý văn bản khá mạnh, có thể giúp người sử dụng soạn 

thảo một văn bản nhanh và mạnh.  

Thật vậy, Word cho phép ta dùng chữ bình thường, hoặc làm cho chữ rộng 

ra, chữ co lại theo tỉ lệ hoặc cho chữ cách xa nhau, hoặc cho chữ gần lại, chữ nghiêng 

(Italic), chữ đậm (Bold), chữ gạch dưới nét đơn, (Underline) gạch dưới nét đôi, gạch 

dưới từng từ, gạch dưới với chấm chấm, gạch dưới với nét dợn sóng, gạch dưới nét dày, 

gạch dưới với nét gạch, gạch dưới với nét chấm và gạch,  chữ bị gạch ngang, chữ có 

bóng, , , , CHỮ HOA 

NHỎ, CHỮ HOA, chữ được nâng cao hay chữ được hạ thấp. Các lựa chọn Superscript 

(chỉ số trên) (tổ hợp phím tắt là: Ctrl + Shift + dấu =) và Subscript (chỉ số dưới) (tổ hợp 

phím tắt là: Ctrl + dấu =) giúp ta tạo các biểu thức đơn giản như: 3x3 + 2x2 + 5 hoặc H2 

+ 1/2O2 = H2O. 

3.6)  Canh giữa tiêu đề “TRÌNH BÀY FONT CHỮ” với font chữ là Verdana, in đậm, 

kích cỡ 16, màu đỏ. Chuyển tiêu đề từ chữ thường thành chữ hoa. 

3.7)  Lần lượt chọn các từ, cụm từ cần định dạng, nhắp vào các công cụ tương ứng 

trên thẻ Home hoặc vào Home/Font (chọn tại Underline style, Effects, 

Characters Spacing hoặc Text Effects) để định dạng giống như bài tập mẫu. 

3.8)  Chọn toàn bộ văn bản, kéo thước First Line Indent (  thụt vào đầu dòng 

mỗi đoạn) vào cách lề trang 1cm, kéo thước Hanging Indent ( thụt vào khi 

xuống dòng) vào cách lề trang 0.5cm, kéo thước Right Indent (  lề phải) vào 

cách lề trang 1cm. 

(Lưu ý: Để thụt vào đầu dòng mỗi đoạn, thụt vào khi xuống hàng ta nên sử dụng 

thước để hiệu chỉnh, không được nhấn phím khoảng cách (spacebar) nhiều lần 

cũng như không nên nhấn phím Tab). 

3.9)  Lần lượt: canh trái (Align Left), canh giữa (Center), canh phải (Align Right), 

canh đều hai bên (Justify) phần nội dung của đoạn văn bản trên. 

3.10) Lưu và đóng tập tin. 

BÀI THỰC HÀNH WORD SỐ 3 

1) Mục đích: 

Định dạng đoạn, cài đặt điểm dừng Tab, đánh số đoạn và ký hiệu đầu đoạn. 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại các thao tác định dạng đoạn, cài đặt Tab, đánh số đoạn và ký 

hiệu đầu đoạn. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở tập tin mới. 

3.2)  Chọn Font: Times New Roman, Font Style: Regular, Size: 13. 

3.3)  Lưu tập tin vào ổ đĩa làm việc với tên Bai3.docx 



 Giáo trình Tin học 

108 Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 

 

3.4)  Chọn chế độ lưu tự động với thời gian lưu là 10 phút. 

3.5)  Hướng dẫn sử dụng Tab stop: 

Cần phải xác định loại Tab:  Left Tab,  Right Tab,  Center Tab,  Decimal 

Tab… cùng các Leader (dấu dẫn đầu Tab). 

❖ Cách 1: Nhắp chuột vào nút  (đầu mút bên trái của thước ngang để chọn loại Tab, 

sau đó nhắp vào đúng các vị trí (theo số liệu đã cho (nếu có) hoặc cảm nhận bằng 

mắt thường (khi bài tập không cho số liệu) trên thước ngang  vào Home/ Paragraph 

 Tabs…, trong hộp thoại Tabs, tại Tab stop position, lần lượt chọn các giá trị Tab 

 chọn 1 (hay 2, 3, 4) trong khung Leader  Set). 

❖ Cách 2: Vào Home/ Paragraph  Tabs…, trong hộp thoại Tabs, lần lượt gõ các giá 

trị Tab stop tại Tab stop position  trong khung Alignment, chọn Left (hay Center, 

Right, Decimal, Bar)  trong khung Leader chọn 1 (hay 2, 3, 4)  Set). 

Hãy nhập và định dạng như các đoạn văn bản sau: 

MỤC LỤC 

TẠP CHÍ SÁNG TÁC NGHIÊN CỨU PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

NGUYỄN LINH ............................. Dưới tán lá rừng còn lại ....... Truyện ngắn ............ 5 

NGUYỄN QUANG SÁNG ............ Con khứu sổ lồng ................. Truyện ngắn .......... 12 

NGUYỄN ĐÔNG THỨC ............... Chia tay ................................ Truyện ngắn .......... 15 

NGUYỄN LẬP EM ........................ Còn mãi tình yêu ................................................. 25 

NGUYỄN THÁI DƯƠNG ............. Chiếc lá tương tư ................................................ 28 

GIÁO TRÌNH TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

Chương 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ________________________ Trang 1 

Chương 2 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS _____________________ Trang 20 

Chương 3 GIỚI THIỆU VỀ INTERNET ______________________ Trang 50 

Chương 4 SOẠN THẢO VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD __ Trang 75 

3.6)  Hướng dẫn sử dụng Bullets and Numbering: 

- Nhập đầy đủ nội dung văn bản rồi mới định dạng. 

- Chọn đoạn văn bản cần định dạng  Home  Paragraph. Chọn kiểu từ các thẻ Bullets 

(nếu muốn đánh ký hiệu đầu đoạn), Numbering (đánh số đoạn), Multilevel List (đánh 

số đề mục đa cấp) … 

3.7)  Hãy nhập và định dạng như các đoạn văn bản sau, mỗi một dòng là một đoạn 

nên cần phải Enter khi xuống hàng (Font chữ bất kỳ): 
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➢ Lựa chọn CPU? 

➢ Bản quyền phần mềm 

➢ Tài năng trẻ 

➢ Multimedia 

➢ Game 

1. Anh văn  

2. Tin học đại cương 

3. Toán ứng dụng 

4. Triết học 

5. … 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC 

1) TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

1.1) TỔNG QUAN 

1.1.1) Thông tin 

1.1.2) Xử lý thông tin 

1.1.3) Tin học 

1.2) HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 

1.2.1) Giới thiệu 

1.2.2) Khởi động 

1.2.3) Làm việc với cửa sổ Windows 

1.2.4) Windows Explorer 

1.3) GIỚI THIỆU VỀ INTERNET 

1.4) PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD 

2) TOÁN ỨNG DỤNG 

3) … 

3.8)  Lưu và đóng tập tin. 

  

Nhấn phím Tab thụt vào để 

Word hiểu là đề mục con 

(giảm cấp), khi kết thúc đề 

mục con, nhấn Shift + Tab 

để quay lại với đề mục 

trước đó một cấp (tăng cấp). 
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BÀI THỰC HÀNH WORD SỐ 4 

1) Mục đích: 

Tạo và định dạng bảng. 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại các thao tác tạo và định dạng bảng: thay đổi độ rộng dòng/cột, 

kẻ viền, tô nền, ghép các ô, hướng của văn bản trong bảng, cài đặt Tab trong bảng. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở tập tin mới. 

3.2)  Lưu tập tin vào ổ đĩa làm việc với tên Bai4.docx 

3.3)  Chọn chế độ lưu tự động với thời gian lưu là 10 phút. 

 Hướng dẫn cách chèn Table: 

+ Cách 1: Chọn Insert  Table rồi rê chuột để xác định số cột và dòng. 

+ Cách 2: Chọn Insert  Table  Insert Table, xác định số dòng (row), số cột 

(column). 

3.4)  Hãy nhập và định dạng như đoạn văn bản sau: 

D
A

N
H

 S
Á

C
H

 L
Ớ

P
 STT HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH 

1 Hồ Thị Ánh 01/10/2000 

2 Nguyễn Quốc Bảo 12/05/2001 

3 Đào Xuân Danh 22/12/2000 

4 Trần Minh Đường 05/03/2000 

5 Nguyễn Thanh Giang 11/08/2001 

 

(Lưu ý: Trong Table, sau khi thiết lập Tab Stop, nhấn Ctrl + Tab thay vì nhấn Tab 

như thông thường) 
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3.5)  Lưu và đóng tập tin. 

BÀI THỰC HÀNH WORD SỐ 5 

1) Mục đích: 

Chèn các đối tượng trong Word: WordArt, Picture, Shape, Textbox, Drop Cap. 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại cách chèn các đối tượng trong Word, vị trí của chúng so với văn bản.  

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở tập tin mới. 

3.2)  Lưu tập tin vào ổ đĩa làm việc với tên Bai5.docx 

3.3)  Chọn chế độ lưu tự động với thời gian lưu là 10 phút. 

3.4)  Hãy nhập và định dạng như đoạn văn bản sau (hình có thể chọn bất kỳ): 

  

Xin vui lòng cho biết đôi nét về bạn 

 

Ý kiến bạn đọc: 

Để trả lời xin bạn hãy gạch 

chéo ở các ô tương ứng 

P
C

 W
O

R
L

D
 

 Họ và tên bạn: ...................................... 

 ..................................................................  

 Địa chỉ: ................................................  

 ..................................................................  

 Nơi học tập và làm việc: ......................  

 ..................................................................  

1. Bạn là: 

 Sinh viên – học sinh 

 Sử dụng máy tính như công cụ trợ giúp 

 Sử dụng máy tính chuyên nghiệp 

 Chuyên viên tin học (có trình độ Đại 

học về tin học) 

 Cán bộ lãnh đạo 

2. Bạn đọc thế giới vi tính – PC World: 

 Thường xuyên 

 Không thường xuyên 

3. Mục nào trong tạp chí bạn 

quan tâm hơn cả: 

 Tin phần mềm – phần cứng 

 Tổng quan 

 Đánh giá – nhận xét 

 Góc kỹ thuật 

 Học tập 

 Trao đổi kinh nghiệm 

 Dành cho học sinh – sinh viên 

Có thể đánh chéo nhiều ô 

4. Máy bạn đang sử dụng là: 

  Cơ quan  Cá nhân 

Loại  PII  PIII  

  PIV  Khác 

Hiệu máy: 
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ikolaus có từ thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch. Ông chào đời tại quận Patara thuộc phần 

đất của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi được phong thánh mới có tên là Nikolaus. 

Theo tài liệu, trước khi được phong thánh ông Nikolaus là người giàu có, nhân 

từ. Vào một đêm Giáng-Sinh, ông được Thiên chúa mặc khải, đem hết của cải riêng 

mình ban phát cho những người nghèo khổ và trẻ con. Ông biến 

những giấc mơ của họ thành sự thực, bằng cách mua quà bánh để 

biếu những kẻ nghèo khổ, mang lại cho họ những sung sướng 

bất 

ngờ. 

Theo truyền thuyết ông già Noel trở lại trần 

gian, theo đường ống khói lò sưởi vào mỗi gia đình, 

để bánh kẹo vào trong những chiếc vớ mà trẻ em 

treo gần giường ngủ hay lò sưởi, đem lại giấc mơ đẹp với tuổi thơ trong đêm Giáng 

Sinh.  

Bởi thế Cha mẹ thường mua quà bỏ vào đôi vớ để cạnh lò sưởi, lúc trẻ con thức 

dậy vui mừng với món quà của ông già Noel tặng. Phong tục này khuyến khích vì khuyên 

trẻ em nên làm điều thiện để được ông già Noel tặng quà. 

Hướng dẫn tạo Shape: 

- Vào Insert  Shapes, chọn kiểu Shape  vẽ đối tượng Shape. 

- Chọn đối tượng Shape  nhắp phải chuột, chọn Add Text  gõ nội dung văn bản 

vào trong Shape. 

- Chọn đối tượng Shape  thẻ Format, chọn màu nền cho Shape tại Shape Fill, chọn 

nét viền cho Shape tại Shape Outline, chọn hiệu ứng cho Shape tại Shape Effects. 

Hướng dẫn tạo chữ lớn đầu đoạn: 

- Di chuyển con trỏ vào đoạn muốn tạo chữ lớn. Nếu muốn chữ lớn cho cả từ đầu tiên 

của đoạn thì chọn cả từ đó. 

- Vào Insert  Drop Cap… 

Hướng dẫn tạo WordArt:  

- Vào Insert  WordArt, chọn kiểu WordArt  gõ nội dung cho WordArt. 

N 

Hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa lễ Giáng Sinh là ông 

già Noel mà ai cũng biết. Ông mặc quần áo đỏ, đội mũ đỏ 

kiểu xứ lạnh, đi giầy đen, tóc bạc phơ và râu trắng như tuyết. 

CÂY THÔNG 

Khi mùa đông đến, cây cối trở nên 

vàng vọt, lá rụng tơi tả thì cây thông 

vẫn khỏe mạnh, cành lá sum suê 

xanh tốt. Vì vậy dân cư vùng Bắc Âu 

cho rằng cây thông là linh hồn của 

thời tiết đẹp. 
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- Chọn WordArt  vào thẻ Format, chọn màu nền cho WordArt tại Text Fill, chọn 

màu nét viền cho WordArt tại Text Outline, chọn hiệu ứng cho WordArt tại Text 

Effects. 

- Chọn WordArt  vào thẻ Format, chọn kiểu đặt WordArt trong văn bản tại Wrap 

Text. 

Hướng dẫn chèn hình: 

- Vào Insert  Pictures, xuất hiện cửa sổ Insert Pictures. Nhắp đúp chuột tại hình cần 

chèn vào văn bản. 

- Chọn hình  vào thẻ Format, chọn kiểu đặt hình trong văn bản tại Wrap Text. 

- Chọn hình, trỏ chuột vào một trong các góc của hình đến khi xuất hiện mũi tên 2 đầu 

thì rê chuột đến vị trí mới để thay đổi kích thước của hình. 

3.5)  Lưu và đóng tập tin. 

BÀI THỰC HÀNH WORD SỐ 6 

1) Mục đích: 

Chia văn bản dạng cột (Columns), tạo chữ lớn đầu đoạn (Drop Cap), chèn hình, chèn 

ký tự đặc biệt (Symbol), kẻ viền và tô nền cho văn bản. 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại cách chia văn bản dạng cột, tạo chữ lớn đầu đoạn, chèn ký tự đặc 

biệt, kẻ viền và tô nền cho văn bản. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở tập tin mới. Vào Layout  Page Setup… Thiết lập lề: Top: 2.5cm, Bottom: 

2.5cm, Left: 3.0cm, Right: 2.0cm. Hướng văn bản (Orientation): Portrait (thẳng 

đứng). 

3.2)  Lưu tập tin vào ổ đĩa làm việc với tên Bai6.docx 

Hướng dẫn chia cột văn bản: 

− Cách 1: Nhập xong văn bản rồi chọn các đoạn cần chia cột. 

− Cách 2: Nếu chưa nhập xong nhưng lại muốn chia cột cho các đoạn đã nhập, hãy 

Enter dư ra một dòng sau đoạn cuối cùng cần chia cột (Hoặc vào thẻ Layout  

Breaks, chọn Continuous để phần sau ngắt đoạn không sang trang, Next Page để 

phần sau ngắt đoạn phải sang trang). Nếu không làm như thế, khi muốn kết thúc văn 

bản dạng cột để nhập như bình thường (một cột), Enter hay Shift + Enter để xuống 

dòng thì cột báo sẽ dài ra… và đoạn văn bản này sẽ nằm ở cột cuối cùng. 

+ Chia cột: Vào Layout  Columns  More Columns…, chỉ định số cột tại 

Number of Columns, đánh dấu chọn Line between nếu muốn có đường gạch 

giữa các cột. Bỏ chọn Equal columns width nếu muốn hiệu chỉnh độ rộng các 

cột không bằng nhau. 

+ Để đưa văn bản từ cột trái sang cột phải: đặt con trỏ tại đầu đoạn cần di chuyển, 

vào Layout  Breaks  Column (hoặc nhấn Ctrl + Shift + Enter). 

Hướng dẫn tạo chữ lớn đầu đoạn: (xem hướng dẫn ở bài thực hành Word số 5) 
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Lưu ý: Nếu tạo chữ lớn đầu đoạn trong đoạn văn bản có chia cột thì tiến hành chia cột 

trước khi tạo chữ lớn. 

3.3)  Nhập và định dạng như đoạn văn bản sau: 

  

Khi thầy viết bảng 

Bụi phấn rơi rơi 

Có hạt bụi nào 

Rơi trên bục giảng 

Có hạt bụi nào 

Rơi trên tóc thầy 

m yêu phút giây này 

Thầy em tóc như bạc thêm 

Bạc thêm vì bụi phấn 

Cho em bài học hay 

Mai sau lớn nên người 

Làm sao có thể nào quên 

Ngày xưa thầy dạy dỗ 

Khi em tuổi còn thơ. 

Vũ Hoàng-Lê Văn Lộc 

 Lịch sử NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ☺ 

 1949, tại 

một hội 

nghị ở 

Vácxava (thủ đô Ba 

Lan), Liên hiệp quốc tế 

các công đoàn giáo dục 

(tiếng Pháp: FISE – 

Fédération 

Internationale Syndicale 

des Enseignants) đã ra 

bản “Hiến chương các 

nhà giáo” gồm 15 

chương với nội dung chủ 

yếu là đấu tranh chống 

nền giáo dục tư sản, 

phong kiến, xây dựng 

nền giáo dục trong đó 

bảo vệ những quyền lợi 

của nghề dạy học và nhà 

giáo, đề cao trách nhiệm 

và vị trí của nghề dạy 

học và nhà giáo. 

ông đoàn giáo 

dục Việt Nam, 

là thành viên 

của FISE từ 

năm 1953, đã quyết 

định, trong cuộc họp của 

FISE từ 26 đến 30 tháng 

8 năm 1957 tại Vácxava, 

lấy ngày 20 tháng 11 

năm 1958 là ngày 

“

”. 

Ngày này lần đầu 

tiên được tổ chức 

trên toàn miền Bắc 

Việt Nam năm 

1958. Những nǎm 

sau đó, ngày lễ này được 

tổ chức ở các vùng giải 

phóng ở miền Nam Việt 

Nam. Hàng nǎm vào dịp 

kỷ niệm 20 tháng 11 cơ 

quan tiểu ban giáo dục 

thường xuất bản, phát 

hành một số tập san đặc 

biệt để cổ vũ tinh thần 

đấu tranh của giáo giới 

trong vùng tạm chiếm, 

động viên tinh thần giáo 

viên kháng chiến. 

Khi Việt Nam thống 

nhất, ngày 20 tháng 11 

đã trở thành ngày truyền 

thống của ngành giáo 

dục Việt Nam. 

Ngày 28 tháng 9 

năm 1982, Hội 

đồng Bộ trưởng 

(nay thuộc 

Chính phủ) đã 

ban hành quyết định số 

167-HĐBT thiết lập 

ngày 20 tháng 11 hằng 

năm là ngày lễ mang tên: 

“

”. 

E 

Năm C 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ba_Lan&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ba_Lan&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_c%C3%A1c_c%C3%B4ng_%C4%91o%C3%A0n_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_c%C3%A1c_c%C3%B4ng_%C4%91o%C3%A0n_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C6%B0_s%E1%BA%A3n&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phong_ki%E1%BA%BFn&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/20_th%C3%A1ng_11
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_b%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_b%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng&action=edit
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BÀI THỰC HÀNH WORD SỐ 7 

1) Mục đích: 

Tạo mục lục tự động, tạo chú thích trong văn bản, canh lề cho trang văn bản. 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại cách tạo mục lục tự động, tạo chú thích trong văn bản, canh lề cho 

trang văn bản. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở tập tin mới. Vào Layout  Page Setup… Thiết lập lề: Top: 2.5cm, Bottom: 

2.5cm, Left: 3.0cm, Right: 2.0cm. Hướng văn bản (Orientation): Portrait (thẳng 

đứng). 

3.2)  Lưu tập tin vào ổ đĩa làm việc với tên Bai7.docx 

 Nhập và định dạng như đoạn văn bản sau (hình có thể chọn bất kỳ): 

Trên bàn làm việc của chúng ta không còn bị phiền hà bởi hàng đống giấy 

tờ, chúng đã được trú ngụ trong hộp thư số hoá (digital) trong máy tính của 

bạn. Trong lĩnh vực truyền thông điện tử, thư điện tử là truyền thông của máy 

tính, là cái không thể thiếu được trong chương trình làm việc của bạn. 

hư điện tử1 rất giống các tờ ghi chú 

được chuyển từ bàn làm việc này 

sang bàn làm việc 

khác. Trong mạng 

cục bộ của một công ty, 

các máy tính có thể 

gởi các thông điệp cho 

nhau qua địa chỉ của từng máy trong 

mạng. 

Nếu bạn đang làm việc ở một máy tính 

đơn thì bạn phải có thêm Moderm, điện 

thoại và kết nối với một nhà cung cấp 

dịch vụ để có một hộp thư2, từ đó bạn 

có thể gởi và nhận thư điện tử. Dĩ nhiên 

bạn phải trả lệ phí cho dịch vụ gởi và 

nhận thư điện tử này.  

 

 

 

 

 
1 email 2 mailbox 

T 
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3.3)  Tạo các đề mục sau theo quy định: 

CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1.1. Thông tin 

1.1.2. Tin học 

1.1.3. Xử lý thông tin 

1.1.4. Phần cứng và phần mềm 

1.2. CẤU TRÚC MÁY TÍNH 

1.2.1. Máy tính và sự ra đời của máy tính 

1.2.2. Sơ đồ cấu trúc máy tính 

1.2.3. Các thành phần của máy tính 

CHƯƠNG 2. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 

2.1. TỔNG QUAN WINDOWS 

2.1.1. Giới thiệu 

2.1.2. Khởi động và kết thúc làm việc 

2.1.3. Các thành phần cơ bản trong Windows 

… 

3.4) Tạo mục lục tự động cho phần văn bản ở câu 3.4 

Hướng dẫn: Vào thẻ References  Table of Contents  Custom Table of Contents  

 
  

Heading 1 

− Font: Times New Roman 

− Font Size: 15 

− Font style: Bold 

− Font color: Đỏ 

− Align: Center 

Heading 2 

− Font: Times New Roman 

− Font Size: 13 

− Font style: Bold 

− Font color: Xanh 

− Align: Justify 

Heading 3 

− Font: Times New Roman 

− Font Size: 13 

− Font style: Bold 

− Font color: Tím 

− Align: Justify  
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BÀI THỰC HÀNH WORD SỐ 8 

1) Mục đích: 

− Tiêu đề đầu trang, cuối trang (Header and Footer), chèn số trang tự động. 

− Tạo nền bảo vệ văn bản. 

2) Lý thuyết: 

− Sinh viên xem lại cách tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang, cách thiết lập tiêu đề 

trang lẻ khác với trang chẵn. 

− Sinh viên xem lại cách tạo nền bảo vệ văn bản. 

Hướng dẫn tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang:  

Vào Insert  Header & Footer:  

+ Click vào thẻ Design  Different First Page: tiêu đề các trang bên trong khác với 

tiêu đề trang đầu tiên.  

+ Click vào thẻ Design  Different Odd & Even Pages: thiết lập tiêu đề trang lẻ 

(Odd) khác với trang chẵn (Even). 

Hướng dẫn tạo nền bảo vệ văn bản: 

Design  Watermark, chọn Custom Watermark  Chọn Text watermark. 

+ Language: Vietnamese 

+ Text: Cao đẳng Công Thương 

+ Layout: Diagonal hay Horizontal 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở tập tin mới và lưu tập tin vào ổ đĩa làm việc với tên Bai8.docx 

3.2)  Hãy tạo tiêu đề cho trang lẻ tài liệu giống như bài thực hành (tờ giấy này). 

3.3)  Tiêu đề đầu và cuối cho trang chẵn như yêu cầu sau: 

Bài thực hành Word số 8 

 

 

 

 

 

Giáo trình môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 2 

 

Tiêu đề đầu trang chẵn, 

Font: Times New Roman, size: 11 

Tiêu đề cuối trang chẵn, 

Font: Times New Roman, size: 11 Chèn số trang 
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3.4)  Tạo nền bảo vệ văn bản với nội dung là “Cao đẳng Công Thương”, kiểu Layout 

là Diagonal. 

3.5)  Lưu và đóng tập tin. 

 

BÀI THỰC HÀNH WORD SỐ 9 

1) Mục đích: 

Soạn thảo thư mời, soạn thảo và xử lý văn bản hành chính mẫu. 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại cách soạn thảo thư mời, soạn thảo và xử lý văn bản hành chính mẫu. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở tập tin mới. Vào Layout  Page Setup… Thiết lập lề: Top: 2.5cm, Bottom: 

2.5cm, Left: 3.0cm, Right: 2.0cm. Hướng văn bản (Orientation): Portrait (thẳng 

đứng). 

3.2)  Nhập và định dạng như đoạn văn bản theo mẫu quy định. 

3.3)  Lưu tập tin vào ổ đĩa làm việc với tên Bai9.docx 

➢ Mẫu giấy mời họp 

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /GM-...(3)... ......(4)....., ngày tháng năm 20..... 

GIẤY MỜI 

………………………… (5) ………………………… 

-------------- 

 .................................. (2) ................. trân trọng kính mời:  

Ông (bà) ................................................ (6) .....................................................................  

Tới dự  .................................................. (7)  ....................................................................  

Thời gian: ........................................................................................................................  

Địa điểm:  ........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  
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Nơi nhận: 

- ………; 

- ………; 

- Lưu: VT, …(8)…A.xx(9). 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

  

Họ và tên 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời. 

(4) Địa danh. 

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp. 

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời. 

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v... 

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). 

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). 

➢ Mẫu luật sửa đổi, bổ sung (làm thêm) 
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BÀI THỰC HÀNH WORD SỐ 10 (làm thêm) 

1) Mục đích: 

Vận dụng kết hợp tất cả các thao tác trong Word.  

2) Lý thuyết: 

Sinh viên ôn tập tất cả nội dung của chương 3.  

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở tập tin mới và lưu tập tin vào ổ đĩa làm việc với tên Bai10.docx 

3.2)  Soạn thảo và định dạng văn bản theo mẫu sau: 

 TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.HCM 

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

  20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, Q.9 

  (028)37313631 

 

 

 

Quê hương  là gì hở mẹ? 

Mà cô giáo dạy phải yêu 

Quê hương là gì hở mẹ? 

Ai đi xa cũng nhớ nhiều 

Quê hương là chùm khế ngọt 

Cho con trèo hái mỗi ngày 

Quê hương là đường đi học 

Con về rợp bướm vàng bay 

 

Quê hương là cầu tre nhỏ 

Mẹ về nón lá nghiêng che 

Quê hương là đêm trăng tỏ 

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm 

 

 

Đến với bài thơ 

hay của 



 Giáo trình Tin học 

122 Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 

 

 

Hãy thưởng thức tại nhà hàng TRE XANH 

 52 – Nguyễn Du – Q.1   Tel: 9867589 

 

Sáng Chiều và tối 

Điểm tâm các món: 

Stt Điểm tâm Giá 

1 Phở 6 

2 Bún mắm 8 

3 Bún bò Huế 6 
 

Tiệc: 

➢ Tiệc sinh nhật 

➢ Liên hoan công ty 

➢ Chiêu đãi khách hàng 

➢ Họp mặt 
 

Đặc biệt: 

CƠM NIÊU – CƠM ĐẬP  

MỤC LỤC TÓM TẮT 

• Tản mạn về tình yêu ...................... Theo Internet 

• Hoa thơm cỏ lạ ...................................... Sưu tầm 

• Nhóm máu ............................................. Sưu tầm 

 

 

 

 

   

  

Cho thuê mặt bằng

Thiết kế

Trang trí

 Lời hay ý đẹp 

Lòng biết ơn là đóa hoa đẹp nhất trong tâm hồn. 

Ngạn ngữ nước ngoài 



Giáo trình Tin học 

Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 123 

 

 

 

 

 TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.HCM 

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

  20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, Q.9 

  (028)37313631 

 

 

 

Chỉ có thuyền mới hiểu 

Biển mênh mông nhường nào 

Chỉ có biển mới biết 

Thuyền đi đâu về đâu… 

Những ngày không gặp nhau 

Biển bạc đầu sóng vỗ 

Những ngày không gặp nhau 

Lòng thuyền đau rạn vỡ 

Nếu từ giã thuyền rồi 

Biển chỉ còn sóng gió 

Nếu phải cách xa anh 

Em  chỉ còn bão tố  

PHIẾU ĐẶT TẠP CHÍ NĂM 2020 

Họ và tên: ..................................................................................................... 

Địa chỉ nhận tạp chí: ..................................................................................... 

HÃY ĐÁNH DẤU VÀO THÁNG BẠN MUỐN ĐẶT TẠP CHÍ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

  

The Love 

Song 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 
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CHƯƠNG 4. SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN 

Học xong chương này, sinh viên có khả năng: 

− Trình bày được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần 

mềm Microsoft Excel. 

− Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang 

tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để 

tính toán các bài toán thực tế. 

 

4.1 KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢNG TÍNH (WORKBOOK) 

4.1.1 Khái niệm bảng tính 

Phần mềm xử lý bảng tính hay bảng tính là một phần mềm ứng dụng dùng để tổ 

chức, phân tích và lưu trữ dữ liệu thông qua các bảng biểu. Bảng tính được phát triển 

như là mô phỏng bằng máy tính các bảng tính toán trên giấy. Một bảng tính cũng có thể 

là một tài liệu điện tử. 

4.1.2 Các bước xây dựng bảng tính thông thường 

− Mở bảng tính mới. 

− Nhập dữ liệu cho bảng tính. 

− Lập công thức tính toán cho các yêu cầu của bài toán. 

− Biểu diễn trực quan dữ liệu dưới dạng biểu đồ (nếu cần). 

−  Định dạng bảng tính. 

− Lưu bảng tính. 

− In và phân phối các bảng tính.  

4.2 SỬ DỤNG MICROSOFT EXCEL 

Microsoft Excel thuộc bộ Microsoft Office, là một chương trình ứng dụng chuyên 

xử lý bảng tính của hãng Microsoft. Microsoft Excel có thể thực hiện: 

− Tính toán đại số, phân tích dữ liệu. 

− Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách. 

− Truy cập các nguồn dữ liệu khác nhau. 

− Vẽ biểu đồ và các sơ đồ. 

− Tự động hóa các công việc bằng các macro. 

− Và nhiều ứng dụng khác để giúp chúng ta có thể phân tích nhiều loại hình bài toán 

khác nhau. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m_%E1%BB%A9ng_d%E1%BB%A5ng
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4.2.1 Làm việc với phần mềm Microsoft Excel 

4.2.1.1 Mở 

Chọn một trong các cách sau: 

− Start/ Microsoft Office 2016/ Excel 2016. 

− Nhấp đúp tại biểu tượng Shortcut. 

4.2.1.2 Đóng 

Chọn một trong các cách sau: 

− Chọn thẻ File/Exit. 

− Nhấn tổ hợp phím Alt+F4. 

− Click nút  trên thanh tiêu đề. 

4.2.1.3 Giao diện của Microsoft Excel 

Sau khi khởi động Excel, xuất hiện giao diện Excel như hình 4.1 

 

 

 

4.2.1.4 Các thành phần chính của cửa sổ Microsoft Excel 

 

Hình 4. 1. Giao diện Excel 
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❖ Thanh tiêu đề 

Thanh tiêu đề chứa tên tập tin và tên của trình ứng dụng. Bên phải của thanh tiêu 

đề có các nút thu nhỏ ( ), phóng to ( ) và đóng cửa sổ ( ). 

❖ Ribbon 

Excel 2016 thay đổi giao diện người dùng từ việc sử dụng các thanh thực đơn 

truyền thống thành các cụm lệnh dễ dàng truy cập, được trình bày ngay trên màn hình 

gọi là Ribbon. Các nhóm Ribbon chính: File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, 

Data, Review, View. 

 

➢ File: là nơi chứa các công cụ để thao tác với tập tin bảng tính như: tạo mới, đóng, 

mở, in ấn, thoát khỏi Excel, ... 

➢ Home: là nơi chứa các nút lệnh được sử dụng thường xuyên trong quá trình làm 

việc như: cắt, dán, sao chép, định dạng tài liệu, các kiểu mẫu có sẵn, chèn hay 

xóa dòng hoặc cột, sắp xếp, tìm kiếm, lọc dữ liệu, … 

➢ Insert: dùng để chèn các loại đối tượng vào bảng tính như: bảng biểu, vẽ sơ đồ, 

biểu đồ, ký hiệu, hình ảnh, … 

➢ Page Layout: chứa các nút lệnh về việc hiển thị bảng tính và thiết lập in ấn. 

 

Hình 4. 2. Các thành phần của cửa sổ Excel 

 

Hình 4. 3. Thanh công cụ Ribbon 
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➢ Formulas: dùng để chèn công thức, đặt tên vùng (range), công cụ kiểm tra theo 

dõi công thức, điều khiển việc tính toán của Excel. 

➢ Data: chứa các nút lệnh thao tác đối với dữ liệu trong và ngoài Excel, các danh 

sách, phân tích dữ liệu, … 

➢ Review: chứa các nút lệnh kiểm tra lỗi chính tả, hỗ trợ dịch từ, thêm chú thích 

vào các ô, các thiết lập bảo vệ bảng tính. 

➢ View: dùng để thiết lập các chế độ hiển thị của bảng tính như: phóng to, thu nhỏ, 

chia màn hình, … 

❖ Thanh công thức (Formula bar) 

Thanh công thức chứa dữ liệu hoặc công thức của ô hiện hành trong bảng tính. 

Bên trái của thanh công thức là vùng Name Box, dùng để chứa địa chỉ của ô hiện hành 

hoặc tên của một vùng bảng tính. 

❖ Bảng tính (Worksheet) 

Bảng tính là nơi làm việc chủ yếu trong Excel. Trong tập tin có thể tạo nhiều 

bảng tính (Sheet). 

❖ Danh sách các sheet (Sheet tabs) 

Danh sách các sheet nằm ở góc trái cạnh dưới của màn hình làm việc. Ngầm định, 

các bảng tính có tên là Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, ... Các tên này có thể đổi được (xem 

phần sau).  

❖ Thanh trạng thái (Status bar)  

Thanh trạng thái hiện các thông báo về trạng thái làm việc hiện hành của bảng tính. 

4.2.2 Các khái niệm cơ bản trong bảng tính 

4.2.2.1 Tập tin bảng tính (Workbook)   

Mỗi Workbook tương ứng với một tập tin lưu trên đĩa bao gồm các Worksheet 

(bảng tính), các biểu đồ (Chart), .... Trong một Workbook có thể có tối đa 255 sheet. Dữ 

liệu trên các bảng tính khác nhau có thể liên hệ với nhau như trên một bảng tính. 

4.2.2.2 Bảng tính (Worksheet)   

Một tập tin Excel (Book) sẽ có nhiều bảng tính (Worksheet), trên mỗi bảng tính 

bao gồm các dòng (rows), các cột (columns), vùng giao nhau giữa cột và dòng gọi là 

các ô (cells).  

4.2.2.3 Các dòng (rows)  

Trong một bảng tính của Excel có 1048576 dòng. Tiêu đề dòng (row heading) nằm 

ở đầu của mỗi dòng và được đánh số từ 1 đến 1048576. 

4.2.2.4 Các cột (columns)  

Trong một bảng tính của Excel có 16384 cột. Tiêu đề của cột (column heading) 

nằm ở đầu của mỗi cột và được đánh số theo A, B, C, ..., XFD. 



 Giáo trình Tin học 

128 Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 

 

4.2.2.5 Các ô (cells)  

Ô là giao của dòng và cột. Mỗi ô đều có địa chỉ riêng, địa chỉ này được xác định 

bằng tên của cột và tên của dòng tạo ra ô đó (tên cột luôn đứng trước tên dòng).   

Ví dụ: A1 (ô giao giữa cột A và dòng 1), C20 (ô giao giữa cột C và dòng 20). Địa chỉ ô 

hiện hành hiển thị trong vùng Name Box.  

 Ô hiện hành là ô đang chứa con trỏ. Khi thao tác (nhập dữ liệu hoặc gọi một lệnh) 

mà không chọn trước thì thao tác đó sẽ chỉ có tác dụng đối với ô hiện hành. 

4.2.2.6 Vùng ô (range)  

Vùng ô là tập hợp nhiều ô đứng liền nhau (hình chữ nhật chứa từ hai ô trở lên), 

địa chỉ của vùng được xác định bằng địa chỉ của ô ở góc trên trái và ô ở góc dưới phải 

của vùng. Địa chỉ vùng được ký hiệu theo quy tắc: địa chỉ của hai ô đối diện cách nhau 

bởi dấu hai chấm (:).  

Ví dụ: A5:B7 là địa chỉ vùng gồm các ô A5, A6, A7, B5, B6, B7. 

4.2.2.7 Địa chỉ  

4.2.2.7.1 Địa chỉ tương đối 

Địa chỉ tương đối là địa chỉ thay đổi trong quá trình sao chép công thức đến vị trí 

mới. 

Địa chỉ tương đối được viết dưới dạng: <tên cột><tên dòng> 

Ví dụ: A6, B15 

4.2.2.7.2 Địa chỉ tuyệt đối 

Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ không thay đổi trong quá trình sao chép công thức đến 

vị trí mới. 

Địa chỉ tuyệt đối được viết dưới dạng: $<tên cột>$<tên dòng> 

Ví dụ: $A$6, $B$15 

4.2.2.7.3 Địa chỉ hỗn hợp 

Địa chỉ hỗn hợp là địa chỉ cho phép thay đổi cột hoặc thay đổi dòng trong quá trình 

sao chép công thức chứa địa chỉ ô. 

− Địa chỉ tương đối cột, tuyệt đối dòng: <tên cột>$<tên dòng> 

− Địa chỉ tuyệt đối cột, tương đối dòng: $<tên cột><tên dòng> 

Ví dụ: $A6, A$6, B$15, B$15 

4.2.2.7.4 Địa chỉ từ một worksheet khác trong cùng một workbook 

− Cách viết: <Tên sheet>!<Địa chỉ ô> 

Ví dụ: Trong tập tin có hai bảng tính Sheet1 và Sheet2. 



Giáo trình Tin học 

Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 129 

 

Tính tổng hai ô B2 và D2 trong Sheet1 và đưa kết quả sang ô C2 của Sheet2: 

Tại ô C2 của Sheet2 ta gõ:  

= Sheet1!B2 + Sheet1!D2 

 Chú ý:  

Khi tên sheet có chứa khoảng cách trắng thì để trong cặp dấu nháy đơn ‘ ’. 

 Ví dụ: = A2*‘Bang tra’!B2 

4.2.2.7.5 Địa chỉ từ một Workbook khác: 

− Cách viết: [<Tên Workbook>]<Tên sheet>!<Địa chỉ ô> 

Ví dụ:  

=A2*[Bai1.xlsx]Sheet1!A5 

 Chú ý:  

− Khi tên sheet hay tên workbook có chứa khoảng cách trắng thì để trong cặp dấu nháy 

đơn ‘ ’. 

Ví dụ: = A2*‘[Bai tap 1.xlsx]Sheet1’!A5 

− Khi tham chiếu đến workbook khác mà workbook này không mở thì viết cả đường 

dẫn đến workbook. 

Ví dụ:  = A2*‘D:\BtExcel\[Bai tap 1.xlsx]Sheet1’!A5 

4.2.3 Thao tác trên tập tin bảng tính 

4.2.3.1 Tạo tập tin mới  

− Chọn thẻ File/New, nhấp đúp chuột tại mục Blank Workbook (hoặc nhấn phím tắt 

Ctrl+N). 

− Tạo một tập tin từ mẫu có sẵn: Chọn thẻ File/New, chọn mẫu có sẵn rồi nhắp chuột. 

4.2.3.2 Mở một tập tin đã có 

− Chọn thẻ File/Open (hoặc nhấn phím tắt Ctrl+O). Xuất hiện cửa sổ Open: 

− Chọn ổ đĩa, thư mục chứa tập tin cần mở. 

− Gõ tên tập tin cần mở trong vùng File name (hoặc nhấp đúp chuột tại tên tập tin cần 

mở). 

− Chọn nút Open. 

4.2.3.3 Lưu tập tin  

− Chọn thẻ File/Save (hoặc nhấn phím tắt Ctrl+S hay chọn biểu tượng ). Xuất hiện 

cửa sổ Save: 

− Chọn ổ đĩa, thư mục chứa tập tin cần lưu. 
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− Gõ tên tập tin cần lưu trong vùng File name.  

− Chọn nút Save. 

 Chú ý:  

− Tập tin trong Excel 2016 khi lưu mặc định có phần mở rộng là .xlsx 

− Sau khi lưu lần đầu, lần sau muốn lưu nữa chỉ cần chọn lại biểu tượng hoặc lệnh. 

❖ Lưu tập tin hiện tại với tên khác:  Chọn File/Save As. Các thao tác tương tự mục 

4.2.3.3. 

4.2.3.4 Đóng một tập tin 

− Chọn thẻ File/Close (hoặc nhấn Alt+F4 hay chọn nút Close  trên thanh tiêu đề). 

 Lưu ý: Khi đóng một tập tin, nếu chưa lưu lại các sửa đổi trước đó thì sẽ xuất hiện 

hộp thoại thông báo:  

 

− Chọn Save nếu muốn lưu. 

− Chọn Don’t Save nếu không lưu. 

− Chọn Cancel để trở về cửa sổ bảng tính. 

4.2.3.5 Xoá tập tin 

− Nếu không còn sử dụng tập tin, có thể xoá nó trong Excel. 

− Chọn thẻ File/Open, nhấp phải chuột tại tên tập tin cần xoá, chọn mục Delete. 

4.3 THAO TÁC VỚI Ô 

4.3.1 Các kiểu dữ liệu 

4.3.1.1 Kiểu chuỗi 

Kiểu dữ liệu này bao gồm các ký hiệu từ a đến z, từ A đến Z và các phím số trên 

bàn phím. Ngoài ra nó còn có một số các ký hiệu trên bàn phím.  

Dữ liệu loại chuỗi thường được dùng để mô tả, giải thích các thành phần cho rõ 

ràng, không dùng kiểu chuỗi trong tính toán.  

Nếu các kiểu dữ liệu được nhập vào không hợp lệ thì Excel tự động chuyển các 

dữ liệu này thành dữ liệu kiểu chuỗi.  

 

Hình 4. 4. Hộp thoại kiểm tra có lưu trước khi đóng tập tin không 
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Dữ liệu kiểu chuỗi khi đặt trong công thức phải được đặt trong cặp dấu nháy kép 

(“  ”).  

Khi muốn thể hiện số dưới dạng ký tự, nhập thêm dấu nháy đơn (‘) trước dữ liệu 

chuỗi dạng số. 

❖ Dạng thể hiện: 

− Dữ liệu kiểu chuỗi mặc định được canh trái trong ô. 

− Khi chiều dài của chuỗi lớn hơn độ rộng của ô: 

+ Nếu ô bên phải còn trống thì chuỗi được hiển thị đầy đủ. 

+ Nếu ô bên phải chứa giá trị thì chuỗi bị cắt bớt, chỉ hiển thị cho đến phạm vi của ô.  

4.3.1.2 Kiểu số học 

Kiểu dữ liệu này bao gồm các phím số từ 0 đến 9 và các ký hiệu như + - * ( ) . = $ % 

❖ Dạng thể hiện: 

− Dữ liệu kiểu số mặc định được canh phải trong ô. 

− Nếu độ dài của số lớn hơn độ rộng của ô thì nó tự động chuyển sang hiển thị kiểu 

khoa học (số mũ) hoặc hiển thị trên các ô ký tự (###), lúc này chỉ cần tăng độ rộng 

của ô. 

4.3.1.3 Kiểu ngày tháng 

− Kiểu dữ liệu ngày tháng được thể hiện ngày tháng năm giờ phút giây hay tháng ngày 

năm… Cách thể hiện ngày tháng tuỳ theo sự lựa chọn của người sử dụng. 

❖ Dạng thể hiện: 

− Dữ liệu kiểu ngày tháng mặc định được canh phải trong ô. 

− Thể hiện của ngày tháng: 

+ mm/dd/yy  

+ d- mmm- yy  

+ d- mmmm  

+ mmm- yy 

− Thể hiện của giờ phút giây: 

+ h:mm AM/PM  

+ h:mm:ss AM/PM  

+ h:mm  

+ h:mm:ss  

+ m/d/yy h:mm 

4.3.1.4 Kiểu dữ liệu công thức (Formula) 

Kiểu dữ liệu dạng công thức bắt buộc bắt đầu là dấu bằng (=) hoặc dấu cộng (+), 

tiếp theo sau là các hằng, biến, hàm và kết hợp với các toán tử (số học, luận lý, quan hệ). 
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Trong ô có kiểu dữ liệu dạng công thức, sau khi chuyển con trỏ qua ô khác thì 

Excel chỉ hiển thị kết quả tính toán của công thức, không hiển thị công thức. 

Công thức nhập vào chỉ được hiển thị trên thanh công thức. 

4.3.2 Cách nhập dữ liệu 

− Soạn thảo cho ô đầu tiên: 

+ Chọn ô cần soạn thảo.  

+ Soạn thảo trực tiếp tại ô hiện hành: Nhấp đúp vào ô hiện hành đó hay nhấp chuột 

vào thanh công thức để soạn thảo hoặc chọn ô hiện hành và nhập dữ liệu vào, 

Excel tự động chèn dữ liệu tại vị trí ô hiện hành. 

− Nhập dữ liệu vào từ bàn phím:  

+ Excel sẽ tự động che lấp các ô khác khi thực hiện việc nhập các ký tự quá một ô.  

+ Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter để ngắt dòng trong một ô.   

Để chuyển sang nhập dữ liệu cho ô khác: Nhấp chuột vào ô muốn soạn thảo tiếp 

theo, nhấn phím Enter để nhập ô kế dưới hay nhấp các phím mũi tên để di chuyển qua 

lại, lên xuống. 

4.3.3 Chỉnh sửa dữ liệu  

4.3.3.1 Chỉnh sửa nội dung của ô 

− Để thay đổi hay chỉnh sửa nội dung trong một ô nào, hãy chọn ô cần chỉnh sửa và 

nhấp đúp chuột (hoặc nhấn phím F2) vào ô đó. Sử dụng các phím mũi tên để di 

chuyển qua lại, đến đúng chỗ cần thay đổi. 

− Nếu không chèn con trỏ, khi gõ nhập dữ liệu vào thì nội dung cũ bị mất hoàn toàn 

và thay thế vào là nội dung mới. 

4.3.3.2 Xóa dữ liệu 

− Chọn một hoặc nhiều ô cần xoá. 

− Nhấn phím Delete trên bàn phím để xoá tất cả nội dung trong những ô được chọn. 

4.3.3.3 Khôi phục dữ liệu 

− Nhấn nút Undo hoặc tổ hợp phím Ctrl+Z. 

4.4 LÀM VIỆC VỚI TRANG TÍNH (WORKSHEET) 

4.4.1 Dòng và cột 

4.4.1.1 Thêm dòng và cột 

4.4.1.1.1 Thêm dòng 

❖ Cách 1: 

− Chọn tiêu đề dòng cần chèn dòng mới vào phía trên. 

− Chọn thẻ Home, trong nhóm lệnh Cells, chọn Insert Sheet Rows. 

❖ Cách 2: 
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− Chọn tiêu đề dòng cần chèn dòng mới vào phía trên. 

− Nhấp phải chuột, chọn Insert. 

4.4.1.1.2 Thêm cột 

❖ Cách 1: 

− Chọn tiêu đề cột cần chèn cột mới vào phía bên trái. 

− Chọn thẻ Home/ Cells/ Insert Sheet Columns. 

❖ Cách 2: 

− Chọn tiêu đề cột cần chèn cột mới vào phía bên trái. 

− Nhấp phải chuột, chọn Insert. 

4.4.1.2 Xóa dòng và cột 

4.4.1.2.1 Xóa dòng 

❖ Cách 1: 

− Chọn dòng hoặc chọn một ô trong dòng cần xoá. 

− Chọn thẻ Home, trong nhóm lệnh Cells, chọn Delete Sheet Rows. 

❖ Cách 2: 

− Nhấp phải chuột tại tiêu đề của dòng cần xoá, chọn Delete. 

4.4.1.2.2 Xóa cột 

❖ Cách 1: 

− Chọn cột hoặc chọn một ô trong cột cần xoá. 

− Chọn thẻ Home/ Cells/ Delete Sheet Columns. 

❖ Cách 2: 

− Nhấp phải chuột tại tiêu đề của cột cần xoá, chọn Delete. 

4.4.1.3 Hiệu chỉnh kích thước dòng, cột 

4.4.1.3.1 Hiệu chỉnh kích thước dòng 

❖ Cách 1: 

− Trỏ chuột tại biên dưới của tiêu đề dòng cần thay đổi 

chiều cao, đến khi con trỏ chuột có hình mũi tên 2 đầu 

thì di chuyển chuột đến vị trí mới. 

− Khi đạt được chiều cao như yêu cầu thì thả chuột ra. 

❖ Cách 2: 

− Chọn dòng cần thay đổi chiều cao. 

− Chọn thẻ Home/ Cells/ Format, xuất hiện danh sách lựa 

chọn:  

+ Chọn Row Height, xuất hiện hộp thoại Row 

Height: 

▪ Gõ chiều cao cho dòng tại hộp Row Height. 

▪ Nhấn nút OK. 

 

Hình 4. 5. Lựa chọn Row 

Height 
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+ Chọn AutoFit Row Height: Tự động thiết lập chiều 

cao cho dòng.  

❖ Cách 3: 

− Nhấp phải chuột tại tiêu đề dòng cần thay đổi chiều cao. 

− Chọn mục Row Height, xuất hiện hộp thoại Row 

Height: 

+ Gõ chiều cao cho dòng tại hộp Row height. 

+ Nhấn nút OK. 

4.4.1.3.2 Hiệu chỉnh kích thước cột 

❖ Cách 1: 

− Trỏ chuột tại biên phải của tiêu đề cột cần thay đổi độ rộng, đến khi con trỏ chuột có 

hình mũi tên 2 đầu thì di chuyển chuột đến vị trí mới.  

− Khi đạt được độ rộng như yêu cầu thì thả chuột ra. 

❖ Cách 2: 

− Chọn cột cần thay đổi độ rộng. 

− Chọn thẻ Home/ Cells/ Format, xuất hiện danh sách lựa chọn:  

+ Chọn Column Width, xuất hiện hộp thoại Column Width: 

▪ Gõ độ rộng cho cột tại hộp Column Width. 

▪ Nhấn nút OK.  

 

Hình 4. 7. Hộp thoại Column Width 

 

 

Hình 4. 8. Hộp thoại Standard Width 

+ Chọn AutoFit Column Width: Tự động thiết lập độ rộng cho cột.  

+ Chọn  Default Width: Thiết lập độ rộng theo giá trị mặc định, xuất hiện hộp 

thoại Standard Width: 

▪ Gõ độ rộng cho cột tại hộp Standard column width. 

▪ Nhấn nút OK.   

❖ Cách 3: 

− Nhấp phải chuột tại tiêu đề cột cần thay đổi độ rộng. 

− Chọn mục Column Width, xuất hiện hộp thoại Column Width: 

+ Gõ độ rộng cho cột tại hộp Column Width. 

+ Nhấn nút OK. 

 Chú ý: Có thể thiết lập độ rộng cho cột bằng cách nhấp đúp chuột tại biên phải của 

tiêu đề cột. 

 

Hình 4. 6. Hộp thoại Row 

Height 
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4.4.1.4 Ẩn/hiện, cố định (freeze)/ bỏ cố định (unfreeze) tiêu đề dòng, cột 

4.4.1.4.1 Ẩn/ hiện dòng 

− Chọn dòng cần ẩn. 

− Chọn thẻ Home, trong nhóm lệnh Cells, chọn Format, xuất hiện danh sách lựa chọn: 

− Chọn Hide & Unhide/ Hide Rows. 

− Muốn hiện dòng ẩn: Chọn Hide & Unhide/ Unhide Rows. 

4.4.1.4.2 Ẩn/ hiện cột 

− Chọn cột cần ẩn. 

− Chọn thẻ Home, trong nhóm lệnh Cells, chọn Format, xuất hiện danh sách lựa chọn: 

− Chọn Hide & Unhide/ Hide Columns. 

− Muốn hiện cột ẩn: Chọn Hide & Unhide/ Unhide Columns. 

 

4.4.1.4.3 Cố định tiêu đề dòng/ cột 

− Đặt con trỏ tại ô cần cố định tiêu đề dòng. 

− Chọn View/ Freeze Panes/ Freeze Panes. 

4.4.1.4.4 Bỏ cố định tiêu đề dòng/ cột 

− Chọn View/ Freeze Panes/ Unfreeze Panes. 

4.4.2 Trang tính 

4.4.2.1 Tạo, xóa, di chuyển, sao chép các trang tính 

 

Hình 4. 10. Lựa chọn ẩn/hiện cột 

 

 

Hình 4. 9. Lựa chọn ẩn/ hiện dòng 
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4.4.2.1.1 Tạo trang tính 

❖ Cách 1: 

− Nhấp chọn nút  trên thanh Sheet tab  

❖ Cách 2: 

− Nhấn tổ hợp phím Shift+F11 sẽ chèn trang tính mới vào 

trước trang tính hiện hành. 

❖ Cách 3: 

− Chọn thẻ Home/ Cells/ Insert, xuất hiện danh sách lựa chọn: 

+ Chọn Insert Sheet. 

 

4.4.2.1.2 Xóa trang tính 

❖ Cách 1: 

− Chọn trang tính cần xoá. 

− Chọn thẻ Home/ Cells/ Delete, xuất hiện danh sách lựa 

chọn: 

+ Chọn Delete Sheet. 

❖ Cách 2: 

− Nhấp phải chuột tại trang tính cần xoá trên thanh Sheet 

tab. 

− Chọn mục Delete. 

4.4.2.1.3 Di chuyển trang tính 

− Trỏ chuột vào trang tính cần di chuyển. 

− Rê chuột đến vị trí mới trên thanh Sheet tab. 

 

Hình 4. 11. Lựa chọn 

chèn Worksheet   

 

 

Hình 4. 12. Lựa chọn 

xoá Worksheet 
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4.4.2.1.4 Sao chép các trang tính 

− Chọn một hoặc nhiều trang tính cần sao chép. 

− Nhấn giữ phím Ctrl và rê chuột đến vị trí mới trên thanh 

Sheet tab. 

4.4.2.2 Thay đổi tên trang tính 

❖ Cách 1: 

− Chọn trang tính cần đổi tên. 

− Chọn thẻ Home/ Cells/ Format, xuất hiện danh sách lựa 

chọn: 

+ Chọn Rename Sheet. 

❖ Cách 2: 

− Nhấp phải chuột tại trang tính cần đổi tên trên thanh 

Sheet tab. 

− Chọn mục Rename, gõ tên mới và nhấn Enter. 

4.5 ĐỊNH DẠNG Ô, DÃY Ô  

Chọn ô hay dãy ô cần định dạng rồi lựa chọn kiểu định 

dạng cho phù hợp. 

4.5.1 Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ 

❖ Định dạng cho kiểu số, tiền tệ: 

− Chọn ô hoặc nhóm ô cần định dạng dữ liệu, nhấp phải chuột chọn Format Cells, 

xuất hiện hộp thoại Format Cells, chọn thẻ Number. 

+ Trong vùng Category: Chọn mục Number để định dạng số: 

▪ Decimal places: Số chữ số sau dấu thập phân.  

▪ Use 1000 Separator (,): Chọn mục này để phân cách chữ số hàng ngàn.  

▪ Negative numbers: Chọn kiểu hiển thị dữ liệu. 

 

Hình 4. 13. Lựa chọn  

đổi tên Worksheet   
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+ Trong vùng Category: Chọn mục Currency để định dạng tiền tệ: 

▪ Decimal places: Số chữ số sau dấu thập phân.  

▪ Symbol: Biểu tượng của loại tiền tệ.  

▪ Negative numbers: Chọn kiểu hiển thị dữ liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trong vùng Category: chọn mục Percentage để định dạng phần trăm: 

▪ Decimal places: Số chữ số sau dấu thập phân. 

 

Hình 4. 14. Lựa chọn 

Format Cells 

 

 

 

Hình 4. 15. Hộp thoại Format Cells - Number 

 

 

 

 

Hình 4. 16. Hộp thoại Format Cells - Currency 

 

 

 

 



Giáo trình Tin học 

Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Định dạng cho kiểu ngày tháng: 

− Chọn ô hoặc nhóm ô cần định dạng 

dữ liệu, nhấp phải chuột chọn Format 

Cells, xuất hiện hộp thoại Format 

Cells, chọn thẻ Number: 

+ Trong vùng Category: Chọn mục 

Date để định dạng ngày: 

▪ Type: Chọn kiểu ngày tháng 

cần định dạng.  

▪ Locale (location): Chọn giá trị 

Vietnamese.  

+ Trong vùng Category: Chọn mục 

Time để định dạng giờ: 

▪ Type: Chọn kiểu giờ cần định 

dạng.  

▪ Locale (location): Chọn giá trị 

Vietnamese.  

4.5.2 Định dạng văn bản 

 

Hình 4. 17. Hộp thoại Format Cells - Percentage 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 18. Hộp thoại Format Cells - Date 
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− Chọn ô hoặc nhóm ô cần 

định dạng dữ liệu, nhấp phải 

chuột chọn Format Cells, 

xuất hiện hộp thoại Format 

Cells, chọn thẻ Alignment. 

+ Trong vùng Text 

alignment: Chọn kiểu 

canh chỉnh cho văn bản. 

▪ Horizontal: Canh 

chỉnh theo chiều 

ngang. 

▪ Vertical: Canh chỉnh 

theo chiều dọc. 

+ Trong vùng Text control: 

Điều chỉnh văn bản. 

▪ Wrap text: Chuyển văn bản thành nhiều dòng trong cùng một ô.  

▪ Shrink to fit: Tự động điều chỉnh để văn bản nằm trong một ô. 

▪ Merge cells: Trộn các ô với nhau. 

+ Trong vùng Orientation: Chọn hướng cho văn bản. 

4.5.3 Căn chỉnh, hiệu ứng viền 

− Chọn ô hoặc nhóm ô cần kẻ 

viền, nhấp phải chuột chọn 

Format Cells, xuất hiện hộp 

thoại Format Cells, chọn thẻ 

Border. 

+ Trong vùng Line: 

▪ Style: Chọn kiểu đường 

viền. 

▪ Color: Chọn màu của 

đường viền. 

+ Trong vùng Border: Chọn 

kiểu kẻ viền. 

 

4.6 BIỂU THỨC VÀ HÀM 

4.6.1 Biểu thức số học 

 

Hình 4. 19. Hộp thoại Format Cells - Alignment 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 20. Hộp thoại Format Cells - Border 
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4.6.1.1 Khái niệm biểu thức số học 

Biểu thức là một sự kết hợp giữa các toán tử và các toán hạng theo đúng một trật 

tự nhất định. 

Trong đó: 

− Toán hạng có thể là một số (number), một hàm (function) hoặc địa chỉ của ô chứa 

giá trị cần tính toán. 

− Toán tử là các phép toán. 

Trong trường hợp biểu thức có nhiều toán tử, ta dùng cặp dấu ngoặc đơn ( ) để 

chỉ định toán tử nào được thực hiện trước. 

Bảng 4.1: Các toán tử trong biểu thức 

Toán tử Chức năng Ví dụ Kết quả 

+ Cộng = 2+3 2 cộng 3 bằng 5 

- Trừ = 30 - 6 30 trừ 6 còn 24 

* Nhân = 10 * 2 10 nhân 2 bằng 20 

/ Chia = 15/3 15 chia 3 bằng 5 

^ Luỹ thừa = 2^3 2 luỹ thừa 3 bằng 8 

& Nối chuỗi = “Hà ”&“Nội” 
Nối chuỗi “Hà ” và “Nội” lại thành 

“Hà Nội” 

= Bằng = B2=C2 
Ví dụ ô B2=4, ô C2=5, kết quả: 

FALSE 

> Lớn hơn = B2 > C2 
Ví dụ ô B2=4, ô C2=5, kết quả: 

FALSE 

< Nhỏ hơn = B2 < C2 
Ví dụ ô B2=4, ô C2=5, kết quả: 

TRUE 

>= 
Lớn hơn hoặc 

bằng 
= B2 >=C2 

Ví dụ ô B2=4, ô C2=5, kết quả: 

FALSE 

<= 
Nhỏ hơn hoặc 

bằng 
= B2 <=C2 

Ví dụ ô B2=4, ô C2=5, kết quả: 

TRUE 

<> Khác = B2 <> C2 
Ví dụ ô B2=4, ô C2=5, kết quả: 

TRUE 

, 
Dấu cách các 

tham chiếu 
= Sum(B2,C2) Ví dụ ô B2=4, ô C2=5, kết quả: 9 

: 
Tham chiếu 

mảng 
= Sum(B2:C2) Ví dụ ô B2=4, ô C2=5, kết quả: 9 
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Khoảng 

cách 

trắng 

Trả về các ô 

giao giữa 2 

vùng 

= B1:B5 A2:C2 Trả về giá trị của ô B2 

 

4.6.1.2 Tạo biểu thức số học đơn giản 

Một biểu thức trong Excel luôn được bắt đầu với dấu bằng (“=”) theo cấu trúc:  

= <biểu thức> 

Ví dụ: 

1) = 1+2*3 

2) = A1 + 10/A2 

3) = A1 + A2 

4) = A1 + Today( ) 

4.6.2 Hàm 

4.6.2.1 Khái niệm hàm, cú pháp hàm, cách nhập hàm 

4.6.2.1.1 Khái niệm 

Hàm là một công thức được định nghĩa sẵn trong Excel dùng để tính toán hoặc 

thực hiện một chức năng nào đó.  

Việc sử dụng thành thạo các hàm sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời 

gian so với tính toán thủ công không dùng hàm. Các hàm trong Excel rất đa dạng, bao 

gồm nhiều lĩnh vực. Có những hàm không có đối số, có những hàm có một hoặc nhiều 

đối số và các đối số có thể là bắt buộc hay tự chọn. 

4.6.2.1.2 Cú pháp 

= Tên hàm (đối số 1, đối số 2, …, đối số n) 

− Tên hàm có thể viết hoa hay viết thường. 

− Nếu hàm đứng ở vị trí đầu công thức thì phải có dấu =, nếu hàm không đứng ở vị trí 

đầu công thức thì không có dấu = 

− Không có khoảng cách trắng trong hàm. 

− Các đối số có thể là một trong các kiểu dữ liệu: số, chuỗi, ngày, thời gian, địa chỉ 

khối ô. Các đối số cách nhau bằng dấu phân cách (dấu , hoặc dấu ;) theo quy định 

của List Separator (trong Control Panel/ Regional and Language). 

− Trong hàm có xử lý các hằng ký tự hoặc hằng chuỗi ký tự thì chúng phải được đặt 

trong cặp dấu “ ”. 

Ví dụ: 

=TODAY(): hàm không có đối số 
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=IF(A3>=5, “đậu”, “rớt”): hàm có 3 đối số 

=VLOOKUP(A3, $A$2:$D$10,2,[1]): hàm có 4 đối số và đối số thứ tư là đối số có thể 

bỏ qua (tự chọn). 

4.6.2.1.3 Cách nhập 

 Nhập từ bàn phím: 

− Đặt con trỏ tại ô cần nhập hàm. 

− Nhập dấu = rồi nhập tên hàm, đối số theo qui định. 

Chú ý: Một số phiên bản Excel có khả năng gợi nhớ tên hàm và các đối số. 

 Sử dụng công cụ: 

− Đặt con trỏ tại ô cần nhập hàm. 

− Chọn thẻ Formulas/ Insert Function (hoặc chọn nút Insert Function fx trên thanh 

công thức), xuất hiện cửa sổ Insert Function: 

+ Or select a category: Chọn tên nhóm hàm. 

 
+ Select a function: Chọn tên hàm rồi nhấn nút OK, xuất hiện hộp thoại Function 

Arguments. 

+ Nhập đối số vào trong từng khung, nếu lồng hàm thì nhấn nút bên phải rồi chọn 

nút OK. 

 

 

Hình 4. 21. Cửa sổ Insert Function 
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 Chú ý: 

− Khi nhập xong tên hàm trên thanh công thức mà nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+A, 

Excel tự động thêm cặp dấu ngoặc và mẫu các đối số vào ngay sau tên hàm để giúp 

dễ dàng nhập đúng cú pháp của hàm. 

− Khi nhập xong tên hàm trên thanh công thức mà gõ Ctrl+A, Excel tự động mở hộp 

thoại tương ứng của hàm đó để nhập tiếp đối số của hàm. 

Bảng 4.2: Các lỗi thông dụng khi sử dụng công thức và hàm 

Lỗi Giải thích 

#DIV/0! Trong công thức có chứa phép chia cho 0 (zero) hoặc chia ô rỗng 

#NAME? Nhập sai tên hàm hay tham chiếu hoặc gõ thiếu dấu nháy 

#N/A 
Công thức tham chiếu đến ô mà có dùng hàm NA để kiểm tra sự tồn 

tại của dữ liệu hoặc hàm không có kết quả 

#NULL! 
Hàm sử dụng dữ liệu giao nhau của 2 vùng mà 2 vùng này không có 

phần chung nên phần giao rỗng 

#NUM! 
Vấn đề đối với giá trị, ví dụ dùng nhầm số âm trong khi đúng phải là 

số dương 

#REF! Tham chiếu bị lỗi, thường là do ô tham chiếu trong hàm bị xoá 

#VALUE! Công thức tính toán có chứa kiểu dữ liệu không đúng 

4.6.2.2 Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, 

ROUND, INT, MOD, RANK) 

4.6.2.2.1 Hàm MAX 

❖ Cú pháp: MAX(number1, number2, ...) 

❖ Công dụng: Trả về giá trị lớn nhất trong các ô số. 

Trong đó: number(i) là số, tọa độ ô hoặc nhóm ô có giá trị số. 

 

Hình 4. 22. Hộp thoại Function Arguments 
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Ví dụ 1:  

=MAX(7, 5, 10, 2) trả về giá trị 10 

=MAX(B2:B8) trả về giá trị lớn nhất trong dãy số từ ô B2 đến ô B8 

Ví dụ 2: Cho vùng bảng tính như hình 4.23: 

− Tìm điểm cao nhất của môn Toán.  

=MAX(C3:C6) trả về giá trị lớn nhất trong dãy số từ ô C3 đến ô C6 (là 10) 

− Tìm điểm cao nhất của môn Văn.  

=MAX(D3:D6) trả về giá trị lớn nhất trong dãy số từ ô D3 đến ô D6 (là 9) 

 

Hình 4. 23. Bảng tính minh họa của hàm Max, Min, Average, Sum 

4.6.2.2.2 Hàm MIN 

❖ Cú pháp: MIN(number1, number2, ...) 

❖ Công dụng: Trả về giá trị nhỏ nhất trong các ô số. 

Trong đó: number(i) là số, tọa độ ô hoặc nhóm ô có giá trị số. 

Ví dụ 1:  

=MIN(7, 5, 10, 2) trả về giá trị 2  

=MIN(B2:B8) trả về giá trị nhỏ nhất trong dãy số từ ô B2 đến ô B8 

Ví dụ 2: Cho vùng bảng tính như hình 4.23: 

− Tìm điểm thấp nhất của môn Toán.  

=MIN(C3:C6) trả về giá trị nhỏ nhất trong dãy số từ ô C3 đến ô C6 (là 5.5) 

− Tìm điểm thấp nhất của môn Văn.  

=MIN(D3:D6) trả về giá trị nhỏ nhất trong dãy số từ ô D3 đến ô D6 (là 6) 

4.6.2.2.3 Hàm AVERAGE 

❖ Cú pháp: AVERAGE(number1, number2, ...) 

❖ Công dụng: Trả về giá trị trung bình cộng của các ô số. 

Trong đó: number(i) là số, tọa độ ô hoặc nhóm ô có giá trị số. 
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Ví dụ 1:  

=AVERAGE(7, 5, 10, 2) trả về giá trị 6 

=AVERAGE(B2:B8) trả về giá trị trung bình cộng của dãy số từ ô B2 đến ô B8 

Ví dụ 2: Cho vùng bảng tính như hình 4.23: 

− Tính điểm trung bình của các thí sinh theo 2 môn Toán và Văn. 

=AVERAGE(C3:D3) trả về giá trị trung bình cộng của dãy số từ ô C3 đến ô D3 

(là 9.5) 

− Tính điểm trung bình của môn Toán. 

=AVERAGE(C3:C6) trả về giá trị trung bình cộng của dãy số từ ô C3 đến ô C6 

(là 8) 

4.6.2.2.4 Hàm SUM 

❖ Cú pháp: SUM(number1, number2, ...) 

❖ Công dụng: Trả về giá trị tổng của các ô số. 

Trong đó: number(i) là số, tọa độ ô hoặc nhóm ô có giá trị số. 

Ví dụ 1:  

=SUM(7, 5, 10, 2) trả về giá trị 24 

=SUM(B2:B8) trả về giá trị tổng của dãy số từ ô B2 đến ô B8 

Ví dụ 2: Cho vùng bảng tính như hình 4.23: 

− Tính tổng điểm của các thí sinh theo 2 môn Toán và Văn. 

=SUM(C3:D3) trả về giá trị tổng của dãy số từ ô C3 đến ô D3 (là 19) 

4.6.2.2.5 Hàm COUNT 

❖ Cú pháp: COUNT(value1, value2, ...) 

❖ Công dụng: Đếm số lượng ô chứa dữ liệu kiểu số trong vùng được liệt kê (không 

đếm ô chứa giá trị chuỗi và ô rỗng). 

Ví dụ 1:  

=COUNT(7, 5, abc, 2) trả về giá trị 3 

=COUNT(B2:B8) trả về số lượng ô chứa giá trị số từ ô B2 đến ô B8 

Ví dụ 2: Cho vùng bảng tính như hình 4.24: 

− Tìm số thí sinh đã có điểm thi môn Toán.  

= COUNT(C3:C6) trả về số lượng ô chứa giá trị số từ ô C3 đến ô C6 (là 4)  

− Tìm số thí sinh đã có điểm trung bình.  

= COUNT(E3:E6) trả về số lượng ô chứa giá trị số từ ô E3 đến ô E6 (là 3)  
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Hình 4. 24. Bảng tính minh họa của hàm Count, Counta 

− Tìm số thí sinh đăng ký dự thi.  

= COUNT(B3:B6) trả về số lượng ô chứa giá trị số từ ô B3 đến ô B6 (là 0)  

4.6.2.2.6 Hàm COUNTA 

❖ Cú pháp: COUNTA(value1, value2, ...) 

❖ Công dụng: Đếm số lượng ô có chứa dữ liệu trong vùng được liệt kê (không đếm 

ô rỗng). 

Ví dụ 1:  

=COUNTA(7, 5, abc, 2) trả về giá trị 4 

=COUNTA(B2:B8) trả về số lượng ô có chứa dữ liệu từ ô B2 đến ô B8 

Ví dụ 2: Cho vùng bảng tính như hình 4.24: 

− Tìm số thí sinh đã có điểm trung bình.  

= COUNTA(E3:E6) trả về số lượng ô có chứa dữ liệu từ ô E3 đến ô E6 (là 3)  

− Tìm số thí sinh đăng ký dự thi.  

= COUNTA(B3:B6) trả về số lượng ô có chứa dữ liệu từ ô B3 đến ô B6 (là 4)  

4.6.2.2.7 Hàm COUNTBLANK 

❖ Cú pháp: COUNTBLANK(range) 

❖ Công dụng: Đếm số lượng ô rỗng (không có dữ liệu) trong vùng range. 

Ví dụ: Cho vùng bảng tính như hình 4.24: 

− Đếm số lượng thí sinh chưa có điểm trung bình. 

= COUNTBLANK(E3:E6) trả về số lượng ô không chứa dữ liệu từ ô E3 đến ô 

E6 (là 1). 

4.6.2.2.8 Hàm ROUND  

❖ Cú pháp: ROUND(number,number_digits) 

❖ Công dụng: Làm tròn số number theo số chữ số phải làm tròn là number_digits. 
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o Nếu number_digits > 0: Làm tròn về bên phải tính từ hàng đơn vị 

o Nếu number_digits < 0: Làm tròn về bên trái tính từ hàng đơn vị 

o Nếu number_digits = 0: Làm tròn đến hàng đơn vị 

Ví dụ:  

 =ROUND(23.157,2) trả về giá trị 23.16 

 =ROUND(1234.56,-2) trả về giá trị 1200 

 =ROUND(1234.56,0) trả về giá trị 1235 

4.6.2.2.9 Hàm INT 

❖ Cú pháp: INT(number) 

❖ Công dụng: Làm tròn xuống số nguyên gần nhất. 

Trong đó: number là giá trị số hay địa chỉ ô chứa giá trị số. 

Ví dụ:  

 =INT(6.9) trả về giá trị 6 

 =INT(-6.9) trả về giá trị -7 

4.6.2.2.10 Hàm MOD 

❖ Cú pháp: MOD(number,divisor) 

❖ Công dụng: Lấy phần dư của số number chia cho số divisor. 

Trong đó: number, divisor là giá trị số hay địa chỉ của ô chứa giá trị số. 

Ví dụ:  

 =MOD(8,3) trả về giá trị 2 

 =MOD(8,4) trả về giá trị 0 

4.6.2.2.11 Hàm RANK 

❖ Cú pháp: RANK(number, ref, [order]) 

❖ Công dụng: Tính thứ hạng (vị thứ) của số number trong vùng tham chiếu ref, dựa 

vào cách sắp xếp order. 

Trong đó:  

o number: Số cần xác định thứ hạng 

o ref: Dãy các số tham chiếu để xác định thứ hạng 

o order: Cách sắp xếp 

• order = 0 hoặc không có: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần (giá trị lớn nhất 

sẽ ở vị thứ 1). 

• order khác 0: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (giá trị nhỏ nhất sẽ ở vị thứ 

1). 

Ví dụ: Cho vùng bảng tính như hình 4.25: 
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Hình 4. 25. Bảng tính minh họa của hàm Rank 

− Xếp hạng các thí sinh dựa vào điểm trung bình. 

=RANK(F3,$F$3:$F$7,0) trả về giá trị 4 

=RANK(F3,$F$3:$F$7,1) trả về giá trị 2 

4.6.2.3 Các hàm logic 

4.6.2.3.1 Hàm AND 

❖ Cú pháp: AND(logical1, logical2, ...) 

❖ Công dụng: Thực hiện phép toán logic “và” trên các biểu thức logic. Kết quả của 

hàm là True (đúng) nếu tất cả các đối số là True, các trường hợp còn lại cho giá 

trị False (sai).  

Trong đó: logical(i) là những biểu thức logic. 

Ví dụ:  

=AND(5>6, 2<3) trả về giá trị False 

=AND(5<6, 2<3) trả về giá trị True 

4.6.2.3.2 Hàm OR 

❖ Cú pháp: OR(logical1, logical2, ...) 

❖ Công dụng: Thực hiện phép toán logic “hoặc” trên các biểu thức logic. Kết quả 

của hàm là False (sai) nếu tất cả các đối số là False, các trường hợp còn lại cho 

giá trị True (đúng). 

Trong đó: logical(i) là những biểu thức logic. 

Ví dụ:  

=OR(5>6, 2<3) trả về giá trị True  

=OR(5>6, 2>3) trả về giá trị False 

4.6.2.3.3 Hàm NOT 

❖ Cú pháp: NOT(logical) 
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❖ Công dụng: Trả về giá trị phủ định của biểu thức logic. 

Trong đó: logical là biểu thức logic. 

Ví dụ:  

=NOT(5>6) trả về giá trị True  

=NOT(5<6) trả về giá trị False 

4.6.2.4 Hàm điều kiện IF 

4.6.2.4.1 Hàm IF 

❖ Cú pháp: IF(logical_test, value_if_true, value_if_false) 

❖ Công dụng: Tìm kết quả cho bài toán có nhiều khả năng lựa chọn. Trả về giá trị 

value_if_true nếu điều kiện (logical_test) là đúng, trả về giá trị value_if_false 

nếu điều kiện (logical_test) là sai. 

Trong đó:  

o Logical_test: Là điều kiện cho trước bất kỳ, điều kiện này phải trả về True 

hay =1 hoặc False hay =0. 

o Value_if_true: Đối số này là bất kỳ, nó được thể hiện nếu kiểm tra điều kiện 

ở đối Logical_test là đúng (True hay =1).   

o Value_if_false: Đối số này là bất kỳ, nó được thể hiện nếu kiểm tra điều kiện 

ở đối Logical_test là sai (False hay =0).   

Ví dụ:  

=IF(12=5,4, 9) trả về giá trị 9 

 =IF(15 < 24, “Yes”, “No”) trả về giá trị Yes 

 =IF(“a”>”b”, 8-3*2, 5*4-12) trả về giá trị 8 

4.6.2.4.2 Hàm điều kiện – Bài toán dạng 1 

❖ Số khả năng lựa chọn là 2 

Ví dụ: Nếu ô chứa điểm bài thi (ô B3) >= 5 thì đậu, ngược lại rớt (điểm bài thi <5). 

❑  Phân tích: 

• Logical_test (điều kiện): điểm bài thi >=5 

• Value_if_true (trị đúng): “Đậu” 

• Value_if_false (trị sai): “Rớt” 

❑  Thực hiện: 

=IF(B3>=5, “Đậu”, “Rớt”)  

4.6.2.4.3 Hàm điều kiện – Bài toán dạng 2 

❖ Số khả năng lựa chọn là 2 và mỗi trường hợp có nhiều điều kiện kết hợp 
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Ví dụ: Thí sinh thi 2 môn văn và toán, nếu tổng điểm bài thi 2 môn (ô B3) >= 9.5 và 

không có môn nào bị điểm 0 thì đậu, ngược lại rớt. 

❑  Phân tích: 

• Logical_test: (tổng điểm >=9.5) và (điểm văn >0) và (điểm toán >0)  

• Value_if_true: “Đậu” 

• Value_if_false: “Rớt” 

❑  Thực hiện:  

=IF(AND(‘ô chứa điểm bài thi’ >=9.5, điểm văn >0, điểm toán >0), “Đậu”, “Rớt”) 

4.6.2.4.4 Hàm điều kiện – Bài toán dạng 3 

❖ Số khả năng lựa chọn nhiều hơn 2 

Ví dụ: Trong cơ quan, việc thưởng căn cứ vào xếp loại cá nhân (loại A, B, C, D). Nếu 

loại A thì thưởng 1200000, loại B thưởng 900000 và loại C thưởng 500000, còn lại 

không được thưởng. 

❑  Phân tích: có 4 khả năng lựa chọn. Nếu loại=A thì thưởng = 1200000, ngược lại 

(xét loại B) Nếu loại=B thì thưởng = 900000, ngược lại (xét loại C) Nếu loại=C 

thì 500000, ngược lại (loại D) thưởng = 0. 

❑  Thực hiện:  

=IF(Loại = “A”,1200000, IF(Loại= “B”,900000, IF(Loại= “C”,500000, 0)))  

4.6.2.4.5 Hàm điều kiện – Bài toán dạng 4 

❖ Số khả năng lựa chọn lớn hơn 2 và mỗi trường hợp có nhiều điều kiện kết 

hợp 

Ví dụ: Trong cơ quan, việc thưởng căn cứ vào xếp loại cá nhân (loại A, B) và thâm niên 

công tác. Nếu loại A  thì thưởng 1200000, loại B thưởng 900000, nếu thâm niên trên 3 

năm thì được cộng thêm 1000000 cho cả 2 loại, ngược lại không cộng thêm. 

❑  Thực hiện:  

=IF(AND(Loại=“A”,TN>3), 2200000, IF(AND(Loại=“A”,TN<=3),1200000, 

  IF(AND(Loại=“B”, >3) ,1900000, 900000 )))  

4.6.2.5 Các hàm ngày giờ 

4.6.2.5.1 Hàm NOW 

❖ Cú pháp: NOW()  

❖ Công dụng: Trả về ngày giờ hiện hành của hệ thống. 

Ví dụ:  
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=NOW() trả về kết quả là Ngày/tháng/năm giờ:phút của hệ thống. Ví dụ: 

28/02/2020 23:06 là ngày giờ hiện hành của hệ thống. 

4.6.2.5.2 Hàm TODAY 

❖ Cú pháp: TODAY()  

❖ Công dụng: Trả về ngày hiện hành của hệ thống. 

Ví dụ:  

=TODAY() trả về kết quả là Ngày/tháng/năm của hệ thống. Ví dụ:  28/02/2020 

là ngày hiện hành của hệ thống. 

4.6.2.5.3 Hàm DAY 

❖ Cú pháp: DAY(serial_number)  

❖ Công dụng: Trả về giá trị ngày của biểu thức ngày. 

Trong đó:  

o Serial_number: Là giá trị ngày, tham chiếu ô chứa giá trị kiểu ngày hay biểu 

thức ngày dạng chuỗi. 

Ví dụ:  

=DAY(“26/01/2020”) trả về kết quả là 26 

=DAY(TODAY()) trả về kết quả là 28 (Giả sử ngày hiện hành của hệ thống là 

28/02/2020). 

4.6.2.5.4 Hàm MONTH 

❖ Cú pháp: MONTH(serial_number)  

❖ Công dụng: Trả về giá trị tháng của biểu thức ngày. 

Trong đó:  

o Serial_number: Là giá trị ngày, tham chiếu ô chứa giá trị kiểu ngày hay biểu 

thức ngày dạng chuỗi. 

Ví dụ:  

=MONTH(“26/01/2020”) trả về kết quả là 1 

=MONTH(TODAY()) trả về kết quả là 2 

4.6.2.5.5 Hàm YEAR 

❖ Cú pháp: YEAR(serial_number)  

❖ Công dụng: Trả về giá trị năm của biểu thức ngày. 

Trong đó:  

o Serial_number: Là giá trị ngày, tham chiếu ô chứa giá trị kiểu ngày hay biểu 

thức ngày dạng chuỗi. 
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Ví dụ:  

=YEAR(“26/01/2020”) trả về kết quả là 2020 

=YEAR(TODAY()) trả về kết quả là 2020 

4.6.2.5.6 Hàm DATE 

❖ Cú pháp: DATE(year, month, day)  

❖ Công dụng: Đổi giá trị năm, tháng, ngày thành một biểu thức ngày. 

Ví dụ:  

=DATE(“2020,2,28”) trả về kết quả là biểu thức ngày có giá trị 28/02/2020 

4.6.2.5.7 Hàm HOUR 

❖ Cú pháp: HOUR(serial_number)  

❖ Công dụng: Trả về giá trị giờ của biểu thức giờ (24 giờ/ngày). 

Trong đó:  

o Serial_number: Là giá trị giờ, tham chiếu ô chứa giá trị kiểu giờ hay biểu thức 

giờ dạng chuỗi. 

Ví dụ:  

=HOUR(“12:04:37”) trả về kết quả là 12 

4.6.2.5.8 Hàm MINUTE 

❖ Cú pháp: MINUTE(serial_number)  

❖ Công dụng: Trả về giá trị phút của biểu thức giờ (24 giờ/ngày). 

Trong đó:  

o Serial_number: Là giá trị giờ, tham chiếu ô chứa giá trị kiểu giờ hay biểu thức 

giờ dạng chuỗi. 

Ví dụ:  

=MINUTE(“12:04:37”) trả về kết quả là 4 

4.6.2.5.9 Hàm SECOND 

❖ Cú pháp: SECOND(serial_number)  

❖ Công dụng: Trả về giá trị giây của biểu thức giờ (24 giờ/ngày). 

Trong đó:  

o Serial_number: Là giá trị giờ, tham chiếu ô chứa giá trị kiểu giờ hay biểu thức 

giờ dạng chuỗi. 

Ví dụ:  

=SECOND(“12:04:37”) trả về kết quả là 37 

4.6.2.6 Các hàm xử lý chuỗi 
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4.6.2.6.1 Hàm LEFT 

❖ Cú pháp: LEFT(text, num_chars) 

❖ Công dụng: Trả về một chuỗi con gồm num_chars ký tự bên trái của chuỗi text. 

Trong đó:  

o text: Chuỗi ký tự hoặc ô chứa chuỗi ký tự 

o num_chars: Số ký tự cần lấy ra (số nguyên >=0) 

Ví dụ:  

=LEFT(“MA0123”,2) trả về kết quả là “MA” 

=LEFT(“SINH VIEN”,4) trả về kết quả là “SINH” 

4.6.2.6.2 Hàm RIGHT 

❖ Cú pháp: RIGHT(text, num_chars) 

❖ Công dụng: Trả về một chuỗi con gồm num_chars ký tự bên phải của chuỗi text. 

Trong đó:  

o text: Chuỗi ký tự hoặc ô chứa chuỗi ký tự 

o num_chars: Số ký tự cần lấy ra (số nguyên >=0) 

Ví dụ:  

=RIGHT(“MA0123”,2) trả về kết quả là “23” 

=RIGHT(“SINH VIEN”,4) trả về kết quả là “VIEN” 

4.6.2.6.3 Hàm MID 

❖ Cú pháp: MID(text, start_num, num_chars) 

❖ Công dụng: Trả về một chuỗi con gồm num_chars ký tự của chuỗi text bắt đầu 

từ vị trí start_num. 

Trong đó:  

o text: Chuỗi ký tự hoặc ô chứa chuỗi ký tự 

o start_num: Vị trí bắt đầu lấy ký tự (số nguyên >0) 

o num_chars: Số ký tự cần lấy ra (số nguyên >=0) 

Ví dụ:  

=MID(“MA0123”,2,3) trả về kết quả là “A01” 

=MID(“SINH VIEN”,3,2) trả về kết quả là “NH” 

4.6.2.6.4 Hàm UPPER 

❖ Cú pháp: UPPER(text)  

❖ Công dụng: Chuyển các ký tự trong chuỗi text thành chữ hoa. 

Trong đó:  
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o text: Chuỗi ký tự hoặc ô chứa chuỗi ký tự 

Ví dụ:  

=UPPER(“sinh vien”) trả về kết quả là “SINH VIEN” 

=UPPER(“Sinh Vien”) trả về kết quả là “SINH VIEN”  

4.6.2.6.5 Hàm LOWER 

❖ Cú pháp: LOWER(text)  

❖ Công dụng: Chuyển các ký tự trong chuỗi text thành chữ thường. 

Trong đó:  

o text: Chuỗi ký tự hoặc ô chứa chuỗi ký tự 

Ví dụ:  

=LOWER(“SINH VIEN”) trả về kết quả là “sinh vien” 

=LOWER(“Sinh Vien”) trả về kết quả là “sinh vien”  

4.6.2.6.6 Hàm PROPER 

❖ Cú pháp: PROPER(text)  

❖ Công dụng: Chuyển chuỗi text sang dạng các chữ cái đầu mỗi từ thành chữ hoa. 

Trong đó:  

o text: Chuỗi ký tự hoặc ô chứa chuỗi ký tự 

Ví dụ:  

=PROPER(“SINH VIEN”) trả về kết quả là “Sinh Vien” 

=PROPER(“SinH VIen”) trả về kết quả là “Sinh Vien”  

4.6.2.6.7 Hàm TRIM 

❖ Cú pháp: TRIM(text)  

❖ Công dụng: Loại bỏ ký tự khoảng trắng vô nghĩa trong chuỗi text. 

Trong đó:  

o text: Chuỗi ký tự hoặc ô chứa chuỗi ký tự 

Ví dụ:  

=TRIM(“ SINH   VIEN ”) trả về kết quả là “SINH VIEN” 

4.6.2.6.8 Hàm LEN 

❖ Cú pháp: LEN(text)  

❖ Công dụng: Trả về độ dài (số ký tự) của chuỗi text. 

Trong đó:  

o text: Chuỗi ký tự hoặc ô chứa chuỗi ký tự 
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Ví dụ:  

=LEN(“ SINH   VIEN ”) trả về kết quả là 11 

=LEN(“SINH  VIEN”) trả về kết quả là 9 

4.6.2.6.9 Hàm VALUE 

❖ Cú pháp: VALUE(text)  

❖ Công dụng: Chuyển chuỗi số text thành số. 

Trong đó:  

o text: Chuỗi ký tự dạng số hoặc ô chứa chuỗi ký tự dạng số 

Ví dụ:  

=VALUE(“2020”) trả về kết quả là số 2020 

4.6.2.6.10 Hàm TEXT 

❖ Cú pháp: TEXT(value, format_text)  

❖ Công dụng: Chuyển dữ liệu số (hay ngày tháng) value sang dạng chuỗi với định 

dạng format_text. 

Trong đó:  

o value: giá trị số, ô chứa chuỗi dữ liệu số hoặc công thức trả về giá trị số 

o format_text: định dạng cách hiển thị của chuỗi kết quả. Có thể dùng các ký 

hiệu để định dạng cho chuỗi.  

Ví dụ:  

=TEXT(1234.561,“#,###.##”) trả về kết quả là chuỗi “1,234.56” 

=TEXT(9+5.123,“#,###.##”) trả về kết quả là chuỗi “14.12” 

=TEXT(“14/3/20”,“mmmm dd,yyyy”) trả về kết quả là chuỗi “March 14,2020” 

4.6.2.7 Các hàm tìm kiếm 

4.6.2.7.1 Hàm VLOOKUP 

❖ Cú pháp:  

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)  

❖ Công dụng: Hàm này thực hiện tìm giá trị dò (lookup_value) và tìm ở cột đầu 

tiên trong bảng dò cho trước (table_array). Kết quả là giá trị giao của dòng vừa 

tìm đó với cột lấy kết quả (col_index_num). 

Trong đó:  

o lookup_value (giá trị dò tìm): Chuỗi, số, tọa độ, biểu thức. 

o table_array (bảng dò tìm): Vùng chứa giá trị dò tìm. 

o col_index_num (cột lấy kết quả): Cột chứa dữ liệu cần tìm, được tính theo thứ 

tự từ trái sang phải và bắt đầu từ số 1. 
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o range_lookup (cách dò): Gồm các trường hợp: 

• FALSE (=0): Khi cột đầu tiên của bảng dò không sắp thứ tự, khi đó 

VLOOKUP() sẽ tìm trị chính xác, nếu không tìm thấy sẽ trả về trị 

#N/A. 

• TRUE (=1 hoặc không ghi): Tìm gần đúng. Cột đầu tiên của bảng dò 

phải được sắp thứ tự tăng dần, nếu VLOOKUP() không tìm thấy trị 

chính xác thì trả về trị nhỏ hơn gần nhất với giá trị dò tìm. 

Ví dụ: Cho vùng bảng tính như hình 4.26: 

− Dựa vào mã hàng và bảng 1, điền cột tên hàng và đơn giá. 

 

Hình 4. 26. Bảng tính minh họa hàm Vlookup 

=VLOOKUP(C3,$G$4:$I$6,2,0) trả về kết quả là “Đường” 

=VLOOKUP(C3,$G$4:$I$6,3,0) trả về kết quả là 21000 

=VLOOKUP(C3,$G$4:$I$6,4,0) trả về kết quả là #REF! (số cột khai thác lớn 

hơn số cột trong bảng dò). 

=VLOOKUP(“N”,$G$4:$I$6,4,0) trả về kết quả là #N/A (không có dữ liệu “N” 

trong bảng dò). 

=VLOOKUP(“N”,$G$4:$I$6,4,0) trả về kết quả là #VALUE! (không hợp lệ). 

4.6.2.7.2 Hàm HLOOKUP 

❖ Cú pháp:  

HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup)  

❖ Công dụng: Hàm này thực hiện tìm giá trị dò (lookup_value) và tìm ở dòng đầu 

tiên trong bảng dò cho trước (table_array). Kết quả là giá trị giao của cột vừa 

tìm đó với dòng lấy kết quả (col_index_num). 

❖ Trong đó:  

o lookup_value (giá trị dò tìm): Chuỗi, số, tọa độ, biểu thức. 

o table_array (bảng dò tìm): Vùng chứa giá trị dò tìm. 

o row_index_num (dòng lấy kết quả): Dòng chứa dữ liệu cần tìm, được tính 

theo thứ tự từ trên xuống dưới và bắt đầu từ số 1. 

o range_lookup (cách dò): Gồm các trường hợp: 
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• FALSE (=0): Khi dòng đầu tiên của vùng dò không sắp thứ tự, khi đó 

HLOOKUP() sẽ tìm trị chính xác, nếu không tìm thấy sẽ trả về trị 

#N/A. 

• TRUE (=1 hoặc không ghi): Tìm gần đúng. Dòng đầu tiên của vùng 

dò phải được sắp thứ tự tăng dần, nếu HLOOKUP() không tìm thấy trị 

chính xác thì trả về trị nhỏ hơn gần nhất với giá trị dò tìm. 

Ví dụ: Cho vùng bảng tính như hình 4.27: 

− Dựa vào mã hàng và bảng 1, điền cột tên hàng và đơn giá. 

 

 

Hình 4. 27. Bảng tính minh họa hàm Hlookup, Match 

= HLOOKUP(B3,$G$3:$I$5,2,0) trả về kết quả là “Đường” 

= HLOOKUP(B3,$G$3:$I$5,3,0) trả về kết quả là 21000 

4.6.2.7.3 Hàm MATCH 

❖ Cú pháp: MATCH(lookup_value, lookup_array, match_type)  

❖ Công dụng: Hàm trả về vị trí của giá trị dò tìm (lookup_value) trong vùng dò 

tìm (lookup_array) dựa vào kiểu dò tìm (match_type).  

Trong đó:  

o lookup_value (giá trị dò tìm): Chuỗi, số, tọa độ, biểu thức. 

o lookup_array (vùng dò tìm): Vùng chứa giá trị dò tìm (phải là một dòng hay 

một cột). 

o match_type (cách dò): Gồm các trường hợp: 

• 1: Vùng dò tìm phải được sắp tăng dần, kết quả là vị trí của ô có giá trị 

nhỏ hơn gần nhất với giá trị dò tìm. 

• 0:  Vùng dò sắp xếp bất kỳ, kết quả là vị trí của ô có giá trị chính xác 

bằng giá trị dò tìm. 

• -1: Vùng dò tìm phải được sắp giảm dần, kết quả là vị trí của ô có giá 

trị lớn hơn gần nhất với giá trị dò tìm. 

Ví dụ: Cho vùng bảng tính như hình 4.27: 

= MATCH(B3,$G$3:$I$3,0) trả về kết quả là 1 
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= MATCH(B4,$G$3:$I$3,0) trả về kết quả là 3 

4.6.2.7.4 Hàm INDEX 

❖ Cú pháp: INDEX(array, row_num, column_num)  

❖ Công dụng: Hàm trả về giá trị tại vị trí dòng thứ row_num và cột thứ 

column_num trong mảng array.  

Trong đó:  

o array (bảng dò tìm): Dãy các ô liên tiếp nhau gồm nhiều dòng và cột. 

o row_num (số dòng): Chỉ số dòng trong bảng array. 

o column_num (số cột): Chỉ số cột trong bảng array. 

Ví dụ: Cho vùng bảng tính như hình 4.28: 

 

Hình 4. 28. Bảng tính minh họa hàm Index 

=INDEX($B$3:$E$6,2,3) trả về kết quả là 36 (giá trị ô giao của dòng 2 và cột 3) 

=INDEX($B$3:$E$6,3,2) trả về kết quả là 34 (giá trị ô giao của dòng 3 và cột 2) 

4.6.2.8 Các hàm có điều kiện 

4.6.2.8.1 Hàm COUNTIF 

❖ Cú pháp: COUNTIF(range, criteria) 

❖ Công dụng: Đếm số lượng ô trong vùng range thoả mãn một điều kiện criteria. 

Ví dụ: Cho vùng bảng tính như hình 4.29: 

 

Hình 4. 29. Bảng tính minh họa của hàm Countif 

− Đếm số lượng thí sinh có điểm trung bình > 7.5 
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= COUNTIF(E3:E6, “>7.5”) trả về số lượng ô có chứa dữ liệu thoả điều kiện 

>7.5 từ ô E3 đến ô E6 (là 2)  

4.6.2.8.2 Hàm COUNTIFS 

❖ Cú pháp:  

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…) 

❖ Công dụng: Đếm số lượng ô thoả mãn đồng thời nhiều điều kiện (vùng 

criteria_range1 thoả mãn điều kiện criteria1, vùng criteria_range2 thoả mãn điều 

kiện criteria2,…) 

Ví dụ: Cho vùng bảng tính như hình 4.29: 

− Đếm số lượng thí sinh có điểm Toán >=8 và điểm Văn >=8 

= COUNTIFS(C3:C6, “>=8”, D3:D6, “>=8”) trả về số lượng ô có chứa dữ liệu 

thoả mãn đồng thời điều kiện điểm Toán >=8 và điểm Văn >=8 (là 1)  

4.6.2.8.3 Hàm SUMIF 

❖ Cú pháp: SUMIF(range, criteria, sum_range) 

❖ Công dụng: Tính tổng các ô thoả mãn điều kiện criteria. 

Trong đó:  

o range: Vùng điều kiện 

o criteria: Điều kiện tính tổng, có thể là số, chuỗi hoặc biểu thức 

o sum_range: Vùng tính tổng 

Ví dụ: Cho vùng bảng tính như hình 4.30: 

 

Hình 4. 30. Bảng tính minh họa của hàm Sumif 

− Tính tổng lương của các trưởng phòng. 

=SUMIF(B3:B7,“TP”,E3:E7) trả về giá trị là tổng lương của những người có 

chức vụ là “TP” (là 17900) 

4.6.2.8.4 Hàm SUMIFS 

❖ Cú pháp: SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, …) 
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❖ Công dụng: Tính tổng giá trị các ô thoả mãn đồng thời nhiều điều kiện (vùng 

criteria_range1 thoả mãn điều kiện criteria1, vùng criteria_range2 thoả mãn điều 

kiện criteria2,…) 

Ví dụ: Cho vùng bảng tính như hình 4.30: 

− Tính tổng lương của các trưởng phòng có ngày công >20. 

=SUMIFS(E3:E7,B3:B7,“TP”,D3:D7,”>20”) trả về giá trị là tổng lương của những 

người có chức vụ là “TP” và có ngày công > 20 (là 6900) 

4.7 SẮP XẾP VÀ TRÍCH LỌC DỮ LIỆU  

4.7.1 Cơ sở dữ liệu 

❖ Khái niệm:  

Cơ sở dữ liệu là một bảng tính gồm các dòng và các cột. Dòng đầu tiên của bảng 

là dòng tiêu đề (tên trường) mà mỗi ô là một tiêu đề cột. Mỗi dòng kế tiếp là một mẫu 

tin (record). 

❖ Cách tạo: 

Một bảng tính thông thường đã là một cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên cần chú ý: 

− Lấy dòng đầu tiên của bảng làm dòng tiêu đề. Dòng thứ hai trở đi là dòng chứa các 

mẫu tin. 

− Không có dòng trống trong cơ sở dữ liệu. 

4.7.2 Sắp xếp dữ liệu 

4.7.2.1 Sắp xếp dữ liệu theo một điều kiện 

− Chọn cột cần sắp xếp trong vùng cơ sở dữ liệu. 

− Chọn thẻ Data/ Sort & Filter (hoặc chọn thẻ Home/ Editing/ Sort & Filter).  

− Chọn kiểu sắp xếp: 

+ Sort A to Z: Sắp xếp dữ liệu tăng dần. 

+ Sort Z to A: Sắp xếp dữ liệu giảm dần. 

− Xuất hiện hộp thoại Sort Warning: 

+ Chọn Expand the selection. 

+ Chọn nút Sort. 

 

Hình 4. 32. Hộp thoại Sort Warning 

Hình 4. 31. Công cụ Sort 
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4.7.2.2 Sắp xếp dữ liệu theo nhiều điều kiện 

− Chọn vùng cơ sở dữ liệu cần sắp xếp. 

− Chọn thẻ Data/ Sort & Filter/ Sort (hoặc chọn thẻ Home/ Editing/ Sort & Filter/ 

Custom Sort), xuất hiện hộp thoại Sort: 

 

+ Sort by: Chọn tiêu đề cột cần sắp xếp.  

+ Sort On: Chọn kiểu sắp xếp. 

+ Order: Chọn cách sắp xếp tăng dần hay giảm dần. 

+ Để bổ sung điều kiện sắp xếp, chọn nút Add Level. 

+ Để xoá điều kiện sắp xếp, chọn nút Delete Level. 

+ Chọn nút OK. 

4.7.3 Trích lọc dữ liệu  

Lọc là cách dễ dàng và nhanh chóng để tìm và làm việc với dữ liệu trong vùng 

dữ liệu được chọn. Vùng dữ liệu được lọc hiển thị các mẫu tin đáp ứng tiêu chuẩn mà 

người sử dụng chỉ định cho một trường.    

Việc lọc không giống việc sắp xếp, lọc mẫu tin có tác dụng che tạm thời các mẫu 

tin không muốn hiển thị và nó không sắp xếp trật tự các mẫu tin đó. Khi đã lọc các mẫu 

tin, có thể chỉnh sửa, định dạng các mẫu tin này trong cơ sở dữ liệu mà không ảnh hưởng 

đến các mẫu tin khác. 

 

Hình 4. 34. Hộp thoại Sort – Add Level 

Hình 4. 33. Hộp thoại Sort 
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4.7.3.1 Lọc dữ liệu tự động  

Lọc tự động là cách lọc đơn giản và 

nhanh nhất. Trong đó người sử dụng có thể 

chọn những tiêu chuẩn do Excel phát hiện 

thấy có trong trường dữ liệu hoặc cũng có 

thể sử dụng các câu lệnh đi theo nó. Cách 

thực hiện: 

− Chọn vùng dữ liệu cần lọc. 

− Chọn thẻ Data/ Sort & Filter/ Filter (hoặc chọn thẻ Home/ Editing/ Sort & Filter). 

Khi đó trên dòng tiêu đề của mỗi trường sẽ xuất hiện một biểu tượng hình tam giác 

nhỏ phía góc phải như trong hình: 

− Nhấp chọn biểu tượng hình tam giác nhỏ tại cột cần lọc dữ liệu, xuất hiện danh sách 

lựa chọn: 

+ Sort A to Z: Sắp xếp dữ liệu tăng dần.  

+ Sort Z to A: Sắp xếp dữ liệu giảm dần.  

 Chú ý: Muốn bỏ lọc, thực hiện: 

− Đặt con trỏ tại vùng cơ sở dữ liệu cần bỏ lọc. 

− Chọn thẻ Data/ Sort & Filter/ Filter. 

4.7.3.2 Trích lọc nâng cao 

Trích lọc nâng cao là việc chọn lọc theo những yêu cầu chuyên sâu và phức tạp. 

 

Hình 4. 35. Nhóm công cụ Sort & Filter 

Hình 4. 36. Ví dụ về lọc tự động 



 Giáo trình Tin học 

164 Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 

 

Các bước để thực hiện việc trích lọc nâng cao: 

− Tạo vùng điều kiện lọc theo cấu trúc sau: 

+ Dòng 1: Chứa tên trường làm điều kiện.  

+ Dòng 2: Nhập điều kiện bên dưới tên trường. 

− Chọn vùng cơ sở dữ liệu cần lọc. 

− Chọn thẻ Data/ Sort & Filter/ Advanced, xuất hiện hộp thoại Advanced Filter: 

+ Vùng Action: Chọn nơi hiển thị các mẫu 

tin thoả mãn điều kiện lọc. 

▪ Filter the list, in-place: Đặt các mẫu 

tin thoả mãn điều kiện lọc tại vùng cơ 

sở dữ liệu ban đầu. 

▪ Copy to another location: Sao chép 

các mẫu tin thoả mãn điều kiện sang 

một vùng khác. 

+ List range: Nhập toạ độ vùng cơ sở dữ liệu 

cần trích lọc (lúc này đã có) hoặc nhấp 

chuột vào mũi tên màu đỏ bên phải để chọn 

vùng cơ sở dữ liệu. 

+ Criteria range: Nhập toạ độ vùng điều 

kiện hoặc nhấp chuột vào mũi tên màu đỏ 

bên phải để chọn vùng điều kiện. 

+ Copy to: Nhập toạ độ ô trống - nơi sẽ xuất 

hiện kết quả trích lọc - hoặc nhấp chuột vào mũi tên màu đỏ bên phải để chọn ô 

trống. 

+ Unique records only: Nếu chọn sẽ bỏ đi các mẫu tin trùng lặp lại trong kết quả 

trích lọc. 

+ Chọn nút OK. 

 Chú ý: 

− Tên trường làm điều kiện phải giống hoàn toàn tên trường của cơ sở dữ liệu, nên sao 

chép từ tên trường của cơ sở dữ liệu. 

− Khi lập vùng điều kiện lọc, nếu điều kiện là và (and) thì đặt trên cùng một dòng, nếu 

điều kiện là hoặc (or) thì đặt khác dòng. 

4.8 BIỂU ĐỒ 

4.8.1 Khái niệm 

Biểu đồ là tập hợp các ký hiệu, giá trị và hình ảnh nhằm thể hiện mối quan hệ 

giữa các dữ liệu trong bảng tính sao cho: 

 

Hình 4. 37. Hộp thoại Advanced 

Filter 
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− Mối quan hệ trở nên dễ hiểu, dễ nhận biết hơn. 

− Giúp người đọc dễ dàng so sánh các số liệu, tránh 

đọc một bảng số liệu khô khan. 

− Có thể tiên đoán được hướng phát triển của đối 

tượng được mô tả. 

Biểu đồ được liên kết với dữ liệu của nó trong 

bảng tính, do đó khi thay đổi dữ liệu của nó trong bảng 

tính thì lập tức biểu đồ sẽ thay đổi tương ứng theo. 

Excel có rất nhiều kiểu biểu đồ khác nhau phục vụ cho 

nhiều mục đích khác nhau của rất nhiều loại đối tượng 

sử dụng bảng tính. 

4.8.2 Vẽ biểu đồ 

− Chọn vùng dữ liệu để vẽ biểu đồ. 

− Chọn thẻ Insert/ Charts/ chọn loại biểu đồ tương ứng, xuất hiện biểu đồ. 

4.8.3 Thao tác với biểu đồ 

4.8.3.1 Các thành phần thông dụng trên biểu đồ 

  Các thành phần thông dụng của biểu đồ được thể hiện trên hình 4.39 

4.8.3.2 Hiệu chỉnh biểu đồ 

− Chọn biểu đồ cần hiệu chỉnh. 

− Chọn thẻ Design (trong công cụ Chart Tools). 

 

Hình 4. 38. Các loại biểu đồ 

 

 

Hình 4. 39. Các thành phần thông dụng trên biểu đồ 
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+ Add Chart Element: Thêm các thành phần vào biểu 

đồ.  

▪ Axes: Cách hiển thị dữ liệu của các trục. 

▪ Axis Titles: Tiêu đề của các trục. 

▪ Chart Title: Tiêu đề của biểu đồ. 

▪ Data Labels: Nhãn dữ liệu. 

▪ Data Table: Cách hiển thị bảng dữ liệu để vẽ biểu 

đồ. 

▪ Gridlines: Cách hiển thị lưới ngang, lưới dọc của 

biểu đồ. 

▪ Legend: Cách hiển thị chú thích. 

+ Quick Layout: Chọn nhanh kiểu hiển thị của biểu đồ. 

+ Chart Styles: Kiểu dáng biểu đồ. 

+ Switch Row/Column: Hoán đổi giá trị dòng và cột. 

+ Select Data: Chọn lại vùng dữ liệu nguồn, xuất hiện hộp thoại Select Data Source: 

▪ Chart data range: Chọn lại vùng dữ liệu nguồn. 

▪ Nút Switch Row/Column: Hoán đổi giá trị dòng và cột. 

▪ Add: Thêm, xuất hiện hộp thoại Edit Serier. 

▪ Edit: Chỉnh sửa, xuất hiện hộp thoại Edit Serier. 

 

 

Hình 4. 40. Công cụ hiệu chỉnh biểu đồ - Design 

 

Hình 4. 42. Hộp thoại Select Data Source 

 

Hình 4. 41. Các thành 

 phần của biểu đồ 
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• Serier name: Chọn vùng dữ 

liệu làm tiêu đề. 

• Serier values: Chọn dữ liệu 

thay thế. 

• Chọn nút OK. 

▪ Remove: Xoá. 

▪ Chọn nút OK. 

+ Change Chart Type: Thay đổi loại 

biểu đồ. 

+ Move Chart: Di chuyển biểu đồ đến 

vị trí khác. 

Ví dụ 1: Vẽ biểu đồ dạng Column cho bảng thống kê sau: 

Bảng thống kê 

Loại          Tầng T0 T1 T2 

A 123 150 100 

B 140 145 90 

C 110 120 85 

− Bước 1: Chọn vùng dữ liệu để vẽ biểu đồ (toàn bộ các ô dữ liệu, trừ tiêu đề Bảng 

thống kê). 

− Bước 2: Chọn Insert/ Charts/ Insert Column or Bar Chart/ 2-D Column và chọn kiểu 

biểu đồ tương ứng, xuất hiện biểu đồ như hình 4.44. 

− Bước 3: Hiệu chỉnh biểu đồ: 

+ Chọn biểu đồ cần hiệu chỉnh (ở hình 4.44).  

+ Chọn nút Add Chart Element để thêm các thành phần trong biểu đồ: 

 

Hình 4. 43. Hộp thoại Edit Series 

 

 

Hình 4. 44. Biểu đồ dạng Column – dạng thô 
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▪ Chart Title: Thêm tiêu đề cho biểu đồ (chọn kiểu Above Chart: tiêu đề nằm 

phía trên biểu đồ). Khi đó xuất hiện đối tượng Chart Title trong biểu đồ như 

hình 4.44, gõ nội dung cho tiêu đề là BIỂU ĐỒ KINH DOANH. 

 

▪ Axis Titles: Thêm tiêu đề của các trục: 

• Primary Horizontal: Tiêu đề cho trục X. Khi đó xuất hiện đối tượng Axis 

Title trong biểu đồ như hình 4.45, gõ nội dung cho tiêu đề là Tầng rồi 

dùng chuột di chuyển tiêu đề đến vị trí phù hợp. 

• Primary Vertical: Tiêu đề cho trục Y (Khi đó xuất hiện đối tượng Axis 

Title trong biểu đồ như hình 4.45, gõ nội dung cho tiêu đề là Doanh thu 

rồi dùng chuột di chuyển tiêu đề đến vị trí phù hợp. 

▪ Legend: Hiển thị chú thích (chọn Right: hiển thị chú thích bên phải biểu đồ). 

▪ Data Labels: Hiển thị giá trị dữ liệu của từng cột trong biểu đồ (chọn Outside 

End: giá trị dữ liệu hiển thị ở bên ngoài cột). 

Sau khi hoàn thành ta được biểu đồ như hình 4.46 

 

 

Hình 4. 45. Biểu đồ dạng Column – dạng hiệu chỉnh 
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Hình 4. 46. Biểu đồ dạng Column – dạng hoàn chỉnh 
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Ví dụ 2: Vẽ biểu đồ dạng Pie cho bảng thống kê sau: 

Bảng thống kê 

Tên hàng Cát Gạch Sắt Xi măng 

Tổng doanh thu 1200 1870 1560 900 

− Bước 1: Chọn vùng dữ liệu để vẽ 

biểu đồ (toàn bộ các ô dữ liệu, 

trừ tiêu đề Bảng thống kê). 

− Bước 2: Chọn Insert/ Charts/ 

Insert Pie or Doughnut Chart/ 3-

D Pie và chọn kiểu biểu đồ 

tương ứng, xuất hiện biểu đồ 

như hình 4.47. 

− Bước 3: Hiệu chỉnh biểu đồ: 

+ Chọn biểu đồ cần hiệu chỉnh 

(ở hình 4.47).  

+ Chọn thẻ Layout để thêm các 

thành phần trong biểu đồ: 

▪ Legend: Hiển thị chú thích (chọn Show Legend at Left: hiển thị chú thích bên 

trái biểu đồ). 

▪ Data Labels: Hiển thị giá trị dữ liệu của từng phần trong biểu đồ (chọn Center: 

giá trị dữ liệu hiển thị ở giữa mỗi phần). 

Sau khi hoàn thành ta được biểu đồ như hình 4.48: 

 

4.9 KẾT XUẤT VÀ PHÂN PHỐI TRANG TÍNH, BẢNG TÍNH (sinh viên tự 

nghiên cứu) 

4.9.1 Trình bày trang tính để in 

 

Hình 4. 48. Biểu đồ dạng Pie – dạng hoàn chỉnh 
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Hình 4. 47. Biểu đồ dạng Pie – dạng thô 
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− Chọn thẻ Page Layout/ Page Setup, 

nhấn nút mũi tên ở góc dưới bên phải, 

xuất hiện hộp thoại Page Setup. 

− Chọn thẻ Page: 

+ Orientation:  Chọn hướng in. 

▪ Portrait: In dọc. 

▪ Landscape: In ngang. 

+ Adjust to: Chọn tỷ lệ in cho bảng 

tính. 

+ Paper size: Chọn khổ giấy. 

+ Print quality: Chọn chất lượng in. 

+ Fisrt page number: Chỉ định đánh 

số trang đầu tiên cho bảng tính có 

nhiều trang. 

+ Print: In bảng tính. 

+ Print Preview: Xem bảng tính 

trước khi in. 

+ Options: Các tuỳ chọn trong khi 

in. 

− Chọn thẻ Margins: Canh lề trang 

giấy. 

+ Top: Lề trên. 

+ Bottom: Lề dưới. 

+ Left: Lề trái. 

+ Right: Lề phải. 

+ Header: Khoảng cách của tiêu đề 

đầu trang. 

+ Footer: Khoảng cách của tiêu đề 

cuối trang. 

+ Horizontally: Canh giữa theo 

chiều ngang. 

+ Vertically: Canh giữa theo chiều 

dọc.  

− Chọn thẻ Header/Footer: Tạo tiêu đề đầu/ cuối trang. 

 

Hình 4. 50. Hộp thoại Page Setup - Margins 

 

 

Hình 4. 49. Hộp thoại Page Setup - Page 
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+ None: Không có tiêu đề đầu trang 

hay cuối trang. 

+ Custom Header hay Custom 

Footer: Tạo tiêu đề đầu hay cuối 

trang. Khi chọn xuất hiện hộp 

thoại Header hay Footer:  

▪ Left section: Nhập tiêu đề 

canh trái. 

▪ Center section: Nhập tiêu đề 

canh giữa. 

▪ Right section: Nhập tiêu đề 

canh phải. 

▪ Chọn nút Font ( ): Xuất 

hiện hộp thoại Font để định 

dạng phông chữ. 

▪ Chọn nút Insert Page 

Number ( ): Chèn số trang.  

▪ Chọn nút Insert Number of Pages ( ): Chèn tổng số trang. 

▪ Chọn nút Insert Date ( ): Chèn ngày hệ thống. 

▪ Chọn nút Insert Time ( ): Chèn giờ hệ thống. 

▪ Chọn nút Insert File Name ( ): Chèn tên tập tin. 

 

Hình 4. 52. Hộp thoại Header 

 

 

Hình 4. 51. Hộp thoại Page Setup – 

Header/Footer 
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▪ Chọn nút Insert Sheet Name  

( ): Chèn tên Sheet. 

+ Chọn Different odd and even 

pages: Tiêu đề trang chẵn và trang 

lẻ khác nhau. 

+ Chọn Different first page: Tiêu đề 

trang đầu tiên khác tiêu đề các trang 

còn lại. 

+ Chọn nút OK. 

− Chọn thẻ Sheet: Định dạng cách in cho 

bảng tính. 

+ Print area: Chọn vùng in. 

+ Print title: Tiêu đề khi in: 

▪ Rows to repeat at top: Chọn khối 

ô là tiêu đề dòng cho mỗi trang. 

▪ Columns to repeat at left: Chọn 

khối ô là tiêu đề cột cho mỗi 

trang. 

+ Print:  

▪ Gridlines: Cho phép in cả lưới của bảng tính. 

▪ Row and column headings: Cho phép in cả 

tiêu đề dòng và cột. 

+ Chọn nút OK. 

4.9.2 Kiểm tra và in 

− Chọn thẻ File/ Print, xuất hiện hộp thoại Print:  

+ Copies: Chọn số bản sẽ in. 

+ Printer: Chọn tên máy in. 

+ Print Active Sheets: Chọn vùng in: 

▪ Print Active Sheets: In bảng tính hiện hành. 

▪ Print Entire Workbook: In toàn bộ các sheet 

trong bảng tính. 

▪ Print Selection: In vùng được chọn. 

+ Pages…to…: In từ trang…đến trang… 

+ Portraint Orientation: Chọn hướng in dọc hay in 

ngang. 

+ A4: Chọn khổ giấy in. 

+ Last Custom Margins Setting: Tuỳ chọn canh lề. 

+ Chọn nút Print để tiến hành in. 

4.9.3 Phân phối trang tính 

 

Hình 4. 54. Hộp thoại Print 

 

 

Hình 4. 53. Hộp thoại Page Setup – Sheet 
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4.9.3.1 Lưu tập tin dưới các định dạng khác 

Mặc định, bảng tính của Excel 2016 được lưu với định dạng là *.XLSX. Tuy nhiên, có 

thể lưu tập tin với các định dạng khác như PDF, TXT, XLS, … Cách thực hiện: 

− Chọn thẻ File/Save As. Xuất hiện cửa sổ Save. 

+ Trong vùng Save as type: Chọn kiểu định dạng cần lưu. 

+ Chọn nút OK.  

4.9.3.2 Lưu tập tin với mật khẩu bảo vệ 

Nếu muốn lưu tập tin cùng mật khẩu bảo vệ thì chọn thẻ File/ Save, sau đó chọn 

nút Tools, chọn mục General Options, xuất hiện hộp thoại General Options. Gõ mật 

khẩu vào phần Password to open nếu nuốn bảo vệ không cho xem hay Password to 

modify nếu muốn bảo vệ không cho chỉnh sửa. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Hình 4. 56. Hộp thoại General Options 

 

 

Hình 4. 55. Hộp thoại Save – Save as type 
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4.9.3.3 Đặt chế độ lưu tự động 

Để đề phòng trường hợp treo máy, cúp điện làm mất dữ liệu, nên bật tính năng 

sao lưu tự động theo chu kỳ. Cách thực hiện: 

− Chọn File/Options, xuất hiện hộp thoại Excel Options.  

− Trong khung bên trái, chọn mục Save. Tại vùng Save AutoRecover information 

every, chọn số phút.  

− Chọn nút OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4 

I. CÂU HỎI ÔN TẬP 

1) Trình bày cách khởi động và thoát khỏi chương trình Excel. 

2) Giải thích các khái niệm cơ bản trong Excel. 

3) Trình bày các thao tác quản lý tập tin (Workbook): tạo mới, mở, lưu, đóng, xoá. 

4) Trình bày các thao tác với ô, dòng, cột, bảng tính (Worksheet). 

5) Phân biệt các loại dữ liệu trong Excel. 

6) Trình bày cách nhập và hiệu chỉnh dữ liệu trong Excel. 

7) Trình bày cách định dạng bảng tính trong Excel. 

8) Để khởi động Excel, bạn làm thế nào? 

a. Nhấp đúp vào biểu tượng của Excel. 

b. Chọn Start/ Microsoft Office 2016/ Excel 2016. 

c. Câu a và b đều đúng. 

d. Câu a và b đều sai. 

9) Để thoát khỏi Excel, bạn dùng: 

a. Chọn thẻ File, chọn Close. 

b. Nhấn tổ hợp phím Alt+F4. 

 

Hình 4. 57. Hộp thoại Excel Options – Save AutoRecover 
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c. Nhấp vào nút  trên thanh tiêu đề. 

d. Tất cả đều đúng. 

10) Trong Excel, để lưu một tập tin vào đĩa ta dùng: 

a. Tổ hợp phím Ctrl+S. 

b. Tổ hợp phím Alt+S. 

c. Tổ hợp phím Shift+S. 

d. Tất cả đều sai. 

11)  Trong Excel, để mở một tập tin đã có trên đĩa ta dùng: 

a. Tổ hợp phím Ctrl+O. 

b. Tổ hợp phím Ctrl+N. 

c. Chọn thẻ File, chọn Open. 

d. Câu a và c đúng. 

12)  Biểu tượng  trong thẻ Home dùng để: 

a. Canh giữa khối dữ liệu trong ô. 

b. Gộp một khối ô và canh giữa dữ liệu trong khối ô đã gộp. 

c. a sai, b đúng. 

d. Cả hai câu a và b đều đúng. 

II. BÀI TẬP 

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 1 

1) Mục đích: 

Làm quen với Microsoft Excel: Nhập dữ liệu, định dạng, trang trí bảng tính. Tính 

toán đơn giản, sử dụng địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ hỗn hợp. 

2) Lý thuyết: 

2.1)  Sinh viên xem lại phần giới thiệu về Excel, cách nhập dữ liệu và định dạng, 

trang trí bảng tính. 

2.2)  Sinh viên xem lại cách lập công thức tính toán đơn giản, cách sử dụng địa chỉ 

tương đối, địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ hỗn hợp. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Khởi động Microsoft Excel. 

❖ Cách 1: Từ Start menu: 

+ Click Start  Microsoft Office 2016  Excel 2016 (một số máy không có đường dẫn 

như vậy thì nhìn vào biểu tượng   trong Programs mà kích hoạt). 

❖ Cách 2: Tìm và thi hành tập tin EXCEL.EXE  

Quan sát giao diện, ghi nhớ tên gọi một số thành phần. 

3.2)  Chọn chế độ lưu tự động: 
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Chọn thẻ File/ Options/ Save/ Save AutoRecover information every: chọn số 

phút để thực hiện chế độ lưu tự động. 

 

3.3)  Lưu tập tin bảng tính với tên Bai1.xlsx vào thư mục gốc ổ đĩa làm việc. 

 

3.4)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 1: 

 A B C D E F G H I 

1 BẢNG LƯƠNG THÁNG 04/2019 

2 STT HỌ ĐỆM TÊN 

C
H

Ứ
C

 V
Ụ

 

M
Ứ

C
 

L
Ư

Ơ
N

G
 

S
Ố

 N
G

À
Y

 

L
Ư

Ơ
N

G
 

T
H

Á
N

G
 

T
Ạ

M
 Ứ

N
G

 

C
Ò

N
 L

Ạ
I 

3 1 Vương Đình Tuấn TP 50000 26    

4 2 Trần Trung Trực NV 43000 25    

5 3 Nguyễn Thanh Sa PP 42000 27    

6 4 Lê Ngọc Xuân NV 48000 22    

7 5 Phan Thanh Nhàn NV 45000 25    

3.4.1) Đổi tên Sheet thành Bai1A. 

3.4.2) Định dạng và trang trí bảng tính như mẫu. 

3.4.3) Tính LƯƠNG THÁNG = MỨC LƯƠNG * SỐ NGÀY 
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3.4.4) Tính TẠM ỨNG = 80% * MỨC LƯƠNG 

3.4.5) Tính cột CÒN LẠI = LƯƠNG THÁNG – TẠM ỨNG 

3.5)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 2: 

 A B C D 

1 LỆ PHÍ LƯU KHO 

2 Giá lưu kho:  12000  

3 Mặt hàng Ngày Nhập Ngày Xuất Lệ Phí 

4 Tivi 12/05/18 18/05/18  

5 Bàn học sinh 25/06/18 12/07/18  

6 Tủ sắt 30/10/18 12/12/18  

7 Máy vi tính 16/04/18 25/08/18  

3.5.1) Đổi tên Sheet thành Bai1B. 

3.5.2) Định dạng ngày theo dạng dd/mm/yy. 

3.5.3) Tính LỆ PHÍ, biết rằng LỆ PHÍ = số ngày lưu kho * giá lưu kho. 

3.5.4) Định dạng cột LỆ PHÍ sao cho số có dấu phân cách hàng ngàn và đơn vị 

tiền tệ là VND đặt sau số tiền. 

Hướng dẫn: Sử dụng địa chỉ tuyệt đối cho giá lưu kho (ô C2). 

3.6)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 3: 

MẶT 

HÀNG 

ĐƠN 

GIÁ 

ĐƠN VỊ A ĐƠN VỊ B ĐƠN VỊ C TỔNG TỶ LỆ 

S_LG T_TIỀN S_LG T_TIỀN S_LG T_TIỀN T_TIỀN  

Gạo 300 50 (a) 45 (b) 30 (c) (d)  

Đường 250 25  30  15    

Đậu 150 35  15  20    

Bột 200 45  50  40    

Sữa 150 30  25  35    

Cộng:  (e)  (f)  (g) (h)  

Bình quân:  (i)  (j)  (k)   

3.6.1) Đổi tên Sheet thành Bai1C. 

3.6.2) Tính T_TIỀN cho mỗi Đơn vị, biết T_TIỀN = ĐƠN GIÁ * S_LG. Nhập 

công thức cho (a) sau đó sao chép sang (b) và (c). 



 Giáo trình Tin học 

178 Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 

 

3.6.3) Tính tổng cộng cho mỗi cột T_TIỀN. Nhập công thức (e) sau đó sao chép 

sang (f) và (g). 

3.6.4) Tính tổng T_TIỀN cho từng mặt hàng tại cột (d). 

3.6.5) Tính tỷ lệ giá trị từng mặt hàng so với tổng giá trị. Tỷ lệ này định dạng 

kiểu phần trăm với 2 số lẻ. 

3.6.6) Định dạng các cột T_TIỀN sao cho số có dấu phân cách hàng ngàn. 

Hướng dẫn: Sử dụng địa chỉ hỗn hợp cho đơn giá (tuyệt đối cột, tương đối dòng). 

3.7) Lưu và đóng tập tin. 

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 2 

1) Mục đích: 

− Sử dụng hàm IF, AND, OR đơn giản. 

− Sử dụng hàm MAX, MIN, SUM, AVERAGE, ROUND, RANK. 

− Sử dụng hàm LEFT, RIGHT, MID. 

2) Lý thuyết: 

2.1)  Sinh viên xem lại cú pháp và công dụng của các hàm IF, AND, OR, MAX, 

MIN, SUM, AVERAGE, ROUND, RANK, LEFT, RIGHT, MID. 

2.2)  Cách sử dụng các hàm kết hợp với nhau. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở một tập tin bảng tính mới. 

3.2)  Lưu tập tin bảng tính với tên Bai2.xlsx 

3.3)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 1: 

STT HỌ ĐỆM TÊN PHÁI THƯỞNG 

1 Trần Văn  Tiến 1  

2 Lê Thị Lệ 0  

3 Nguyễn Bá Cường 1  

4 Nguyễn Lê Thảo 0  

5 Đinh Thị Thu Hương 0  

6 Đào Thị Ngọc  Trâm 0  

7 Nguyễn Cao Thắng 1  

8 Trần Nhật Minh 1  

9 Phan Thanh Hải 1  

10 Vũ Thị Bích Thảo 0  

3.3.1) Đổi tên Sheet thành Bai2A. 
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3.3.2) Hãy tính THƯỞNG: thưởng 200000 cho nhân viên nữ. 

3.3.3)  Chèn thêm cột “NGÀY CÔNG” rồi nhập dữ liệu vào cột này như cho 

trước (sinh viên tự nhập dữ liệu). 

3.3.4)  Chèn thêm cột “THƯỞNG A” và “THƯỞNG B”. 

3.3.5)  Tính “THƯỞNG A”: chỉ thưởng 200000 cho những nhân viên nữ có ngày 

công từ 24 trở lên. 

3.3.6)  Tính “THƯỞNG B”: thưởng 100000 cho tất cả nhân viên nữ hoặc nhân 

viên nam có ngày công từ 24 trở lên. 

3.3.7)  Tính lại cột THƯỞNG như sau: 

− Nếu là nhân viên nữ có ngày công từ 24 trở lên thì thưởng 200000. 

− Những nhân viên nữ còn lại hoặc là nhân viên nam có ngày công trên 24 thì 

thưởng 100000. 

− Ngoài ra không được thưởng. 

Hướng dẫn: Sử dụng hàm IF, AND, OR. 

3.4)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 2: 

BẢNG PHÂN BỔ LƯƠNG THÁNG 2 NĂM 2019 

QUỸ LG 500000 

NGÀY LĐ 25 

 

TÊN NV CHỨC VỤ LCB NGÀY PCCV LƯƠNG THƯỞNG CỘNG LG 

Hải GĐ 520 25     

Tuấn PGĐ 500 23     

Minh TP 480 26     

Nga NV 460 27     

Thanh PP 470 25     

Thảo NV 450 26     

CỘNG       

BÌNH QUÂN       

3.4.1) Đổi tên Sheet thành Bai2B. 

3.4.2) Phụ cấp chức vụ (PCCV): 

− Tùy theo chức vụ của mỗi đối tượng để tính: 

GĐ: 50000 PGĐ: 40000 

TP : 30000 PP    : 20000 
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− Chức vụ khác không có phụ cấp. 

3.4.3) Lương thời gian (LƯƠNG): 

− Số ngày chỉ định trong tháng được chỉ định dưới dạng tại ô chứa dữ liệu: 

NGÀY LĐ <=25 thì tính theo công thức: LCB * NGÀY. 

− Nếu ngày công của đối tượng hưởng lương nhiều hơn số ngày phải làm 

trong tháng thì mỗi ngày dư được tính gấp đôi (Ví dụ: Số ngày phải làm 

trong tháng là 25. Người nào có 26 ngày công được tính 27 công, người 

nào có 27 ngày công được tính 29 công). 

3.4.4) Tiền thưởng (THƯỞNG): 

− Sau khi tính xong hai cột PCCV và LƯƠNG, cần phải tính tổng cộng số 

ngày công, tổng cộng PCCV và tổng cộng LƯƠNG. 

− Lấy QUỸ LG đã cho trừ đi tổng PCCV và trừ đi tổng LƯƠNG sẽ còn lại 

quỹ khen thưởng. 

3.4.5) Tính tiền thưởng (THƯỞNG) cho mỗi đối tượng theo công thức: 

Quỹ khen thưởng/ Tổng ngày công * Ngày công (không tính gấp đôi số ngày dư). 

3.4.6) CỘNG LG = PCCV + LƯƠNG + THƯỞNG 

Hướng dẫn: Sử dụng hàm IF. 

3.5)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 3: 

KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA 

TÊN 

HV 
PHÁI 

NĂM 

SINH 
TOÁN VĂN 

NGOẠI 

NGỮ 
ĐTB Đ.THÊM ĐKQ 

GHI 

CHÚ 

Hải Nam 1999 15 16 18     

Anh Nữ 1998 12 3 14     

Lan Nữ 1997 10 2 10     

Tuấn Nam 2000 8 15 10     

Ngọc Nữ 1998 9 4 16     

Trung Nam 2001 12 10 11     

Phong Nam 1998 7 10 4     

Bảo Nữ 2000 14 5 6     

Thái Nam 2001 17 8 13     

Kiên Nam 1999 13 9 12     

TRUNG BÌNH (d) (e) (f)  

CAO NHẤT (g) (h) (i) 

THẤP NHẤT (j) (k) (l) 
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3.5.1) Đổi tên Sheet thành Bai2C.  

3.5.2) Tính điểm trung bình (ĐTB) của mỗi học viên: 

ĐTB = (TOÁN * 3 + VĂN *1 + NGOẠINGỮ * 2)/6 và lấy tròn đến 2 số lẻ. 

3.5.3) Tính điểm thêm (Đ.THÊM): nếu ĐTB < 10 thì được thêm như sau: 

− Nếu sinh trước năm 2000 thì được thêm 0.75 điểm. 

− Ngược lại (tức từ năm 2000 về sau) và nếu là phái nữ sẽ được thêm 0.5 

điểm. 

− Các trường hợp còn lại không được thêm. 

3.5.4) Tính điểm kết quả (ĐKQ): 

− Nếu ĐTB <10 thì   

ĐKQ= ĐTB + Đ.THÊM nhưng dù có cộng thêm cũng không vượt quá 10 điểm. 

− Ngược lại thì ĐKQ=ĐTB 

3.5.5) Điền vào cột GHICHÚ dựa vào kết quả như sau: 

− ĐKQ dưới 10   : không đạt 

− ĐKQ từ 10 đến dưới 12 : trung bình 

− ĐKQ từ 12 đến dưới 14 : trung bình - khá 

− ĐKQ từ 14 đến dưới 16 : khá 

− ĐKQ từ 16 đến dưới 18 : giỏi 

− ĐKQ từ 18 trở lên  : xuất sắc 

3.5.6) Tính trung bình cộng (d,e,f) cho các cột TOÁN, VĂN, NGOẠINGỮ. 

3.5.7) Tính điểm CAONHẤT, THẤPNHẤT cho từng cột điểm. 

3.5.8) Thêm cột VỊ THỨ trước cột GHICHÚ và xếp hạng học viên dựa vào điểm 

trung bình (Sử dụng hàm RANK). 

Hướng dẫn: Sử dụng hàm IF, MAX, MIN, AVERAGE, ROUND, RANK. 

3.6)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 4 (làm thêm): 
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BẢNG LƯƠNG THÁNG 04/2019 

TỔNG QUỸ LƯƠNG:    35000000 

STT HỌ TÊN CVỤ LCB NLV LƯƠNG PCCV THƯỞNG CỘNG THUẾ 

1 Lê Thanh An GĐ 555 24 ? ? ? ? ? 

2 Võ Thu Hồng PGĐ 505 22 ? ? ? ? ? 

3 Bùi Anh Khoa TP 425 24 ? ? ? ? ? 

4 Hà Như Thái PP 400 25 ? ? ? ? ? 

5 Lê Thanh Thúy NV 359 26 ? ? ? ? ? 

6 Trần Văn Minh NV 336 22 ? ? ? ? ? 

7 Lại Thị Mai Trâm NV 330 24 ? ? ? ? ? 

8 Ngô Lệ Hòa NV 290 26 ? ? ? ? ? 

9 Phùng Văn Hiền NV 275 25 ? ? ? ? ? 

10 Nguyễn Thu Hiền NV 256 23 ? ? ? ? ? 

TỔNG ? ? ? ? ? 

3.6.1) Đổi tên Sheet thành Bai2D.  

3.6.2) Tính LƯƠNG =LCB*NLV*120 

3.6.3) Tính PCCV biết:  

− Nếu CVỤ là “GĐ” thì PCCV = 300000 

− Nếu CVỤ là “PGĐ” thì PCCV = 250000 

− Nếu CVỤ là “TP” thì PCCV = 200000 

− Nếu CVỤ là “PP” thì PCCV = 150000 

− Trường hợp còn lại thì PCCV =100000 

3.6.4) Tính TỔNG của cột LƯƠNG, PCCV. 

3.6.5) Tính THƯỞNG biết: 

THƯỞNG = (TỔNG QUỸ LƯƠNG – (TỔNG của LƯƠNG+TỔNG của 

PCCV))/ Tổng số người của Cty. (Tiền thưởng chia đều cho mọi người trong 

công ty). 

3.6.6) Tính CỘNG = LƯƠNG + PCCV +THƯỞNG. 

3.6.7) Tính thuế theo tỷ lệ % của LƯƠNG và được tính theo bảng sau: 

LƯƠNG THUẾ 

<700000 0% 

700000 - 1000000 10% 

>1000000 15% 

3.6.8) Định dạng cột CỘNG, THUẾ theo kiểu: 0,000.0$ 
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3.6.9) Kẻ khung cho bảng tính.  

3.7)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 5: 

BÁO CÁO PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU 

TỪ: 01-04-2019 ĐẾN 30-04-2019 

 CUNG CẤP KINH DOANH 

XĂNG 150 500 

GASOIL 120 450 

DẦU LỬA 100 200 

 

CHỨNG 

TỪ 

ĐƠN VỊ 

NHẬN 

SỐ 

LƯỢNG 

XĂNG GASOIL DẦU LỬA 

SLG T.TIỀN SLG T.TIỀN SLG T.TIỀN 

X001C C.ty A 100       

G001K XN vận tải 150       

X002K Đội xe B 200       

L001C Nhà máy C 100       

L002C Xưởng Y 50       

G002C C.ty Z 120       

G003K XN Cơ khí 80       

X003C C.Ty B 250       

Cộng        

Bình quân ngày        

Mô tả: Ký tự đầu tiên của chứng từ cho biết loại hàng nào (“X” là Xăng, “G” là Gasoil, 

“L” là Dầu lửa). Ký tự cuối cùng của chứng từ cho biết giá của nhiên liệu (“C” là giá 

CUNG CẤP, “K” là giá KINH DOANH). 

3.7.1) Đổi tên Sheet thành Bai2E.  

3.7.2) Căn cứ vào ký tự đầu tiên của CHỨNGTỪ để phân bố số lượng nhận được 

vào trong ba cột XĂNG, GASOIL và DẦULỬA. 

− Nếu ký tự đầu là “X” thì số lượng được phân bổ vào cột XĂNG. 

− Nếu ký tự đầu là “G” thì số lượng được phân bổ vào cột GASOIL.  

− Ngoài ra sẽ phân bổ vào cột DẦULỬA. 

3.7.3) Tính thành tiền (T.TIỀN) cho mỗi cột: 

Thành tiền = SLG * Đơn giá, biết rằng tại góc phải phía trên cho bảng giá của 

nhiên liệu gồm giá CUNG CẤP (rẻ) và giá KINH DOANH. 

3.7.4) Tính tổng cộng cho từng cột. 
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3.7.5) Tính bình quân ngày cho mỗi cột. 

Hướng dẫn: Sử dụng hàm IF, LEFT, RIGHT. 

3.8)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 6: 

BẢNG KÊ THUẾ THU NHẬP CỦA CBCNV ABC THÁNG 06/2019 

   Tổng Quỹ Lương:  500000 

STT 
MÃ 

NV 
LCB NGÀY PCCV L.CHÍNH THƯỞNG T.CỘNG THUẾ 

1 A001 180 25 (a) (b) (g) (h) (i) 

2 A002 160 26      

3 B001 200 24      

4 C001 160 25      

5 B002 180 24      

6 C003 220 26      

7 C002 210 28      

8 B003 180 26      

9 D001 200 24      

10 A003 180 27      

Cộng (c ) (d) (e) (f) (j) (k) 

Ghi chú: các định mức phụ cấp và định mức Tỷ lệ Thuế đính kèm: 

MÃ  NV P.CẤP  DIỄN GIẢI Đ.MỨC TỶ LỆ 

A 3000  Mức miễn thuế 50000 0.00 

B 2500  Vượt đến 100000 0.10 

C 1800  Vượt đến 150000 0.20 

D 1000  Trên mức 150000 0.30 

3.8.1)  Đổi tên Sheet thành Bai2F.  

3.8.2) Căn cứ vào ký tự bên trái của MÃ NV để lấy PCCV (Phụ cấp chức vụ từ 

định mức phụ cấp (a)). 

3.8.3) Tính lương chính: L.CHÍNH = LCB * NGÀY; nhưng nếu làm trên 25 

ngày thì mỗi ngày dư được tính thành 2 công (b) 

3.8.4) Tính tổng cộng ngày công (c) 

3.8.5) Tính tổng phụ cấp chức vụ (d) 

3.8.6) Tính tổng lương chính (e) 

3.8.7) Tính tổng thưởng: (f) = Tổng Quỹ lương – (d) –(e) 
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3.8.8) Tính thưởng mỗi người: (g) = (f)/ (c) * ngày công từng người 

3.8.9) Tính tổng cộng: (h) = (a) + (b) + (g) 

3.8.10)  Căn cứ vào Tổng thu nhập (h) và Bảng định mức đã cho để tính thuế 

theo nguyên tắc lũy tuyến từng phần. 

3.8.11) Tổng các (h), tổng các (i) 

Hướng dẫn: Sử dụng hàm IF, LEFT. 

3.9) Lưu và đóng tập tin. 

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 3 

1) Mục đích: 

− Sử dụng hàm INT, MOD.  

− Sử dụng các hàm dò tìm VLOOKUP, HLOOKUP. 

2) Lý thuyết: 

2.1)  Sinh viên xem lại cú pháp và công dụng của các hàm INT, MOD, VLOOKUP, 

HLOOKUP. 

2.2)  Sinh viên xem lại cách sử dụng các hàm kết hợp với nhau. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở một tập tin bảng tính mới. 

3.2)  Lưu tập tin bảng tính với tên Bai3.xlsx 

3.3)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 1: 

BẢNG KÊ CHI PHÍ THUÊ KHÁCH SẠN  

KHÁCH PHÒNG NGĐẾN NGĐI TUẦN 
ĐƠNGIÁ 

TUẦN 
NGÀY 

ĐƠNGIÁ 

NGÀY 
CỘNG 

Loan L3B 10/05/18 23/06/18           

Mai L2A 23/07/18 19/08/18           

Dung L1C 12/06/18 19/06/18           

Hạ L1B 26/05/18 07/06/18           

Lâm TRA 19/08/18 25/08/18           

Hải TRC 12/08/18 22/09/18           

Hạnh L1A 23/09/18 05/10/18           

Nam L2B 13/09/18 27/10/18           

Chiến TRB 24/11/18 26/12/18           

Minh L3A 24/11/18 26/12/18           
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BIỂU GIÁ KHÁCH SẠN 

LOẠI TUẦN NGÀY 

TRA 50 10 

TRB 45 8 

TRC 40 7 

L1A 60 12 

L1B 50 10 

L1C 45 8 

L2A 55 11 

L2B 50 10 

L2C 40 7 

L3A 40 7 

L3B 30 5 

L3C 20 4 

3.3.1) Đổi tên Sheet thành Bai3A. 

3.3.2)  Tuần = (Ngày đi – ngày đến)/7, lấy phần nguyên. 

3.3.3) Ngày = (Ngày đi – ngày đến)/7, lấy phần dư. 

3.3.4) Đơn giá mướn một tuần, một ngày của từng loại phòng được tra trong 

BIỂU GIÁ KHÁCH SẠN, dựa vào PHÒNG. 

3.3.5) CỘNG = TUẦN * ĐƠN GIÁ TUẦN + NGÀY * ĐƠN GIÁ NGÀY. Thời 

gian mướn trọn một tuần (7 ngày). Tuy nhiên, nếu số ngày lẻ tính theo đơn 

giá ngày lại cao hơn giá mướn trọn tuần thì tính bằng giá một tuần. 

Hướng dẫn: Sử dụng hàm INT, MOD, VLOOKUP, MIN. 

3.4)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 2 (làm thêm): 

Khách sạn Sài gòn 

BẢNG DOANH THU PHÒNG 

STT LPH NGĐẾN NGĐI SỐ 

TUẦN 

SỐ NGÀY 

LẺ 

TIỀN 

TUẦN 

TIỀN 

NGÀY 

TTIỀN 

1 A 12/06/19 15/06/19 ? ? ? ? ? 

2 C 12/06/19 18/06/19 ? ? ? ? ? 

3 C 13/06/19 21/06/19 ? ? ? ? ? 

4 B 12/06/19 25/06/19 ? ? ? ? ? 

5 B 15/06/19 28/06/19 ? ? ? ? ? 

6 C 17/06/19 29/06/19 ? ? ? ? ? 
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7 A 01/07/19 03/07/19 ? ? ? ? ? 

8 A 02/07/19 09/07/19 ? ? ? ? ? 

9 C 20/07/19 10/08/19 ? ? ? ? ? 

10 B 21/07/19 12/08/19 ? ? ? ? ? 

        TỔNG CỘNG:    ? 

3.4.1) Đổi tên Sheet thành Bai3B. 

3.4.2) Tính SỐ TUẦN = phần nguyên của (NGĐI – NGĐẾN)/7 

3.4.3) Tính SỐ NGÀY LẺ = phần dư của (NGĐI – NGĐẾN)/7 

3.4.4) Tính TIỀN TUẦN, TIỀN NGÀY dựa vào loại phòng (LPH) và được tính 

theo bảng sau: 

LPH A B C 

TIỀN TUẦN 700000 600000 500000 

TIỀN NGÀY 110000 90000 75000 

 

3.4.5) Tính TTIỀN = tiền tuần * số tuần + tiền ngày* số ngày lẻ 

3.4.6) Tính TỔNG CỘNG = Tổng của TTIỀN 

3.4.7) Định dạng lại NGĐẾN, NGĐI theo kiểu MM/DD/YY 

3.4.8) Định dạng lại cột TTIỀN theo DẠNG 0,000.0$ 

3.4.9) Kẻ khung cho bảng. 

Hướng dẫn: Sử dụng hàm INT, MOD, HLOOKUP. 

3.5)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 3: 

CÔNG TY DU LỊCH QUÊ HƯƠNG 

DANH SÁCH KHÁCH DU LỊCH 

Ngày 25 tháng 10 năm 2018 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ DL TÊN ĐỊA 

PHƯƠNG 

GIÁ VÉ 

TÀU XE 

CHI PHÍ THU 

1 Lê Hải Anh  VTA ? ? ? ? 

2 Nguyễn Tấn Phát NTB ? ? ? ? 

3 Trần Minh Thảo ĐLB ? ? ? ? 

4 Lê Thị Thu Thảo ĐLA ? ? ? ? 

5 Nguyễn Minh Tâm VTB ? ? ? ? 

6 Lê Hải Đăng VTA ? ? ? ? 
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7 Chu Thành Nam NTB ? ? ? ? 

8 Hà Như Loan VTB ? ? ? ? 

9 Trần Thị Cẩm Tú ĐLB ? ? ? ? 

10 Lê Ngọc Huyền NTA ? ? ? ? 

11 Ngô Thanh Vân ĐLB ? ? ? ? 

12 Lưu Thị Như Thủy VTA ? ? ? ? 

Bảng 1 

MÃĐP 
TÊN ĐỊA 

PHƯƠNG 

GIÁ VÉ 

TÀU XE 

(đồng) 

CHI PHÍ 

LOẠI A 

CHI PHÍ 

LOẠI B 

VT Vũng Tàu 50000 200000 300000 

NT Nha Trang 100000 250000 350000 

ĐL Đà Lạt 120000 300000 400000 

Mô tả: Mã du lịch (MADL) gồm 2 phần: 

− 2 ký tự đầu đại diện cho mã địa phương (MAĐP).  

− Ký tự cuối cho biết loại chi phí du lịch: A = Loại A, B = Loại B. 

3.5.1) Đổi tên Sheet thành Bai3C. 

3.5.2) Từ bảng 1, viết công thức để lấy tên địa phương cho cột tên ĐỊA 

PHƯƠNG. 

3.5.3) Từ bảng 1, viết công thức để tính cột GIÁ VÉ TÀU XE. 

3.5.4) Tính CHI PHÍ, biết nếu ký tự phải của MÃ DL là “A” thì CHIPHÍ là CHI 

PHÍ LOẠI A ở bảng 1, còn nếu ký tự phải của MÃ DL là “B” thì CHIPHÍ 

là CHI PHÍ LOẠI B trong bảng 1. 

3.5.5) Tính THU = GIÁ VÉ TÀU XE + CHI PHÍ 

3.5.6) Kẻ khung cho bảng tính trên. 

Hướng dẫn: Sử dụng hàm VLOOKUP, LEFT, RIGHT, IF. 

3.6)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 4: 
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PHÂN VIỆN KHOA HỌC 

BẢNG LƯƠNG THÁNG 10/2018 

STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 

HỆ SỐ 

LƯƠNG 
LƯƠNG PCCV THƯỞNG 

TỔNG 

CỘNG 
THUẾ 

1 Lê Hải Anh  GĐ 5.60 ? ? ? ? ? 

2 Nguyễn Tấn Phát PGĐ 5.03 ? ? ? ? ? 

3 Trần Minh Thảo TP 4.75 ? ? ? ? ? 

4 Lê Thị Thu Thảo PP 4.47 ? ? ? ? ? 

5 Nguyễn Minh Tâm NV 3.56 ? ? ? ? ? 

6 Lê Hải Đăng NV 3.31 ? ? ? ? ? 

7 Chu Thành Nam NV 3.06 ? ? ? ? ? 

8 Hà Như Loan NV 2.82 ? ? ? ? ? 

9 Trần Thị Cẩm Tú NV 2.34 ? ? ? ? ? 

10 Lê Ngọc Huyền NV 2.10 ? ? ? ? ? 

11 Ngô Thanh Vân NV 2.06 ? ? ? ? ? 

12 Lưu Thị Như Thủy NV 1.80 ? ? ? ? ? 

Bảng 1     Bảng 2 

CHỨC 

VỤ 

Tỷ lệ 

PCCV 

THƯỞNG 

(đồng) 

 TỔNG CỘNG 

(đồng) 
<1200000 

1200000 - 

2500000 
>2500000 

GĐ 20% 2000000  Tỷ lệ THUẾ 0% 5% 10% 

PGĐ 15% 1600000      

TP 10% 1200000      

PP 5% 1000000      

NV 0% 500000      

3.6.1) Đổi tên Sheet thành Bai3D. 

3.6.2) Tính LƯƠNG = HỆ SỐ LƯƠNG * 120000 

3.6.3) Từ bảng 1, tính PCCV (phụ cấp chức vụ), biết: 

PCCV = Tỷ lệ PCCV * LƯƠNG 

3.6.4) Từ bảng 1 tính THƯỞNG. 

3.6.5) Tính TỔNG CỘNG = LƯƠNG + PCCV + THƯỞNG 

3.6.6) Từ bảng 2, tính THUẾ thu nhập phải nộp, biết: 

THUẾ = Tỷ lệ THUẾ * TỔNG CỘNG 
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3.7)  Lưu và đóng tập tin bảng tính. 

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 4 

1) Mục đích: 

− Sử dụng hàm xử lý chuỗi LEFT, RIGHT; hàm SUMIF, SUMIFS. 

− Sử dụng hàm dò tìm VLOOKUP, HLOOKUP. 

− Trích lọc dữ liệu, sắp xếp dữ liệu và vẽ biểu đồ.  

2) Lý thuyết: 

2.1)  Sinh viên xem lại cú pháp và công dụng của các hàm SUMIF, SUMIFS. 

2.2)  Sinh viên xem lại cách trích lọc dữ liệu, sắp xếp dữ liệu và vẽ biểu đồ. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở một tập tin bảng tính mới. 

3.2)  Lưu tập tin bảng tính với tên Bai4.xlsx 

3.3)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 1: 

MÃ 

KH 

TÊN 

KH 

KHU 

VỰC 

ĐỊNH 

MỨC 

SỐ 

CŨ 

SỐ 

MỚI 

TIÊU 

THỤ 

THÀNH 

TIỀN 

GHI 

CHÚ 

K101 Thảo   10 70    

K201 Hằng   210 310    

K102 Minh   170 300    

K302 Châu   60 60    

K401 Nam   100 160    

K202 Liên   60 90    

K103 Thanh   70 200    

K403 Bình   50 250    

TỔNG 

CAO NHẤT 

THẤP NHẤT 

TRUNG BÌNH 

       

       

       

       

3.3.1) Đổi tên Sheet thành Bai4A. 

3.3.2) Dựa vào 2 ký tự đầu của MÃ KH để điền vào cột KHU VỰC tương ứng 

khu vực mà khách hàng ở. 

Ví dụ: Khách hàng có mã K102 cho biết khách hàng ở “Khu vực 1”. 

 Khách hàng có mã K301 cho biết khách hàng ở “Khu vực 3”. 

3.3.3) Điền vào cột ĐỊNH MỨC dựa vào bảng sau: 
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KHU VỰC ĐỊNH MỨC 

K1 50 

K2 90 

K3 60 

K4 80 

3.3.4) Tính TIÊU THỤ = SỐ MỚI –  SỐ CŨ 

3.3.5) Tính THÀNH TIỀN như sau: 

− Nếu TIÊU THỤ <= ĐỊNH MỨC thì THÀNH TIỀN = TIÊU THỤ * 100 

− Ngược lại, THÀNH TIỀN = ĐỊNH MỨC * 100 + (TIÊU THỤ - ĐỊNH 

MỨC) * 300  

3.3.6) Điền vào cột GHI CHÚ như sau: 

− Nếu TIÊU THỤ vượt quá 2 lần ĐỊNH MỨC thì ghi “CẮT ĐIỆN”. 

− Nếu TIÊU THỤ vượt quá 1 lần ĐỊNH MỨC thì ghi “CHÚ Ý”. 

− Ngược lại, không ghi gì cả. 

3.3.7) Tính TỔNG, CAO NHẤT, THẤP NHẤT và TRUNG BÌNH của hai cột 

TIÊU THỤ và THÀNH TIỀN. 

3.3.8) Trích ra danh sách khách hàng thuộc Khu vực 1. 

3.4) Lập bảng tính như sau trên Sheet 2: 

BÁO CÁO DOANH THU PHÒNG 

 MÃ 

PHÒNG 

NGÀY 

ĐẾN 

NGÀY 

ĐI 

SỐ 

NGÀY 

SỐ 

NGƯỜI 

GIÁ 

PHÒNG 

GIÁ 

PHỤ 

THU 

TIỀN 

PHÒNG 

A101 10-5-18 23-6-18  2    

B201 23-7-18 18-8-18  1    

A102 12-6-18 18-6-18  2    

B205 26-5-18 7-6-18  3    

C203 18-8-18 25-8-18  1    

A104 12-8-18 22-8-18  4    

B102 23-9-18 5-10-18  1    

A106 13-9-18 27-9-18  3    

B202 24-11-18 26-12-18  2    

C107 24-11-18 24-11-18  4    
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BẢNG ĐƠN GIÁ PHÒNG VÀ PHỤ THU 

LOẠI 

PHÒNG 
GIÁ 1 GIÁ 2 

PHỤ 

THU 

A 80 120 30 

B 60 90 20 

C 40 60 10 

TỔNG DOANH THU THEO TỪNG LOẠI PHÒNG 

LOẠI PHÒNG A B C 

TỔNG DOANH THU ? ? ? 

3.4.1) Đổi tên Sheet thành Bai4B. 

3.4.2) Điền vào cột GIÁ PHÒNG dựa vào bảng đơn giá phòng và phụ thu. Chú 

ý: nếu phòng có một người trọ thì lấy giá 1, phòng có hai người trọ trở lên 

thì lấy giá 2. 

3.4.3) Tính số ngày, nếu ngày đi và ngày đến trùng nhau thì tính là một ngày. 

3.4.4) Tính TIỀNPHÒNG như sau: TIỀN PHÒNG = SỐ NGÀY * (GIÁ PHÒNG 

+ GIÁ PHỤ THU). Chú ý: Nếu khách thuê phòng trên 10 ngày thì giá PHỤ 

THU được giảm 10%, ngược lại lấy nguyên giá phụ thu. 

3.4.5) Tính TỔNG DOANH THU từng loại phòng và đặt kết quả vào bảng trên. 

3.4.6) Hãy trích ra danh sách những khách thuê phòng loại A. 

3.4.7) Hãy trích ra danh sách phòng loại B và có trên 2 người thuê cùng phòng. 

3.5) Lập bảng tính như sau trên Sheet 3: 

Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM 

KẾT QUẢ TUYỂN SINH 

Năm học: 2018 – 2019 

STT MS HỌ TÊN 
NGÀNH 

THI 

ĐIỂM 

TOÁN 

ĐIỂM 

LÝ 

ĐIỂM 

HOÁ 
CỘNG 

KẾT 

QUẢ 

1 A001 Nguyễn Thu An ? 8 7 6 ? ? 

2 B004 Lê Duy Đồng ? 7 8 3 ? ? 

3 C001 Đỗ Ngọc Dũng ? 4 5 8 ? ? 

4 D001 Lê Tiến Dư ? 3 5 7 ? ? 

5 A002 Võ Minh Tâm ? 6 7 9 ? ? 

6 C045 Hà Mai Phương ? 8 6 7 ? ? 

7 B150 Vũ Kim Thanh ? 8 4 3 ? ? 

8 D009 Ngô Quang Nhựt ? 9 7.5 8 ? ? 
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9 A045 Bùi Thu Thủy ? 9.5 9 10 ? ? 

10 C069 Lê Kim Khoa ? 8 3 7 ? ? 

Bảng 1: 

MÃ NGÀNH NGÀNH THI ĐIỂM CHUẨN 

A Tin học 20 

B Điện tử 18 

C Xây dựng 16 

D Hóa 19 

3.5.1) Đổi tên Sheet thành Bai4C. 

3.5.2) Ký tự đầu của MÃ SỐ tương ứng với MÃ NGÀNH, dựa vào bảng 1 hãy 

viết công thức điền NGÀNH THI tương ứng cho từng thí sinh. 

3.5.3) Tính CỘNG = ĐIỂM TOÁN + ĐIỂM LÝ + ĐIỂM HÓA 

3.5.4) Tính KẾTQUẢ: Nếu thí sinh nào có điểm CỘNG lớn hơn hoặc bằng điểm 

chuẩn ngành mình dự thi và không có môn nào điểm dưới 4 thì sẽ có 

KẾTQUẢ là “đậu”, ngược lại là “rớt”. 

3.5.5) Hãy sắp thứ tự bảng tính theo mã số tăng dần. 

3.5.6) Hãy định dạng cột CỘNG theo dạng 0.0 

3.5.7) Hãy trích ra danh sách các sinh viên có kết quả là “Đậu”. 

3.6)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 5: 

BÁO CÁO DOANH THU THÁNG 2/2019 

STT 
MÃ 

HÀNG 

TÊN 

HÀNG 

NƠI 

BÁN 

SỐ 

LƯỢNG 

TRỊ 

GIÁ 

TIỀN 

CƯỚC 

HUÊ 

HỒNG 

THÀNH 

TIỀN 

1 C ? HN 10 ? ? ? ? 

2 C ? CT 2 ? ? ? ? 

3 S ? VT 1 ? ? ? ? 

4 X ? HN 2 ? ? ? ? 

5 G ? SG 1 ? ? ? ? 

6 G ? VT 3 ? ? ? ? 

7 X ? SG 7 ? ? ? ? 

8 S ? CT 6 ? ? ? ? 

9 S ? SG 5 ? ? ? ? 
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10 X ? HN 9 ? ? ? ? 

 TỔNG ? 

Bảng 1:      Bảng 2: 

MÃ 

HÀNG 

TÊN 

HÀNG 

ĐƠN 

GIÁ 
 NƠI BÁN HN CT VT SG 

G Gạch 2000  Đơn giá cước 400 300 200 100 

C Cát 40000       

S Sắt 3000       

X Xi măng 50000       

3.6.1)  Đổi tên Sheet thành Bai4E. 

3.6.2) Dựa vào bảng 1, hãy điền TÊN HÀNG vào bảng báo cáo doanh thu. 

3.6.3) Dựa vào bảng 1, hãy tính TRỊ GIÁ = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ. 

3.6.4) Dựa vào bảng 2, hãy tính TIỀN CƯỚC theo NƠI BÁN. 

  TIỀN CƯỚC = ĐƠN GIÁ CƯỚC * SỐ LƯỢNG 

3.6.5) Tính HUÊ HỒNG: 

− Nếu SỐ LƯỢNG >=3 thì HUÊ HỒNG =5% TRỊ GIÁ 

− Nếu SỐ LƯỢNG < 3 thì HUÊ HỒNG = 0 

3.6.6) Tính THÀNH TIỀN = TRỊ GIÁ + TIỀN CƯỚC – HUÊ HỒNG 

3.6.7) Tính TỔNG = tổng cột THÀNH TIỀN. 

3.6.8) Hãy tính tổng DOANH THU (theo cột THÀNH TIỀN) của từng mặt hàng, 

kết quả lưu vào bảng sau trên cùng bảng tính: 

Bảng 3: 

Tên hàng Cát Gạch Sắt Xi măng 

Tổng doanh thu ? ? ? ? 

3.6.9) Dựa vào bảng 3, hãy vẽ biểu đồ để lấy tỷ lệ doanh thu từng mặt hàng. 

3.6.10) Hãy xếp thứ tự bảng báo cáo doanh thu theo MÃ HÀNG. 

3.7) Lưu và đóng tập tin bảng tính. 
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BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 5 

1) Mục đích: 

− Sử dụng hàm xử lý chuỗi LEFT, RIGHT; hàm SUMIF, SUMIFS. 

− Sử dụng hàm dò tìm VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX. 

− Trích lọc dữ liệu và vẽ biểu đồ. 

2) Lý thuyết: 

2.1)  Sinh viên xem lại cú pháp và công dụng của các hàm SUMIF, SUMIFS, 

VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX. 

2.2)  Sinh viên xem lại cách trích lọc dữ liệu và vẽ biểu đồ. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Mở một tập tin bảng tính mới. 

3.2)  Lưu tập tin bảng tính với tên Bai5.xlsx 

3.3)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 1: 

CÔNG TY ĐIỆN MÁY 

BÁO CÁO HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG 

MÃ 

HÀNG 

NGÀY 

BÁN 

TÊN 

HÀNG 

SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ 

(USD) 

THÀNH TIỀN 

(USD) 

TV 16/04/19 ? 250 ? ? 

TL 17/04/19 ? 500 ? ? 

TV 23/04/19 ? 420 ? ? 

MG 26/04/19 ? 160 ? ? 

TL 13/05/19 ? 370 ? ? 

MG 19/05/19 ? 240 ? ? 

TV 15/05/19 ? 320 ? ? 

MG 13/06/19 ? 98 ? ? 

TL 19/06/19 ? 380 ? ? 

TV 15/06/19 ? 195 ? ? 

TỔNG ? 

Bảng 1:     Bảng 2: 

MÃ 

HÀNG 

TÊN 

HÀNG 

 THỜI 

ĐỂM 
TV TL MG 
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TV Tivi  15/04/19 420 300 200 

TL Tủ lạnh  15/05/19 440 310 250 

MG Máy giặt  15/06/19 400 320 210 

3.3.1) Đổi tên Sheet thành Bai5A. 

3.3.2) Từ bảng 1, viết công thức để lấy TÊN HÀNG cho bảng báo cáo hóa đơn 

bán hàng. 

3.3.3) Từ bảng 2, viết công thức để lấy ĐƠN GIÁ cho bảng báo cáo hóa đơn bán 

hàng. 

3.3.4) Tính THÀNH TIỀN = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ 

3.3.5) TỔNG của THÀNH TIỀN. 

3.3.6) Tính bảng dưới đây: 

TÊN HÀNG TIVI TỦ LẠNH MÁY GIẶT 

SỐ LƯỢNG ? ? ? 

DOANH THU ? ? ? 

3.3.7) Vẽ biểu đồ thể hiện sự so sánh DOANH THU các mặt hàng đã bán. 

3.4)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 2: 

Công ty xăng dầu BÌNH AN 

BÁO CÁO DOANH THU 

STT MÃ HÀNG SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN CHUYÊN CHỞ TỔNG 

1 XL0 50 ? ? ? 

2 DS1 1000 ? ? ? 

3 NS3 100 ? ? ? 

4 DL2 30 ? ? ? 

5 XS2 2000 ? ? ? 

6 XS1 1000 ? ? ? 

7 DL2 60 ? ? ? 

8 DS3 1000 ? ? ? 

9 XS0 2000 ? ? ? 

10 DS0 2100 ? ? ? 

TỔNG CỘNG ? ? ? 

3.4.1)  Đổi tên Sheet thành Bai5B. 

3.4.2) Tính THÀNH TIỀN: 
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− Ký tự đầu tiên của MÃ HÀNG đại diện cho một mặt hàng. 

− Một mặt hàng sẽ được bán theo giá sỉ hoặc lẻ. Ký tự thứ hai của MÃ 

HÀNG sẽ cho biết mặt hàng đó bán theo giá sỉ (S) hoặc giá lẻ (L). 

− Ký tự cuối cho biết khu vực. 

− Tính THÀNH TIỀN = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ và ĐƠN GIÁ các mặt 

hàng được tính theo bảng 1: 

STT 
MẶT 

HÀNG 

TÊN 

HÀNG 
GIÁ SỈ GIÁ LẺ KHU VỰC  1 KHU VỰC 2 KHU VỰC 3 

1 X Xăng 3000 3300 0.5% 1.0% 1.5% 

2 D Dầu 2000 2200 0.6% 1.1% 1.6% 

3 N Nhớt 10000 11000 0.3% 0.5% 0.7% 

3.4.3) Tính CHUYÊN CHỞ: Ký tự bên phải của MÃ HÀNG đại diện cho một 

khu vực. Nếu ký tự bên phải là 0 thì CHUYÊN CHỞ = 0, ngược lại thì 

CHUYÊN CHỞ = PHÍ CHUYÊN CHỞ * SỐ LƯỢNG, với PHÍ CHUYÊN 

CHỞ được tính theo bảng 1. 

3.4.4) Tính TỔNG = THÀNH TIỀN + CHUYÊN CHỞ. 

3.4.5) Tính TỔNG CỘNG của THÀNH TIỀN, CHUYÊN CHỞ, TỔNG. 

3.4.6) Định dạng cột THÀNH TIỀN, CHUYÊN CHỞ, TỔNG theo dạng 

0,000.00$ 

3.4.7) Tính bảng dưới đây: 

TÊN HÀNG XĂNG DẦU NHỚT 

DOANH THU ? ? ? 

3.5)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 3: 

BẢNG CHIẾT TÍNH TIỀN ĐIỆN 

STT LOẠI HỘ 
SỐ 

CŨ 

SỐ 

MỚI 

TRONG 

ĐMỨC 

VƯỢT 

ĐMỨC 

TIỀN-T 

ĐMỨC 

TIỀN-V 

ĐMỨC 

PHẢI 

TRẢ 

1 CB-A 270 300 ? ? ? ? ? 

2 CB-C 210 340 ? ? ? ? ? 

3 CB-D 280 330 ? ? ? ? ? 

4 CN-D 230 350 ? ? ? ? ? 

5 CQ-A 210 280 ? ? ? ? ? 

6 CQ-D 300 340 ? ? ? ? ? 

7 KD-C 240 330 ? ? ? ? ? 

8 KD-A 150 220 ? ? ? ? ? 
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9 CN-A 300 340 ? ? ? ? ? 

10 CN-D 220 300 ? ? ? ? ? 

Bảng định mức      Bảng giá điện 

 A B C D   CQ CB CN KD 

CQ 60 50 30 70  A 40 50 55 65 

CB 70 50 60 90  B 25 35 35 60 

CN 80 65 80 105  C 22 34 30 60 

KD 80 75 90 230  D 45 70 80 90 

3.5.1) Đổi tên Sheet thành Bai5C. 

3.5.2) Tính số KW TRONG ĐMỨC, biết: 

− Nếu SỐ MỚI – SỐ CŨ < ĐỊNH MỨC thì TRONG ĐMỨC= SỐ MỚI – SỐ 

CŨ 

− Ngược lại TRONG ĐMỨC = ĐỊNH MỨC, với ĐỊNH MỨC được dò trong 

bảng định mức. 

3.5.3) Tính số KW VƯỢT ĐMỨC, biết nếu sử dụng không hết định mức thì 

VƯỢT ĐMỨC = 0, ngược lại VƯỢT ĐMỨC = SỐ MỚI – SỐ CŨ – 

TRONG ĐMỨC. 

3.5.4) Dựa vào bảng giá điện tính TIỀN-T ĐMỨC = số KW TRONG ĐMỨC * 

giá điện. 

3.5.5) Tính TIỀN-V ĐMỨC nếu có, biết mỗi KW VƯỢT ĐMỨC được tính giá 

gấp 2 lần giá qui định cho loại hộ đó. 

3.5.6) Tính PHẢI TRẢ = TIỀN-T ĐMỨC + TIỀN-V ĐMỨC 

3.5.7) Tính bảng dưới đây: 

KHU VỰC CQ CB CN KD 

TỔNG THU ? ? ? ? 

3.5.8) Từ bảng ở câu 6, vẽ biểu đồ thể hiện sự so sánh TỔNG THU của các khu 

vực. 

3.6)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 4 (làm thêm): 

BẢNG THU VIỆN PHÍ 

MS-BN 
DIỆN 

BN 

NHẬP 

VIỆN 

RA 

VIỆN 

SỐ 

NGÀY 

CHI PHÍ 

KHÁC 

ĐƠN 

GIÁ 

TIỀN 

TRẢ 

BH-01   5/7/2019 10/7/2019   100,000      

BH-02   10/7/2019 20/7/2019         
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KBH-04   15/6/2019 16/8/2019   1,500,000      

BH-05   20/7/2019 23/7/2019         

KBH-06   25/7/2019 27/7/2019   30,000      

KBH-07   20/7/2019 30/7/2019   350,000      

BH-08   21/7/2019 21/7/2019   52,000      

BH-09   19/7/2019 10/8/2019         

BH-10   22/7/2019 23/8/2019         

KBH-11   19/7/2019 15/8/2019   850,000      

 

BẢNG 1 - ĐƠN GIÁ  BẢNG 2 - THỐNG KÊ 

SỐ NGÀY ĐƠN GIÁ  DIỆN BN SỐ LƯỢNG 

1 50,000  Bảo hiểm ? 

5 45,000  Không bảo hiểm ? 

15 30,000    

 

3.6.1) Đổi tên Sheet thành Bai5D. 

3.6.2) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột DIỆN BN, nếu các ký tự phía trước 

ký tự “-” trong MS-BN là “BH” thì DIỆN BN là “BẢO HIỂM”, nếu các ký 

tự phía trước ký tự “-” trong MS-BN là “KBH” thì DIỆN BN là “KHÔNG 

BẢO HIỂM”. 

3.6.3) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột SỐ NGÀY, nếu NHẬP VIỆN và 

RA VIỆN cùng trong ngày thì SỐ NGÀY là 1, trường hợp khác thì SỐ 

NGÀY là RA VIỆN – NHẬP VIỆN. 

3.6.4) Sắp xếp BẢNG THU VIỆN PHÍ sao cho MS-BN tăng dần. 

3.6.5) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột ĐƠN GIÁ, nếu DIỆN BN là “BẢO 

HIỂM” thì ĐƠN GIÁ là 0, nếu DIỆN BN là “KHÔNG BẢO HIỂM” thì dựa 

vào SỐ NGÀY để dò tìm ĐƠN GIÁ trong BẢNG 1 (Giải thích về BẢNG 

1: SỐ NGÀY từ 1 đến dưới 5 thì ĐƠN GIÁ là 50000, SỐ NGÀY từ 5 đến 

dưới 15 thì ĐƠN GIÁ là 45000, SỐ NGÀY từ 15 trở lên thì ĐƠN GIÁ là 

30000). 

3.6.6) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TIỀN TRẢ, nếu DIỆN BN là 

“KHÔNG BẢO HIỂM” và SỐ NGÀY lớn hơn 30 thì TIỀN TRẢ là (ĐƠN 

GIÁ * SỐ NGÀY + CHI PHÍ KHÁC) * 90%, trường hợp khác thì TIỀN 

TRẢ là ĐƠN GIÁ * SỐ NGÀY + CHI PHÍ KHÁC. 

3.6.7) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột SỐ LƯỢNG trong BẢNG 2. 

3.6.8) Dùng chức năng advanced filter để tạo vùng dữ liệu gồm các dòng dữ liệu 

có DIỆN BN là “BẢO HIỂM”. 
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3.6.9) Dùng chức năng advanced filter để tạo vùng dữ liệu gồm các dòng dữ liệu 

có SỐ NGÀY từ 15 đến 30. 

3.7) Lập bảng tính như sau trên Sheet 5:   

DOANH THU THÁNG 8, 9 VÀ 10/2018 

STT 
MÃ 

HÀNG 

TÊN 

HÀNG 

NGÀY 

BÁN 

SỐ 

LƯỢNG 

THÀNH 

TIỀN 

THUẾ 

VAT 

GIẢM 

GIÁ 

DOANH 

THU 

Q.TIỀN 

VND 

1 19SO  22/09/2018 4      

2 21PA  02/09/2018 6      

3 21SA  10/10/2018 7      

4 19PA  10/09/2018 5      

5 21DA  11/08/2018 6      

6 21SO  26/09/2018 7      

7 19SA  15/08/2018 8      

8 21HI  08/08/2018 9      

9 19DA  18/10/2018 5      

10 19SO  20/09/2018 4      

 

Bảng 1: Đơn giá (USD)  Bảng 2: Tỷ giá (USD) 

Mặt 

hàng 

Nhãn 

hiệu 

Loại 19 

inch 

Loại 21 

inch 

 
Tháng VND 

DA Daewoo 200 250  8 13500 

SA Samsung 220 270  9 19000 

HI Hitachi 250 300  10 19500 

SO Sony 230 270    

PA Panasonic 210 260    

 

Mô tả: 2 ký tự cuối của mã loại cho biết nhãn hiệu mặt hàng, 2 ký tự đầu của mã loại 

cho biết kích cỡ (inch). 

3.7.1) Đổi tên Sheet thành Bai5E. 

3.7.2) Tên hàng: là nhãn hiệu và kích cỡ (ví dụ mã số “19SO” là “Sony 19 inch”). 

3.7.3) Thành tiền = số lượng * đơn giá (đơn giá tìm trong bảng 1 theo nhãn hiệu 

và kích cỡ inch tương ứng của mã loại). Thuế VAT = 8% của thành tiền nếu 

hiệu là Sony, các mặt hàng còn lại tính là 10% thành tiền. 



Giáo trình Tin học 

Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 201 

 

3.7.4) Giảm giá: Nếu là hiệu Panasonic và bán trong ngày 02 tháng 09 năm 2018 

thì giảm giá 5% thành tiền, không phải thì không giảm (=0). 

3.7.5) Doanh thu = thành tiền + thuế VAT – giảm giá. Qui tiền VND = doanh 

thu * tỷ giá (tra bảng Tỷ giá theo tháng bán). 

3.7.6) Định dạng cột doanh thu có đơn vị USD và cột qui tiền VND có đơn vị 

đồng. 

3.7.7) Trích ra các mặt hàng Sony. 

3.7.8) Lập bảng tổng kết theo mẫu: 

TỔNG KẾT THEO MẶT HÀNG 

Mặt hàng Số lượng Doanh thu Thuế VAT 

Daewoo       

Samsung       

Hitachi       

Sony       

Panasonic       

3.8)  Lập bảng tính như sau trên Sheet 6 (làm thêm): 

BẢNG 1 (ĐIỂM CHUẨN)  BẢNG 2 (ĐĂNG KÝ DỰ THI) 

Khối 

thi 

Tên 

khối 

thi 

Điểm 

chuẩn 
 Số BD Họ và tên Ngày sinh 

Khối 

thi 

A Khối A 30  1 Lê Minh 20/07/1975 A 

B Khối B 25  2 Hoàng Hải 04/09/1976 B 

C Khối C 18  3 Công Tuấn 10/10/1978 A 

    4 Bảo Châu 22/12/1975 C 

    5 Việt Hoàng 13/11/1978 B 
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DANH SÁCH ĐIỂM THI KỲ THI TUYỂN SINH 2019 

STT Số BD 
Họ 

tên 

Ngày 

sinh 
Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Tổng 

cộng 

Kết 

quả 

1 1   9 8 7   

2 2   8 6 4   

3 3   10 0 10   

4 4   5 6 5   

5 5   3 9 5   

Mô tả: Khối A môn 1 hệ số 2, khối B môn 2 hệ số 2, khối C môn 3 hệ số 2. 

3.8.1) Đổi tên Sheet thành Bai5F. 

3.8.2) Điền Họ và tên, ngày sinh dựa vào Số BD khối thi và tra trong bảng 2. 

3.8.3) Tính tổng cộng điểm của thí sinh tùy theo khối thi mà lấy môn có hệ số 2 

và các môn còn lại hệ số 1. Ví dụ: Thí sinh có Số BD 1 thuộc khối A (môn 

1 hệ số 2) có điểm môn 1 = 9, môn 2 = 8, môn 3 = 7 sẽ có tổng cộng = 

9*2+8+7 = 33 

3.8.4) Tính kết quả, biết rằng kết quả là “đậu” nếu tổng cộng lớn hơn hay bằng 

điểm chuẩn và không có điểm 0, ngược lại là “rớt”. 

3.8.5) Tạo bảng thống kê theo mẫu sau: 

Tên khối  Số dự thi Số đậu Số rớt 

Khối A    

Khối B    

Khối C    

3.8.6) Vẽ biểu đồ thể hiện kết quả của bảng thống kê trên. 

3.9) Lập bảng tính như sau trên Sheet 7 (làm thêm): 

DANH SÁCH KHÁCH DU LỊCH THÁNG 10/2018 

STT 
TÊN 

KHÁCH 
MÃ DL 

TUYẾN  

DL 

SỐ 

 NGÀY 

GIÁ  

VÉ 

CHI PHÍ 

KS 

NGÀY 

THU 

TIỀN 

THU 

TIỀN 

NT 

THU 

TIỀN  

VN 

1 Ngọc Hoa AFR05 ? ? ? ? 15-10-18 ? ? 

2 Văn Lam BIT04 ? ? ? ? 10-10-18 ? ? 
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3 Hoàng Lan ADE15 ? ? ? ? 21-10-18 ? ? 

4 Kim Khánh AIT05 ? ? ? ? 23-10-18 ? ? 

5 Hoài Thu BDE06 ? ? ? ? 17-10-18 ? ? 

6 Như Hà BFR04 ? ? ? ? 05-10-18 ? ? 

7 Thúy Loan AFR06 ? ? ? ? 22-10-18 ? ? 

8 Mai Ly ADE10 ? ? ? ? 19-10-18 ? ? 

9 Mỹ Hằng BIT08 ? ? ? ? 18-10-18 ? ? 

10 Thu Hằng ADE09 ? ? ? ? 24-10-18 ? ? 

 

Bảng 1: Đơn giá KS    Bảng 2:   

Mã tuyến Tuyến DL 
Giá vé 

(USD) 

Loại A 

(USD) 

Loại B 

(USD)  

Tuyến  

DL 
Số người 

Thu tiền  

VN 

FR Pháp 1500 60 40  Pháp ? ? 

DE Đức 1600 50 30  Đức ? ? 

IT Ý 1700 40 20  Ý ? ? 

Mô tả: Mã DL gồm 5 ký tự, trong đó: Ký tự đầu tiên là loại khách sạn thuê, 2 ký tự hai 

và ba là mã tuyến, 2 ký tự cuối là số ngày thuê khách sạn. 

Ví dụ: Mã DL là AFR05 cho biết khách thuê khách sạn loại A, tuyến du lịch Pháp và số 

ngày ở khách sạn là 5 ngày. 

3.9.1) Đổi tên Sheet thành Bai5G. 

3.9.2) Tìm tuyến DL dựa vào mã tuyến tra tìm trong bảng 1. 

3.9.3) Số ngày là 2 ký tự cuối của mã DL và chuyển sang giá trị số. 

3.9.4) Giá vé dựa vào mã tuyến tra tìm trong bảng 1. 

3.9.5) Chi phí KS = số ngày*đơn giá thuê (tra trong bảng 1 và tuỳ theo loại khách 

sạn). 

3.9.6) Thu tiền NT = giá vé + chi phí KS. 

3.9.7) Thu tiền VN = thu tiền NT * tỷ giá. Biết rằng tỷ giá là 22000 đồng /USD 

nếu ngày thu tiền trước ngày 22/10/18, ngược lại tỷ giá là 21000 đồng/USD. 

3.9.8) Cột giá vé, chi phí KS, thu tiền NT có đơn vị là USD. 

3.9.9) Cột thu tiền VN có đơn vị VND. 

3.9.10) Lập và tính bảng thống kê theo mẫu ở bảng 2. 
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3.9.11) Rút trích các khách hàng thuộc tuyến du lịch là Đức và trả tiền trước ngày 

22/10/13. 

3.10) Lập bảng tính như sau trên Sheet 8 (làm thêm): 

Khách sạn ABC 

BẢNG TÍNH CHI PHÍ KHÁCH THUÊ PHÒNG 

Tháng 04 năm 2019 

Stt Họ tên 
Mã 

phòng 
Ngày đến Ngày đi Số ngày ở Đơn giá/1 ngày Tiền phòng 

1 Ngọc Hoa AT1 01/04/19 12/04/19 ? ? ? 

2 Văn Lam AT2 05/04/19 17/04/19       

3 Hoàng Trang BT1 16/04/19 28/04/19       

4 Kim Khánh CT3 28/04/19 15/05/19       

5 Hoài Phương AT0 06/04/19 15/04/19       

6 Như Hà AT1 06/04/19 15/04/19       

7 Thúy Loan AT3 15/04/19 16/04/19       

8 Mai Ly BT2 02/04/19 07/04/19       

9 Mỹ Hằng BT1 22/04/19 26/04/19       

10 Thu Hằng CT2 02/04/19 22/04/19       

 

Bảng Số lượng phòng & Đơn giá  Tỉ lệ giảm giá  Bảng thống kê 

Loại SL phòng Đơn giá/ 1 ngày  Tầng T0 T1 T2 T3    T0 T1 T2 T3 

A 1 50000  TL giảm 0% 2% 5% 10%  A ? ? ? ? 

B 2 40000        B ? ? ? ? 

C 3 30000        C ? ? ? ? 

Mô tả:  

Ký tự đầu của Mã phòng cho biết Loại phòng, 2 ký tự cuối của Mã phòng cho biết khách 

ở tầng thứ mấy. Ví dụ: Mã phòng AT1 cho biết khách ở phòng loại A tầng 1. 

3.10.1) Đổi tên Sheet thành Bai5H. 

3.10.2) Số ngày ở: là khoảng cách tính bằng ngày, giữa ngày đi và ngày đến 

(nếu khoảng cách bằng 0 thì tính 1 ngày). 

3.10.3) Đơn giá/1 ngày: Dựa vào ký tự đầu của Mã phòng tra trong Bảng số 

lượng phòng & Đơn giá. 
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− Nếu ngày đến từ 10/04/19 đến 20/04/19 thì tăng 20% Đơn giá. 

− Nếu ngày đến từ 21/04/19 đến 05/05/19 thì tăng 50% Đơn giá. 

3.10.4) Tiền phòng = Số ngày ở * Đơn giá/1 ngày * (1 – TL giảm). Biết rằng 

TL giảm dựa vào 2 ký tự cuối của Mã phòng tra trong bảng Tỉ lệ giảm giá. 

Nếu số ngày ở >=7 thì giảm 10% Tiền phòng. 

3.10.5) Sắp xếp Bảng tính theo Ngày đến tăng dần. 

3.10.6) Tính số liệu cho Bảng thống kê. 

3.10.7) Rút trích đầy đủ thông tin các khách hàng ở tầng 1, 2 đến từ ngày 

01/04/19 đến 15/04/19. 

3.11) Lập bảng tính như sau trên Sheet 9 (làm thêm): 

BẢNG TÍNH PHÍ DU LỊCH 

Mã KH Tên khách Nơi đi và nơi đến Ngày đi Chi phí 
Phí thu 

thêm 

Phí bảo 

hiểm 

Tổng chi  

phí 

T03HN Hoa ? 16/06/18 ? ? ? ? 

P02NT Mai   25/07/18         

P01DN Phú   01/07/18         

T01NT Quý   01/08/18         

P02HN Trâm   10/07/18         

T01PT Anh   21/06/18         

P02DL Thảo   01/08/18         

P03PT Loan   30/06/18         

T01DL Hoài   10/07/18         

T03DN Như   21/07/18         

Bảng 1  Bảng 2 

Mã 

đến 
Nơi đến 

Chi phí  Mã đi 01 02 03 

Trọn gói Từng phần  Nơi đi Hà Nội Huế Tp.HCM 

HN Hà Nội 1000000 800000  Bảng thống kê tổng chi phí 

DN Đà Nẵng 550000 300000    Nơi đi 

NT Nha Trang 850000 650000  Nơi đến Hà Nội Huế Tp.HCM 

PT Phan Thiết 450000 400000  Hà Nội ? ? ? 

DL Đà Lạt 350000 250000  Đà Nẵng ? ? ? 
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     Nha Trang ? ? ? 

     Phan Thiết ? ? ? 

     Đà Lạt ? ? ? 

Mô tả:  

Ký tự thứ 2 và 3 của Mã KH cho biết Mã đi, 2 ký tự cuối của Mã KH cho biết Mã đến. 

3.11.1) Đổi tên Sheet thành Bai5I. 

3.11.2) Nơi đi và nơi đến: Dựa vào Mã đi tra trong Bảng 2 để lấy nơi đi, dựa 

vào Mã đến tra trong Bảng 1 để lấy nơi đến. 

Ví dụ: Mã KH là P02HN thì Nơi đi và Nơi đến sẽ là Huế – Hà Nội. 

3.11.3) Chi phí: Dựa vào 2 ký tự cuối của Mã KH và hình thức đi tra trong Bảng 1. 

3.11.4) Hình thức đi: Dựa vào ký tự đầu của Mã KH, nếu là “T” thì “Trọn gói”, 

“P” là “Từng phần”. 

3.11.5) Phí thu thêm: Nếu khách hàng đến Phan Thiết, Hà Nội từ ngày 15/06/18 

đến 30/06/18 thì Phí thu thêm là 50000. Nếu khách hàng đến Đà Nẵng, Hà 

Nội từ ngày 01/07/18 đến ngày 15/07/18 và hình thức đi từng phần thì Phí 

thu thêm là 75000. Các trường hợp khác, phí thu thêm = 0. 

3.11.6) Phí bảo hiểm = 2% của Chi phí nếu khách đi theo loại trọn gói, ngược 

lại là 0. 

3.11.7) Tổng chi phí = Chi phí + Phí thu thêm + Phí bảo hiểm 

3.11.8) Tính số liệu cho bảng thống kê trên. 

3.11.9) Rút trích những khách hàng đến Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan 

Thiết trong tháng 6 và 15 ngày đầu của tháng 8. 

3.12) Lập bảng tính như sau trên Sheet 10 (làm thêm): 

BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ PHÒNG KARAOKE 

Stt Mã phòng Tên phòng Giờ BĐ Giờ KT Số giờ Số phút 
Đơn giá 

(1 giờ) 
Thành tiền 

1 1P1 ? 10:00 11:30 ? ? ? ? 

2 2P2   13:00 17:20         

3 1P2   19:30 20:40         

4 1P3   14:30 19:25         

5 1P4   18:00 23:00         

6 2P3   19:00 22:20         
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7 3P1   20:00 23:10         

8 2P4   20:30 22:50         

9 3P3   21:00 23:30         

10 1P1   20:00 21:10         

Bảng 1: (Đơn giá phòng trên 1 giờ thuê) 

 P1 P2 P3 P4 

1 80000 70000 65000 60000 

2 65000 60000 60000 55000 

3 40000 40000 35000 30000 

Mô tả: 

1 ký tự đầu của mã phòng cho biết Loại phòng là Loại 1 (1), Loại 2 (2) hay Loại 3 (3) 

2 ký tự cuối của Mã phòng cho biết Phòng. 

3.12.1) Đổi tên Sheet thành Bai5J. 

3.12.2) Tên phòng: Dựa vào ký tự đầu và 2 ký tự cuối của Mã phòng để điền 

giá trị thích hợp. 

Ví dụ: Mã phòng là “1P1” thì điền là “Phòng P1 – Loại 1” 

3.12.3) Số giờ = Giờ KT – Giờ BĐ, chỉ lấy phần giờ. 

3.12.4) Số phút = Giờ KT – Giờ BĐ, chỉ lấy phần phút. 

3.12.5) Đơn giá: Dựa vào 2 ký tự cuối của Mã phòng tra trong BẢNG 1 kết hợp 

với Loại phòng để có giá tương ứng. 

3.12.6) Thành tiền = Số giờ * Đơn giá (1 giờ) + Số phút * Đơn giá phút * 1.1. 

Biết rằng: 

− Đơn giá phút = Đơn giá giờ /60 

− Nếu khách nào thuê từ 3 giờ trở lên thì Thành tiền được giảm 20%. 

3.12.7) Sắp xếp lại bảng tính theo thứ tự tăng dần của Mã phòng, nếu trùng thì 

sắp giảm theo Số giờ. 

3.12.8) Rút trích thông tin của các phòng Loại 1 và phòng Loại 2. 

3.12.9) Lập BẢNG THỐNG KÊ DOANH THU theo mẫu sau: 

Loại 1 2 3 

Tổng thành tiền ? ? ? 

Vẽ biểu đồ dạng PIE biểu diễn cho Bảng thống kê trên. 
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CHƯƠNG 5. SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN 

Học xong chương này, sinh viên có khả năng: 

− Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và sử dụng phần mềm 

Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin. 

− Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, 

thiết kế và trình chiếu các nội dung cần thiết cho một bài thuyết trình thông thường. 

5.1 KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BÀI THUYẾT TRÌNH 

5.1.1 Khái niệm bài thuyết trình 

Thuyết trình là cách thức truyền đạt ý tưởng và thông tin tới một nhóm người. 

Khác với báo cáo, một bài thuyết trình mang tính cách của người nói hơn và cho phép 

tương tác trực tiếp giữa tất cả những người tham gia. Để thuyết trình hiệu quả, chúng 

ta cần biết thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ 

thể: hiểu, tạo dựng quan hệ và thực hiện.  

5.1.2 Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình 

 Ta có thể thực hiện theo các bước chính sau: 

− Xác định mục tiêu thuyết trình: 

+ Cần xác định mục tiêu của việc thuyết trình, người nghe cần thông tin gì? Không 

giống như một báo cáo, được đọc ở tốc độ của riêng của người đọc, thuyết trình 

phải chiếm bao nhiêu thông tin khán giả có thể hấp thụ khi ngồi nghe.  

+ Suy nghĩ về chủ đề thuyết trình dưới góc độ của người nghe, tập trung vào kiến 

thức của họ về vấn đề bạn thuyết trình, ngôn ngữ sử dụng như thế nào, mối quan 

tâm của họ là gì, những định kiến, tâm trạng, quan hệ của người nghe, ...  

+ Thực hiện phân tích các ý tưởng và xây dựng mạch ý tưởng.   

− Thiết kế và biên tập nội dung các trang của bài thuyết trình: 

Thông thường, một bài thuyết trình thường được chia làm 3 phần: Mở bài, thân 

bài và kết luận.   

+ Phần mở bài: phải gợi mở nội dung cho phần thân bài và phải nêu được các phần 

cũng như lợi ích của bài thuyết trình mang lại cho người nghe. Mở đầu bài thuyết 

trình, cần đưa ngay các thông điệp giới thiệu tổng quan, giới thiệu kinh nghiệm 

bản thân, giới thiệu vấn đề một cách sáng tạo như kể chuyện, đặt câu hỏi, nêu giả 

thiết, hoặc nêu các thông tin mới... để thu hút người nghe. 

+ Phần thân bài: nên chia ra làm hơn hai phần và sau mỗi phần phải có kết luận sơ 

bộ hoặc tóm tắt.  

+ Phần kết luận: tóm tắt nội dung của bài thuyết trình phần này rất quan trọng. Kết 

luận của bài trình bày phải nêu được điểm nhấn của bài trình bày.  
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− Lưu và phân phát (publish) nội dung bài thuyết trình. 

Thực hiện việc thuyết trình bằng một công cụ trình chiếu. 

Để đạt kết quả tốt, ta cần: 

+ Chuẩn bị thật kỹ bài thuyết trình và địa điểm sẽ thuyết trình. 

+ Sắp xếp nội dung theo trình tự lôgic.  

+ Tập bài thuyết trình trước.  

+ Trang phục phù hợp với nhịp điệu.  

+ Âm điệu giọng nói thuyết phục.  

+ Ngôn từ thích hợp. 

5.2 SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT 

5.2.1 Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản 

5.2.1.1 Giới thiệu phần mềm Microsoft Powerpoint 

❖ Khái niệm 

Microsoft PowerPoint là một phần mềm hay một chương trình ứng dụng của hãng 

Micorosoft. Microsoft PowerPoint có tính năng để người sử dụng có thể biên tập các 

trình diễn bằng các văn bản, các biểu đồ số liệu, các trình diễn bằng hình ảnh, âm thanh. 

❖ Các thành phần chính của cửa sổ Microsoft Powerpoint 

− Thanh tiêu đề chứa tên tập tin và tên của trình ứng dụng. Bên phải của thanh tiêu đề 

có các nút thu nhỏ ( ), phóng to ( ) và đóng cửa sổ ( ). 

− Ribbon: Các cụm lệnh dễ dàng truy cập, được trình bày ngay trên màn hình gọi là 

Ribbon. Các nhóm Ribbon chính: File, Home, Insert, Design, Transitions, 

Animations, Slide Show, Review, View. 

+ File: là nơi chứa các công cụ để thao tác với tập tin như: tạo mới, đóng, mở, in 

ấn, thoát khỏi PowerPoint và chia sẻ bài thuyết trình. 

+ Home: là nơi chứa các nút lệnh thường xuyên sử sụng trong quá trình soạn thảo 

bài thuyết trình như: các lệnh về sao chép, cắt, dán, chèn slide, bố cục slide, phân 

chia section, định dạng văn bản, vẽ hình và các lệnh về tìm kiếm, thay thế… 

+ Insert: dùng để chèn, thêm các đối tượng mà PowerPoint hỗ trợ như: bảng biểu, 

hình ảnh, SmartArt, đồ thị, văn bản, đoạn phim, âm thanh, … 

+ Design: thực hiện các lệnh về định dạng kích cỡ và chiều hướng của các slide, 

handout, áp dụng các mẫu định dạng và các kiểu hình nền cho slide. 
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+ Transitions: cho phép thiết lập các thông số cho các hiệu ứng chuyển slide rất 

nhanh chóng và thuận lợi. Ngoài ra, chúng ta có thể xem trước hiệu ứng chuyển 

slide ngay trong chế độ soạn thảo. 

+ Animations: là danh mục các hiệu ứng áp dụng cho các đối tượng trên slide, sao 

chép hiệu ứng giữa các đối tượng, thiết lập thời gian cũng như các sự kiện cho 

các hiệu ứng. 

+ Slide Show: chuẩn bị các thiết lập cho bài thuyết trình trước khi trình diễn, tùy 

biến về mặt nội dung của bài thuyết trình trong các tình huống báo cáo, broadcast 

bài thuyết trình cho các khán giả theo dõi từ xa và thiết lập các thông số cho các 

màn hình hiển thị khi trình diễn. 

+ Review: dùng để ghi chú cho các slide trong bài thuyết trình, so sánh và trộn nội 

dung giữa các bài thuyết trình và công cụ kiểm tra lỗi chính tả. 

+ View: dùng để chuyển đổi qua lại giữa các chế độ hiển thị, cho hiển thị hoặc ẩn 

thanh thước, các đường lưới, điều chỉnh kích thước vùng soạn thảo, chuyển đổi 

giữa các chế độ màu hiển thị, sắp xếp các cửa sổ, … 

− Khu vực soạn thảo (slide): Hiển thị slide hiện hành. 

− Ngăn Slides hiển thị danh sách các slide đang có trong bài thuyết trình. 

Hình 5. 1. Cửa sổ làm việc của Microsoft Powerpoint 
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− Thanh trạng thái (Status bar) báo cáo thông tin về bài trình diễn, cung cấp các nút 

lệnh thay đổi chế độ hiển thị và phóng to, thu nhỏ vùng soạn thảo.  

5.2.1.2 Tạo một bài thuyết trình đơn giản 

5.2.1.2.1 Tạo file mới 

❖ Cách 1 

− Tạo file:  

+ Trong Windows Explorer, chọn vị trí cần tạo tập tin, nhấp phải chuột, chọn 

New/Microsoft Powerpoint Presentation. Nhấp phải vào file vừa tạo, chọn 

“Rename” để đổi tên file. 

+ Nhấp đúp vào file để mở file. File tạo theo cách này là file trắng.  

+ Nhấp vào dòng chữ “Click to add first slide” để tạo một slide đầu tiên. Sau khi 

thực hiện thao tác này, ta có thể vào tab Design để chọn Theme (giao diện của 

file trình chiếu). 

 

+ Lưu file: Tiếp theo ta sẽ thực hiện các thao tác soạn thảo khác theo yêu cầu của 

công việc. Trong khi làm việc, thường xuyên nhấn Ctrl+S (hoặc chọn File/Save) 

để lưu file. Khi hoàn thành, nhấn Ctrl+S để lưu file lần cuối, sau đó nhấp biểu 

tượng Close để đóng cửa sổ Powerpoint. 

❖ Cách 2 

− Tạo file:  

+ Chọn thẻ File/New.  

+ Nhấp chuột tại mục “Blank presentation” để tạo file trắng hoặc nhấp vào một 

mẫu cho trước để tạo file mới theo mẫu. 

− Lưu file lần đầu tiên:  

+ Chọn thẻ File/Save (hoặc nhấn phím tắt Ctrl+S hay chọn biểu tượng ). Xuất 

hiện cửa sổ Save As: 

+ Nhấp “Browse” để chọn vị trí lưu file. 

+ Gõ tên tập tin cần lưu trong vùng File name.  

+ Chọn nút Save. Tập tin Powerpoint 2016 khi lưu mặc định có phần mở rộng là 

.pptx 

− Lưu file: Tiếp theo ta sẽ thực hiện các thao tác soạn thảo khác theo yêu cầu của công 

việc. Trong khi làm việc, thường xuyên nhấn Ctrl+S (hoặc chọn File/Save) để lưu 

file. Khi hoàn thành, nhấn Ctrl+S để lưu file lần cuối, sau đó nhấp biểu tượng Close 

để đóng cửa sổ Powerpoint. 
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5.2.1.2.2 Chọn mẫu định dạng (theme) 

PowerPoint xây dựng sẵn rất nhiều mẫu định dạng qui định màu sắc, font chữ và 

các hiệu ứng trong chương trình. Các mẫu này giúp tạo nên phong cách chuyên nghiệp 

cho bài thuyết trình khi áp dụng. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tự tạo thêm các mẫu định 

dạng cho riêng mình.  

Các bước thực hiện như sau: 

− Chọn thẻ Design/ Themes, nhấp chuột chọn kiểu theme muốn dùng để thay đổi toàn 

bộ mẫu nền cũ.  

− Nếu muốn thay đổi riêng cho slide hiện hành thì nhắp phải chuột vào mẫu, chọn 

Apply to Selected Slides. 

− Có thể chọn một nền từ bên ngoài bằng cách nhắp vào mục Browse for Themes. 

− Ngoài ra trong nhóm Variants ta có thể tùy chọn các biến thể về màu sắc, font chữ, 

hiệu ứng và kiểu background của theme đã chọn.  

 

5.2.1.2.3 Tạo nội dung trình chiếu 

Khi một bài thuyết trình mới được tạo thì mặc nhiên có sẵn một slide tựa đề. Slide 

tựa đề thông thường là slide đầu tiên của bài thuyết trình, slide tựa đề thường chứa các 

thông tin về tựa đề của bài thuyết trình, thông tin tác giả, ngày tháng, ... Ngoài ra, chúng 

ta có thể thêm logo công ty, hình ảnh vào slide tựa đề. Tuy nhiên, lưu ý là không nên 

đưa quá nhiều nội dung vào slide tựa đề. 

Hình 5. 2. Chọn theme cho bài thuyết trình 
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Slide tiếp theo thường chỉ cần hai placeholder dùng để nhập tựa đề và các tính 

năng mới dưới dạng văn bản. Chèn slide mới kiểu layout là Title and Content. 

− Vào thẻ Home/ nhóm Slides/ New Slide. Chọn kiểu layout là Title and Content.  

− Tại khung tựa đề của slide mới, nhấp 

chuột vào chữ Click to add title, sau đó 

nhập vào tựa slide và nhấp chuột vào 

placeholder Click to add text và nhập 

vào nội dung cho slide. Nhấp phím 

Enter xuống dòng, nhập tiếp các nội 

dung còn lại trong slide.  

 

5.2.1.2.4 Thực hiện trình chiếu 

Sau khi đã thực hiện xong nội dung 

trình chiếu, ta nhấn F5 để trình chiếu từ đầu 

file hoặc Shift+F5 để trình chiếu từ slide 

đang chọn. 

5.2.1.3 Các thao tác trên slide 

Khi tạo mới bài thuyết trình, PowerPoint chèn sẵn slide tựa đề với hai hộp văn 

bản trống gọi là các placeholder. Đây là các placeholder dùng để nhập văn bản. Ngoài 

ra, PowerPoint còn có nhiều loại placeholder khác để chèn hình ảnh, SmartArt, bảng 

biểu, đồ thị. 

Có nhiều kiểu bố trí các placeholder trên slide mà PowerPoint xây dựng sẵn được 

gọi là các layout. Tùy theo nội dung xây dựng cho slide mà ta chọn kiểu layout phù hợp. 

Các Theme khác nhau có thể có các kiểu slide khác nhau. 

5.2.1.3.1 Thêm slide mới 

Hình 5. 3. Nhập tựa đề cho bài thuyết trình 

Hình 5. 4. Chọn layout Title and Content 
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Khi muốn tạo thêm một slide mới vào trong bài thuyết trình, có hai cách: 

❖ Cách 1:  

− Chọn thẻ Home/New Slide. 

− Chọn một kiểu layout phù hợp, slide mới sẽ được chèn vào bài thuyết trình theo kiểu 

layout vừa chọn. 

❖ Cách 2:  

− Nhắp phải chuột vào slide trong ngăn Slides muốn tạo mới (của chế độ Normal 

View), xuất hiện thực đơn tắt.  

− Chọn New Slide. 

 

Hình 5. 5. Hai cách tạo slide 

5.2.1.3.2 Sao chép slide 

− Chọn các slide trong ngăn Slides muốn sao chép, 

xuất hiện thực đơn tắt. 

− Chọn Duplicate Slide. 

5.2.1.3.3 Xóa slide 

− Chọn slide trong ngăn Slides muốn xóa. 

− Nhấp phím Delete trên bàn phím để xóa slide 

hoặc nhấp phải chuột lên slide và chọn Delete 

Slide. 

5.2.1.3.4 Thay đổi layout cho slide 

− Chọn các slide trong thẻ Slides muốn cần thay đổi layout. 

− Chọn thẻ Home/ nhóm Slides/ Layout. 

− Chọn kiểu layout mới cho slide. 

5.2.1.3.5 Thay đổi vị trí các slide 

Thực hiện các bước sau sắp xếp hoặc thay đổi vị trí các slide trong bài thuyết 

trình: 

Hình 5. 6. Sao chép slide 



Giáo trình Tin học 

Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 215 

 

− Chọn slide trong ngăn Slides muốn sắp xếp. 

− Dùng chuột kéo slide đến vị trí mới trong ngăn Slides và thả chuột. Slide sẽ xuất hiện 

ở vị trí mới. 

5.2.1.4 Chèn Picture 

❖ Chèn hình 

− Chèn hình từ Picture 

+ Chọn thẻ Insert/Picture để chọn hình ảnh từ tập tin, xuất hiện hộp thoại Insert 

Picture. 

+ Chọn hình cần chèn rồi chọn nút Insert. 

❖ Chụp hình màn hình đưa vào slide 

Để chụp hình cửa sổ ứng dụng và chèn vào slide, chọn thẻ Insert, nhóm Images, 

chọn Screenshot chọn mục Screen Clipping. Sau đó mở cửa sổ ứng dụng để chụp một 

phần của cửa sổ ứng dụng nào đó. 

❖ Xử lý hình ảnh 

− Thay đổi kích thước hình ảnh: 

+ Nhấp chuột vào hình ảnh, xuất hiện các nút xung quanh. 

+ Trỏ chuột vào các nút này đến khi con trỏ chuột có dạng mũi tên 2 đầu thì kéo 

đến vị trí mới. 

− Xóa hình ảnh: 

+ Nhấp chuột vào hình ảnh cần xoá. 

+ Nhấn phím Delete. 

+ Định dạng chi tiết cho hình ảnh: Nhắp chuột tại hình ảnh cần định dạng, xuất hiện 

thẻ Format với các nút chức năng định dạng hình ảnh. 

5.2.1.5 Chèn Shapes, WordArt và Textbox 

Đôi khi, chúng ta cần thêm các hộp văn bản nhập thêm thông tin hoặc vẽ thêm 

các biểu tượng vào slide.  

❖ Shapes 

− Chọn thẻ Insert/nhóm Illustrations/Shapes, chọn kiểu hình muốn vẽ. Dùng chuột vẽ 

hình ra trên slide. Muốn gõ chữ vào hình nhắp phải chuột tại đối tượng, chọn Add 

Text, gõ chữ. 

❖ Textbox 

− Chọn thẻ Insert/nhóm Text/Textbox và vẽ một hộp văn bản trên slide. 

❖ WordArt 
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− Chọn thẻ Insert/nhóm Text/WordArt, chọn kiểu WordArt và gõ nội dung cho 

WordArt.  

− Nhấp vào WordArt, xuất hiện thẻ Format. Trên thẻ này ta có thể định dạng chi tiết 

cho WordArt 

5.2.1.6 Chèn Table, Chart, SmartArt 

❖ Table 

− Chọn thẻ Insert/Table, chọn Insert Table. Khai báo số hàng và số cột của bảng. 

❖ Chart 

− Chọn thẻ Insert/Chart và chọn kiểu biểu đồ. Tiếp theo khai báo dữ liệu của biểu đồ. 

Khai báo xong đóng bảng dữ liệu. 

− Trên thẻ Design ta có thể thay đổi hình thức thể hiện của biểu đồ 

❖ SmartArt 

− Chọn thẻ Insert/SmartArt, chọn kiểu SmartArt. 

− Gõ nội dung cho SmartArt 

− Trên thẻ Design ta có thể thay đổi hình thức thể hiện của SmartArt. 

5.2.1.7 Chèn Audio, Video (sinh viên tự nghiên cứu) 

❖ Chèn Audio 

− Chọn thẻ Insert/ Audio/ Audio on My PC để chọn file nhạc muốn chèn, nhấn Insert. 

 

− Nhấp chọn video trong slide. Trên ribbons chọn Playback.   

 

+ Add Bookmark: Tạo một điểm nhấn cho file âm thanh. 

+ Trim Audio: Cắt file âm thanh. 

+ Fade In: âm lượng to dần. 

+ Fade Out: âm lượng nhỏ dần. 

Hình 5. 7. Chèn Audio 

Hình 5. 8. Tab Playback của Audio 
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+ Volume: chọn Âm lượng. 

+ Play Across Slide: Chạy file âm thanh trên tất cả các slide. 

+ Start: Chọn cách bắt đầu chạy file âm thanh (on click, automatically) 

+ Loop Until Stopped: Chạy file âm thanh cho tới khi có tác động dừng từ con 

người 

+ Hide During Show: Ẩn biều tượng của file âm thanh trên màn hình trình chiếu. 

+ Rewind after Playing: Khi chạy hết 1 lượt tự động quay trở lại thời điểm ban đầu 

của file âm thanh. 

− Chọn Animations, nhấn Animations Pane để thiết lập lại trình phát nhạc.  

Hộp thoại công cụ Animations Pane hiển thị bên phải cửa sổ Powerpoint. Nhấn vào 

dấu tam giác trỏ xuống trên biểu tượng file âm thanh và chọn Effect Options. 

 

+ Trong mục Start playing, chọn thời điểm bắt đầu chạy file âm thanh 

▪ From beginning: Bắt đầu chạy file âm thanh từ slide đầu tiên. 

▪ From last position: 

▪ From time: nhập vào số giây kể từ lúc bắt đầu trình chiếu đến lúc bắt đầu chạy 

file âm thanh.  

+ Trong mục Stop playing: 

▪ On click: sẽ ngưng chạy file âm thanh khi nhấp chuột. 

Hình 5. 9. Bảng Effect Options 
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▪ After current slide: Sẽ ngưng chạy file âm thanh ngay sau slide đang chọn. 

▪ After: Nhập vào số slide mà file âm thanh sẽ chạy trên đó. 

▪ Nhấn Ok để lưu lại thay đổi. 

+ Trong tab Timing 

▪ Start: 

• On Click: Muốn nghe hay tắt thì click chuột vào biểu tượng file nhạc khi 

trình chiếu 

• With Previous: Phát nhạc tự động ngay sau khi bật trình Powerpoint. 

• After Previous: Phát và lặp lại từ đầu bài nhạc bất cứ lúc nào click chuột. 

 

▪ Delay: Chọn khoảng thời gian trì hoãn trước khi bắt đầu chạy. 

▪ Repeat: Chọn số lần lặp lại file âm thanh. 

▪ Rewind when done playing: Sẽ tự động phát lại âm thanh khi chạy hết file. 

❖ Chèn Video 

− Bước 1: Chọn Insert, sau đó chọn Video, tiếp theo chọn Video on My PC để chọn 

file video muốn chèn, nhấn Insert. 

 

 

+ Đợi thêm video vào bản trình chiếu. Quá trình nhanh hay chậm tùy thuộc vào 

kích thước của video.  

Hình 5. 10. Tab Timing 
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− Nhấp chọn video trong slide. Trên ribbons chọn Playback.   

 

+ Add Bookmark: Tạo điểm nhấn cho video. 

+ Trim Video: Cắt video. 

+ Start: Chọn cách bắt đầu chạy video (on click, automatically). 

+ Loop until Stopped: Chạy file video cho tới khi có tác động dừng từ con người 

+ Hide While Not Playing: Ẩn biều tượng của video trên màn hình trình chiếu khi 

không chạy file video. 

+ Rewind after playing: Khi chạy hết 1 lượt tự động quay trở lại thời điểm ban đầu 

của file video. 

5.2.1.8 Làm việc với Slide Master (sinh viên tự nghiên cứu) 

Slide Master là nơi qui định tất cả các định dạng, kiểu dáng của các slide trong 

bản trình bày. Khi thay đổi các thuộc tính của Slide Master thì những thay đổi đó sẽ có 

hiệu lực với tất cả các slide trong bản trình chiếu. Khi sử dụng Slide Master, ta có thể 

tạo ra một bản trình chiếu với kiểu dáng có tính nhất quán cao.  

Định dạng các thuộc tính của Slide Master giống như định dạng một slide thông 

thường. Các thao tác thường thực hiện là:  

− Định dạng style cho các đối tượng văn bản (tiêu đề, danh sách đánh dấu đầu mục) 

trong slide: Font, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, canh lề, khoảng cách giữa các dòng, 

các đoạn, …  

− Thay đổi kích thước và vị trí của các đối tượng khác (thêm ngày giờ, tiêu đề đầu và 

cuối trang, đánh số trang, …).  

− Thay đổi màu nền, màu cho các đối tượng trong slide.  

❖ Thay đổi các thuộc tính của Slide Master  

Cách thực hiện:  

Vào menu View/ Master Views/ Slide Master, xuất hiện cửa sổ như sau: 

Hình 5. 11. Tab Playback của Video 
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Hình 5. 12. Thay đổi thuộc tính của slide Master 

− Click vào khung tiêu đề để thay đổi các thuộc tính cho tiêu đề.  

− Click vào khung nội dung để thay đổi các thuộc tính cho các đề mục như font chữ, 

màu chữ, kích cỡ chữ, ký hiệu numbering/bullet, …  

− Click vào hộp Date Area, Footer Area, Number Area để thay đổi các thuộc tính cho 

ngày giờ, tiêu đề đầu và cuối trang, số trang.  

− Click Slide Master/  để trở về chế độ bình thường.  

❖ Định dạng Header và Footer  

Chức năng này dùng để thêm ngày giờ, tiêu đề đầu và cuối trang, số trang cho Slide khi 

đang ở trong chế độ định dạng Slide Master.  

− Vào menu Insert/ Header & Footer 

− Tiến hành thay đổi thuộc tính cho các đối tượng trong chế độ Slide (lớp Slide) và 

chế độ Notes Page (lớp Notes and Handouts).  

+ Date and Time: thêm ngày giờ vào Slide hoặc Notes Page.  

▪ Update automatically: tự động cập nhật ngày giờ lúc trình chiếu. Chọn định 

dạng ngày giờ. 

▪ Fixed: nhập ngày giờ cố định, hình 5.20: Định dạng Header và Footer ngày 

giờ này sẽ không thay đổi.  

+ Slide number: Chèn số thứ tự trang cho Slide.  

+ Page number: Chèn số thứ tự trang cho Notes Page.  

+ Footer: thêm tiêu đề cuối trang cho Slide hoặc Notes Page.  

+ Header: thêm tiêu đầu trang cho Notes Page.  
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− Nhắp chọn Apply để ấn định thay đổi cho Slide hiện hành.  

− Nhắp chọn Apply to All để ấn định thay đổi cho tất cả các Slide.  

❖ Định dạng màu nền cho Slide Master  

− Vào menu Slide Master/ , chọn các mẫu có sẵn hoặc chọn Format 

Background. 

− Chọn màu nền hoặc sử dụng các hiệu ứng cho nền Slide (mẫu nền, hình ảnh, …).  

− Nhắp chọn Apply để ấn định thay đổi cho Slide hiện hành.  

− Nhắp chọn Apply to All để ấn định thay đổi cho tất cả các Slide.   

❖ Định dạng cho Title Master  

Title Master cho phép định dạng các thuộc tính cho Slide tiêu đề (Slide đầu tiên 

trong bản trình chiếu). Nếu đã chỉnh sửa Slide Master trước, bạn sẽ không cần thay 

đổi nhiều cho Slide tiêu đề. Bạn có thể chọn Font chữ lớn hơn, hoặc thêm vào một 

hình ảnh, bỏ ngày giờ, tiêu đề, số trang, … 

Cách thực hiện:  

− Vào menu View/ Master Views/ Slide Master/ chọn Title Master slide.  

− Tiến hành thay đổi thuộc tính cho các đối tượng như với Slide Master.  

5.2.2 Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình 

5.2.2.1 Tạo hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng 

❖ Tạo hiệu ứng: 

− Chọn văn bản hoặc đối tượng (hình ảnh, đồ thị…) cần áp dụng hiệu ứng.  

− Chọn thẻ Animations/nhóm Animation và nhấp chọn nút More để mở danh mục các 

hiệu ứng. 

 

Sau khi chọn một hiệu ứng, trên slide xuất hiện thêm số thứ tự thực hiện hiệu ứng 

đã chọn. 

 

Hình 5. 13. Các hiệu ứng có sẵn 

 

 

 

 

Hình Các hiệu ứng có sẵn 
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❖ Các nhóm hiệu ứng: 

− Hiệu ứng Entrance: Các đối tượng áp dụng hiệu ứng sẽ xuất hiện trên slide hoặc có 

xu hướng di chuyển từ bên ngoài slide vào trong slide. 

− Hiệu ứng Emphasis: Nhấn mạnh nội dung áp dụng hiệu ứng. 

− Hiệu ứng Exit: Các đối tượng áp dụng hiệu ứng sẽ biến mất khỏi slide hoặc có xu 

hướng di chuyển từ trong slide ra khỏi slide.  

− Hiệu ứng Motion Paths: Hiệu ứng làm các đối tượng di chuyển theo một đường qui 

định trước.  

Nếu thấy các kiểu hiệu ứng trong hộp Animation Styles còn ít, chọn tiếp nút More 

Entrance Effects… hoặc More Emphasis Effects… hoặc More Exit Effects… hoặc 

Motion More Paths…trong hộp này. Khi đó, hộp thoại xuất hiện với hơn 30 kiểu hiệu 

ứng cho lựa chọn. 

❖ Thiết lập tùy chọn cho hiệu ứng: 

Sau khi chọn xong hiệu ứng, một số thiết lập xuất hiện tại thẻ Animation cho phép 

tùy chỉnh nhanh hiệu ứng: 

 

− Effect Options (trong nhóm Animation): Cho phép tùy chỉnh hướng bay của hiệu 

ứng, màu hiệu ứng…  

− Add Animation: Có thể bổ sung thêm hiệu ứng cho đối tượng sau khi đã có một hiệu 

ứng. 

− Animation Pane: Thiết lập các thông số hiệu ứng nâng cao. 

 

Hình 5. 14. Chọn hiệu ứng 

 

 

 

 

Chọn hiệu ứng 

 

 

Hình 5. 15. Các thiết lập hiệu ứng Animation 
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− Trigger: Được sử dụng để điều khiển việc thực hiện hiệu ứng của các đối tượng khác, 

khởi động hiệu ứng khi được kích và một đối tượng khác. 

− Animation Painter: Tính năng sao chép hiệu ứng sang một đối tượng khác. Nhờ tính 

năng này, thời gian thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong bài thuyết trình được 

rút ngắn rất nhiều. 

− Start: Sự kiện được thực hiện hiệu ứng:  

+ On Click: Chờ nhắp chuột. 

+ With Previous: Hiệu ứng sẽ diễn ra đồng thời với hiệu ứng trước đó. 

+ After Previous: Một hiệu ứng sẽ diễn ra sau một hiệu ứng nào đó. 

(Chú ý: mặc dù ta chọn một After Previous nhưng khi nhấp chuột thì hiệu ứng vẫn 

sẽ thực thi dù chưa đến thời điểm, vì hiệu lệnh nhấp chuột được mặc định ưu tiên 

hơn). 

− Duration: Thiết lập thời gian hay tốc độ thực hiện hiệu ứng. Ví dụ, chọn tốc độ thực 

hiện là 2 giây (2 seconds (Medium)). 

− Delay: Thiết lập thời gian chờ trước khi hiệu ứng bắt đầu thực thi. Ví dụ, thiết lập 

thời gian chờ là 2 giây. 

− Move Earlier/ Move Later: Để sắp xếp trình tự thực thi của đối tượng trên slide nếu 

trên slide có nhiều đối tượng. 

+ Move Earlier: Đưa hiệu ứng lên thực thi trước. 

+ Move Later: Đưa hiệu ứng xuống thực thi sau. 

❖ Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao (sinh viên tự nghiên cứu) 

Để thiết lập các hiệu ứng nâng cao cho hộp văn bản, vào nhóm Advanced 

Animation và chọn nút Animation Pane. Khung Animation Pane xuất hiện bên phải 

trong cửa sổ soạn thảo. 

 

 

Hình 5. 16. Animation Pane 
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Chọn đối tượng trong phần soạn thảo thì hiệu ứng tương ứng đã thiết lập cho đối 

tượng tại phần Animations Pane cũng sẽ được chọn. 

− Nút Play All/ Play Selected trong khung Animation Pane hoặc nút Preview trong 

thẻ Animations của Ribbon dùng để xem trước kết quả áp dụng hiệu ứng trên slide. 

− Nút  cho phép di chuyển thứ tự thực hiện của hiệu ứng lên trước hoặc 

xuống sau. 

− Nút  bên phải của tên đối tượng đang chọn cho phép mở danh sách lệnh.  

+ On Click, With Previouse, After Previous 

+ Remove: Để xóa một hiệu ứng đã tạo. 

+ Hide Advanced Timeline: Để hiện trục thời gian cấp cao của hiệu ứng đó. 

+ Timing ...: Để mở thẳng tới trang Timing của Effect Options. 

+ Effect Options...: Hộp thoại cho phép tùy biến hiệu ứng đang chọn sẽ hiện ra. 

Tùy từng loại hiệu ứng mà trong hộp thoại có số thẻ tương ứng. Thường có 3 thẻ 

và một số tùy chỉnh như sau: 

▪ Thẻ Effect: 

• Enhancements: Để thiết lập các thuộc 

tính cấp cao. Có 3 thuộc tính cấp cao:  

 Sound: Cho phép phát kèm âm thanh 

khi thực hiện hiệu ứng.  

 After animation: Biến đổi cho đối 

tượng sau khi thực hiện xong hiệu ứng. Ví 

dụ sau khi thực hiện hiệu ứng văn bản đổi 

thành màu xanh. 

 Animate text: Thiết lập phạm vi ảnh 

hưởng của hiệu ứng đến cả dòng (All at 

once), từng từ (By word) hoặc từng ký tự 

(By letter) trong câu kèm theo thời gian 

chờ. Số phần trăm càng cao thì khoảng 

thời gian chờ càng lâu. 

 

▪ Thẻ Timing: 

 

Hình 5. 17. Hộp thoại tùy chọn cho hiệu 

ứng – thẻ Effect 
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• Repeat: Thiết lập số lần thực thi lặp lại 

của hiệu ứng. Ví dụ, chọn None để cho 

hiệu ứng chỉ thực hiện một lần. 

• Rewind when done playing: Quay lại 

vị trí cũ sau khi thực hiện hiệu ứng. 

• Trigger: Khởi động hiệu ứng khi được 

kích vào một đối tượng khác. Có hai lựa 

chọn: 

 Animate as part of click sequece: 

Khởi động theo trình tự kích chuột. 

 Start effect on click of: Khởi động khi 

kích chuột vào đối tượng. 

▪ Thẻ Text Animation:  

• Group text: Nhóm văn bản. 

• Automatically after: Thiết 

lập thời gian chờ trước khi 

thực hiện hiệu ứng, đây 

chính là Delay bên thẻ 

Timing.  

• Animate attach shape: Chỉ 

xuất hiện khi định dạng 

shape cho hộp văn vản. Nếu 

chọn thì shape sẽ thực thi 

hiệu ứng trước, sau đó mới 

đến các hiệu ứng của văn 

bản chứa trong shape. 

• In reserve order: Các hiệu 

ứng sẽ thực thi theo trình tự ngược lại, văn bản có nhiều dòng thì sẽ thực 

thi hiệu ứng cho dòng cuối trước, dòng đầu sẽ thực thi hiệu ứng sau cùng. 

5.2.2.2 Tạo các hiệu ứng chuyển slide 

Hiệu ứng xuất hiện slide khi trình chiếu chuyển từ slide này sang slide khác.  

❖ Cách tạo hiệu ứng: 

− Chọn slide cần tạo hiệu ứng xuất hiện. 

− Chọn thẻ Transitions. Chọn một kiểu xuất hiện tùy ý tại nhóm Transition to This 

Slide. 

 

Hình 5. 18. Hộp thoại tùy chọn cho hiệu 

ứng – thẻ Timing 

 

Hình 5. 19. Hộp thoại tùy chọn cho hiệu 

ứng – thẻ Text Animation 
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Sau khi chọn hiệu ứng có thể tùy chỉnh thêm hiệu ứng tại mục Effect Options.  

− Nhóm Timing để thiết lập thời gian cho hiệu ứng Transition: 

+ Sound: Cho phép chọn âm thanh khi chuyển slide. 

+ Duration: Thiết lập thời gian thực thi hiệu ứng chuyển từ slide này sang slide 

khác. 

+ Chọn On Mouse Click: Sẽ chuyển sang slide khác nếu nhấp chuột trong khi trình 

chiếu. Nên chọn tùy chọn này. 

+ Tại hộp After: Thiết lập số phút: giây (mm:ss) sẽ tự động chuyển sang slide khác 

khi chưa có hiệu lệnh kích chuột. Tùy chọn này phải có khi muốn xây dựng bài 

thuyết trình tự động trình chiếu.  

❖ Xóa bỏ hiệu ứng chuyển slide 

Việc xóa bỏ các thiết lập hiệu ứng chuyển slide rất đơn giản. Chúng ta có thể xóa 

bỏ hiệu ứng chuyển slide cho từng slide riêng lẻ hoặc thực hiện đồng loạt trên tất cả các 

slide.  

− Vào thẻ Transitions, nhóm Transition to This Slide và chọn None để hủy bỏ hiệu 

ứng chuyển slide cho các slide đang chọn. Nếu chọn thêm lệnh Apply To All bên 

nhóm Timing thì sẽ xóa hết hiệu ứng chuyển slide trong bài thuyết trình. 

5.2.2.3 Cách thực hiện một trình diễn 

❖ Trình chiếu bài thuyết trình 

Để bắt đầu trình chiếu bài thiết trình (Slide Show) vào thẻ Slide Show, nhóm 

Start Slide Show: 

 

− From Beginning: Trình chiếu báo cáo bắt đầu từ slide đầu tiên trong bài thuyết trình 

(hoặc nhấn phím F5). 

 

Hình 5. 20. Hiệu ứng chuyển slide Transitions 

 

Hình 5. 21. Tùy chọn màn hình trình chiếu 
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− From Current Slide: Trình chiếu báo cáo bắt đầu từ slide hiện hành trong bài thuyết 

trình (hoặc nhấn phím Shift F5 hoặc có thể chọn nút Slide Show  từ góc dưới bên 

phải thanh trạng thái). 

− Present Online: Trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạng Internet cho người 

xem từ xa. 

− Custom Slide Show: Trình chiếu bài thuyết trình từ một Custom Show trong bài. 

Chọn tên của Custom Show trình chiếu. 

− Trong khi trình chiếu, người thuyết trình có thể nhấn phím mũi tên → để sang trang 

hay  để về trang trước, ESC để dừng và khi đó màn hình của người xem vẫn giữ 

nguyên ở slide đang trình chiếu trước đó. 

− Hide Slide: Ẩn một số slide trong bài thuyết trình là không cần thiết phải báo cáo. 

Hiện lại slide, chọn slide đang ẩn và vào thẻ Slide Show và chọn lại nút Hide Slide 

từ nhóm Set Up. 

− Rehearse Timing: Trình chiếu có đồng hồ đo thời gian. 

− Record Slideshow: Ghi hình bài thuyết trình 

− Set Up Slide Show: Tùy chọn cho việc trình chiếu báo cáo. Tùy biến bài thuyết trình 

sang dạng thuyết trình trực tiếp trước người xem hoặc là dạng bài thuyết trình tự 

hành. 

❖ Tùy chỉnh màn hình thuyết trình (sinh viên tự nghiên cứu) 

− Mở bài thuyết trình cần trình chiếu. 

− Chọn thẻ Slide Show, nhóm Monitor để tùy chọn về màn hình. 

+ Show on: Khi máy tính có từ 2 màn hình trở lên thì tùy chọn này mới xuất hiện. 

Tại đây, ta chọn màn hình nào sẽ trình chiếu bài thuyết trình. 

+ Use Presentation View: Tùy chọn này chỉ có tác dụng khi máy có từ 2 màn hình 

trở lên. Sử dụng chế độ Presentation View khi trình chiếu. 

❖ Làm nổi bật slide khi trình chiếu (sinh viên tự nghiên cứu) 

Trong chế độ Slide Show, chúng ta có thể sử dụng công cụ Pen hoặc Highlighter 

để làm nổi bật nội dung đang trình bày. 

− Chuyển bài thuyết trình sang chế độ Slide Show. 
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− Khi muốn làm nổi bật nội dung trình bày trên một slide nào đó, nhấp chuột phải lên 

màn hình. 

− Chọn Pointer Options và chọn: 

+ Pen: Sử dụng bút màu. 

+ Highlighter: Tô nền. 

+ Ink Color: Cho phép đổi màu. 

− Dùng chuột tô hoặc vẽ lên các nội 

dung trên slide. 

− Khi kết thúc báo cáo và trong quá trình 

báo cáo có thể vẽ hoặc tô nền thì 

PowerPoint sẽ hiện thông báo nhắc 

nhở lưu lại (Keep) hay hủy bỏ 

(Discard) các thay đổi. 

 

5.2.2.4 Lặp lại trình diễn 

− Chọn Slide Show/ Set Up Slide Show/ Loop continuously until ‘Esc’.  

5.2.2.5 In bài thuyết trình (sinh viên tự nghiên cứu) 

Chọn thẻ File/ Print (hoặc tổ hợp phím Ctrl + P), xuất hiện hộp thoại: 

− Copies: nhập số bản cần in. 

− Printer: chọn tên máy in từ danh sách, có thể thiết lập các tùy chọn cho máy in bằng 

cách nhấn vào Printer Properties. 

− Settings: 

+ Thiết lập số lượng slide sẽ in từ danh mục lựa chọn: 

▪ Print All Slides: In tất cả các slide. 

▪ Print Current Slides: In slide hiện hành. 

▪ Print Selection: Chỉ in các slide đang chọn. 

▪ Custom Range: In tuỳ chọn bằng cách đánh số slide sẽ in vào hộp thoại 

Slides bên dưới, có thể dùng dấu “,” để phân cách các trang rời rạc, dấu gạch 

nối “-” để in các trang liên tiếp. 

Ví dụ: Trong hộp Slides nhập nội dung sau: 1-5, 9, 11. Sẽ thực hiện in các slide số 1, 2, 

3, 4, 5, 9 và 11. 

+ Chọn kiểu Layout in ra: 

▪ Full Page Slides: In mỗi slide trên một trang in. 

▪ Notes Pages: Bản in này chứa nội dung trên slide và các ghi chú của slide 

cũng được in kèm theo, thường dùng cho người thuyết trinh in ra để xem cả 

phần chú thích (note).  

▪ Outline: In ra giấy một bản dướii dạng dàn bài (outline) cho dễ theo dõi. 

 

Hình 5. 22. Sử dụng Pen trong Slide Show 
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▪ Handout: Có thể lựa chọn in 1, 2, 3, 4, 6 hoặc 9 slide trên một trang. Chiều 

của trang handout và slide nằm trong nó có thể chọn là nằm ngang hoặc dọc. 

Thông thường, người ta in handout là 2 slide trên một trang giấy khổ A4 với 

chiều dọc.  

▪ Frame Slides: In đường viền xung quanh slide. 

▪ Scale to Fit Paper: Nới rộng diện tích vừa với trang giấy. 

▪ High Quality: In với chất lượng bản in cao nhất. Nếu chọn thì sẽ in chậm hơn 

bình thường. 

▪ Print Comments and Ink Markup: In các nhận xét trên slide nếu có. 

+ Thiết lập chế độ sắp giấy khi in nhiều văn bản: 

▪ Collated: In có tách ra từng bộ. 

▪ Uncollated: In không tách bộ. 

+ Thiết lập chiều của trang in: 

▪ Portrait Orientation: In trang nằm dọc. 

▪ Landscape Orientation: In trang nằm ngang. 

− Thiết lập màu sắc cho bản in: 

▪ Color: In đầy đủ màu sắc, màu sắc các slide in ra sẽ giống với các slide mà 

bạn chiếu trên máy tính. 

▪ Grayscale: In với màu xám, các màu nền sẽ không được in ra, các màu sắc 

được PowerPoint điều chỉnh sao cho bản in ra đẹp và rõ ràng nhất. 

▪ Pure Black and White: Tùy chọn này thích hợp cho việc gửi fax hoặc in trên 

phim máy chiếu overhead.  

− Chọn nút Print để tiến hành in. 

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 5 

I. CÂU HỎI ÔN TẬP 

1) Trình bày tạo file trình chiếu và thoát khỏi chương trình PowerPoint. 

2) Giải thích các khái niệm cơ bản trong PowerPoint. 

3) Trình bày các thao tác quản lý tập tin: tạo mới, mở, lưu, đóng, xoá. 

4) Trình bày cách sao chép slide giữa các bài thuyết trình. 

5) Trình bày cách thay đổi Theme trong bài thuyết trình. 

6) Trình bày cách thiết lập cách hiệu ứng Transition cho slide. 

7) Trình bày cách thiết lập hiệu ứng Animations cho đối tượng. 

8) Trình bày cách sử dụng Slide Master. 

9) Để thoát khỏi PowerPoint, bạn dùng: 

a. Chọn thẻ File, chọn Exit. 

b. Nhấn tổ hợp phím Alt+F4. 

c. Nhấp vào nút  trên thanh tiêu đề. 

d. Tất cả đều đúng. 

10) Trong PowerPoint, để mở một tập tin đã có trên đĩa ta dùng: 

a. Tổ hợp phím Ctrl+O. 

b. Tổ hợp phím Ctrl+N. 
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c. Chọn thẻ File, chọn Open. 

d. Câu a và c đúng. 

II. BÀI TẬP 

BÀI THỰC HÀNH POWERPOINT SỐ 1 

1) Mục đích: 

Sử dụng PowerPoint để tạo bài thuyết trình. 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại lý thuyết của chương 5. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Khởi động Microsoft PowerPoint. 

❖ Cách 1:  

Trong Windows Explorer, nhấp phải màn hình, chọn New/Microsoft Powerpoint 

Presentation để tạo file. Nhấp đúp vào biểu tượng để mở file. 

❖ Cách 2: Tìm và thi hành tập tin POWERPOINT.EXE  

Quan sát giao diện, ghi nhớ tên gọi một số thành phần. 

3.2)  Tạo một tập tin trình chiếu và lưu tập tin với tên BaiPP1.pptx, chọn theme Facet. 

3.3)  Tạo 3 slide, trong đó: 

− Slide 1:  

+  Chọn kiểu slide là Title Slide. 

+ Nội dung của Title slide là “TIN HỌC VĂN PHÒNG” (phông chữ: Times New 

Roman, kiểu chữ: đậm, kích cỡ: 48, màu chữ: đỏ). 

+ Thiết lập hiệu ứng Animations cho Title slide là Swivel. 

+ Nội dung của Subtitle slide là:  

▪ Microsoft Excel (phông chữ: Times New Roman, kích cỡ: 36, màu chữ: 

trắng). 

▪ Microsoft PowerPoint (phông chữ: Times New Roman, kích cỡ: 36, màu chữ: 

trắng). 

+ Thiết lập hiệu ứng Animations cho Subtitle slide là Zoom. 

− Slide 2:  

+ Chọn kiểu slide là Title and Content. 

+ Nội dung của Title slide là “MICROSOFT EXCEL” (phông chữ: Times New 

Roman, kiểu chữ: đậm, kích cỡ: 44, màu chữ: đỏ). 
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+ Thiết lập hiệu ứng Animations cho Title slide là Wheel. 

+ Nội dung của Text: Trình bày cách khởi động chương trình Excel (phông chữ: 

Times New Roman, kích cỡ: 32, màu chữ: trắng). 

+ Thiết lập hiệu ứng Animations cho Text là Bounce.  

− Slide 3:   

+ Chọn kiểu slide là Two Content. 

+ Nội dung của Title slide là “MICROSOFT POWERPOINT” (phông chữ: Times 

New Roman, kiểu chữ: đậm, kích cỡ: 44, màu chữ: đỏ). 

+ Thiết lập hiệu ứng Animations cho Title slide là Grow & Turn. 

+ Nội dung của Text: Chèn 2 hình bất kỳ từ Clip Art vào 2 bên Text. 

+ Thiết lập hiệu ứng Animations cho hình 1 là là Fly In (Direction: From Left). 

+ Thiết lập hiệu ứng Animations cho hình 2 là là Fly In (Direction: From Right). 

3.4)  Thiết lập hiệu ứng chuyển slide (Transitions) của slide 1 là Cube, của slide 2 là 

Wipe, của slide 3 là Doors.  

3.5)  Tạo nút lệnh sao cho slide 3 có thể quay trở về slide đầu. 

BÀI THỰC HÀNH POWERPOINT SỐ 2 

1) Mục đích: 

Sử dụng PowerPoint để tạo bài thuyết trình và in slide. 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại lý thuyết của chương 5. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Tạo tập tin với tên BaiPP2.pptx, nội dung gồm 4 slide theo mẫu sau (chọn theme 

Retrospect). 
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3.2) Thiết lập hiệu ứng chuyển slide (Transitions) là Ripple (áp dụng cho tất cả các 

slide). 

3.3) Thiết lập hiệu ứng Animations cho Slide 2: 

− Text “NỘI DUNG HỌC PHẦN” với hiệu ứng biến đổi (Emphasis) là Grow/Shrink. 

− Shape “Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản” với hiệu ứng xuất hiện (Entrance) 

là Zoom, hiệu ứng biến mất (Exit) là Strips.  

− Shape “Sử dụng máy tính cơ bản” với hiệu ứng xuất hiện (Entrance) là Zoom, hiệu 

ứng biến mất (Exit) là Wheel. 

−  Shape “Xử lý văn bản cơ bản” với hiệu ứng xuất hiện (Entrance) là Split, hiệu ứng 

biến mất (Exit) là Wipe.  

− Shape “Sử dụng bảng tính cơ bản” với hiệu ứng xuất hiện (Entrance) là Fly In, hiệu 

ứng biến mất (Exit) là Fly Out. 

− Shape “Sử dụng trình chiếu cơ bản” với hiệu ứng xuất hiện (Entrance) là Bounce, 

hiệu ứng biến mất (Exit) là Circle. 

− Shape “Sử dụng Internet cơ bản” với hiệu ứng xuất hiện (Entrance) là Grow & Turn, 

hiệu ứng biến mất (Exit) là Strips.  

3.4)  Thực hiện lệnh in, xuất ra file pdf có 4 slide trên 1 trang giấy. 

BÀI THỰC HÀNH POWERPOINT SỐ 3 

1) Mục đích: 

Sử dụng Slide Master để điều chỉnh slide. 

2) Lý thuyết: 
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Sinh viên xem lại lý thuyết của chương 5. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Tạo tập tin tên BaiPP3.pptx 

3.2)  Tạo Slide Master như sau: 

−  Chọn một theme bất kỳ. 

− Tùy chỉnh Title style: Font chữ Times New Roman, kiểu chữ: đậm, kích cỡ: 44, màu 

chữ: đỏ). 

− Tùy chỉnh text styles là: Font chữ: Times New Roman, kích cỡ: 36, màu chữ: xanh). 

− Second level: Font chữ: Times New Roman, kích cỡ: 24, màu chữ: đen. 

3.3)  Quay về chế độ Normal, chọn tạo slide mới và quan sát. 

− Font chữ Times New Roman, kiểu chữ: đậm, kích cỡ: 44, màu chữ: đỏ). 

− Tùy chỉnh text styles là: Font chữ: Times New Roman, kích cỡ: 36, màu chữ: xanh). 

− Second level: Font chữ: Times New Roman, kích cỡ: 24, màu chữ: đen. 

3.4) Quay về chế độ Normal, chọn tạo slide mới và quan sát. 

− Font chữ Times New Roman, kiểu chữ: đậm, kích cỡ: 44, màu chữ: đỏ). 

− Tùy chỉnh text styles là: Font chữ: Times New Roman, kích cỡ: 36, màu chữ: xanh). 

− Second level: Font chữ: Times New Roman, kích cỡ: 24, màu chữ: đen. 

3.5) Quay về chế độ Normal, chọn tạo slide mới và quan sát. 

BÀI THỰC HÀNH POWERPOINT SỐ 4 

1) Mục đích: 

Sử dụng PowerPoint để tạo và trình chiếu bài thuyết trình.  

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại lý thuyết của chương 5. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Lưu tập tin với tên BaiPP4.pptx 

3.2)  Tạo các Slide sau và thực hiện theo yêu cầu: 

− Slide 1: 
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HỌ TÊN SINH VIÊN 

− Slide 2: 

Hướng dẫn các bước thêm slide mới trong PowerPoint (có hình chụp minh họa 

kèm theo) 

Ví dụ: 

  

− Slide 3: 

Hướng dẫn các bước tạo hiệu ứng từng dòng cho slide (Animations). 

− Slide 4: 

Hướng dẫn các bước tạo liên kết cho đối tượng trong slide (Hyperlink). 

− Slide 5: 

Trình bày một số lưu ý khi soạn thảo trong PowerPoint như sau: 

Font chữ tiêu đề: 40-44pt. Font chữ nội dung: 24-32pt (tối thiểu có thể thấy 18pt). Màu 

chữ để người xem dễ nhìn. Chọn mẫu Design phù hợp. Cho các hiệu ứng phù hợp, không 
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quá nhiều hiệu ứng bay nhảy làm người xem khó theo dõi kịp. Sao chép mẫu slide: Click 

chuột phải slide, chọn Duplicate slide. 

Yêu cầu: 

− Background (nền) của các slide: Tự tạo hoặc chọn tuỳ ý trong thẻ Design. 

− Tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide (Transitions): Chọn hiệu ứng tuỳ ý. 

− Tạo các hiệu ứng cho tất cả các đối tượng trong slide (Animations): Chọn tuỳ ý. 

− Đánh số trang tự động cho các slide. 

− Thiết lập để cho slide 1 trình chiếu tự động chuyển sang slide 2 (không cần dùng 

chuột hoặc bàn phím) thời gian là 30 giây. 

BÀI THỰC HÀNH POWERPOINT SỐ 5 (làm thêm) 

1) Mục đích: 

Sử dụng PowerPoint để tạo bài thuyết trình với các kỹ thuật nâng cao 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại lý thuyết của chương 5. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Tạo một tập tin trình chiếu và lưu tập tin với tên BaiPP5.pptx, chọn theme 

Organic. 

3.2)  Tạo 5 slide, nội dung như sau: 

 

Slide 01 

 

Slide 02 

 

Slide 03 

 

Slide 04 
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Slide 05 

 

3.3) Thiết lập hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slides (slide transitions) tùy ý nhưng 

phải khác nhau ở các slides. 

3.4) Vào slide Master chèn và định dạng WordArt “ĐỐ VUI TIN HỌC” theo mẫu, 

tại Footer ghi Họ và tên sinh viên, ngày làm bài trừ slide 1 không hiện Footer. 

3.5) Ở slide 02, chèn Shapes và SmartArt đúng mẫu. Chèn liên kết đến các slide 03, 

04, 05 như sau: 

- Click “Câu 1” đi đến slide 03 

- Click “Câu 2” đi đến slide 04 

- Click “Câu 3” đi đến slide 05 

Hướng dẫn: Chọn Shape “Câu 1”, chọn Insert/Hyperlink/chọn slide 03. 

3.6) Ở slide 03, 04, 05 

- Ở Slide 4, vẽ biểu đồ đúng mẫu. 

- Sử dụng hiệu ứng Triggers khi click vào nút đáp án thì hình Oval mới xuất hiện 

tại phương án đúng. 

Hướng dẫn: Vẽ hình Oval bằng Shape. Chọn Animation Entrance cho Shape, 

animation này chọn trigger là “On click of” và chọn shape “Đáp án”. 

- Khi click nút “Home” sẽ đi đến slide 02. 

3.7) Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên tất cả các slides. 

 

BÀI THỰC HÀNH POWERPOINT SỐ 6 (làm thêm) 

1) Mục đích: 

Sử dụng PowerPoint để tạo bài thuyết trình với các kỹ thuật nâng cao 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại lý thuyết của chương 5. 

3) Yêu cầu: 
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3.1)  Tạo một tập tin trình chiếu và lưu tập tin với tên BaiPP6.pptx, chọn theme 

Badge. 

3.2)  Tạo 4 slide, nội dung như sau: 

 

Slide 01 

 

Slide 02 

 

Slide 03 

 

Slide 04 

3.3) Tạo hiệu ứng chuyển tiếp slide Dissolve cho tất cả các slide. 

3.4) Tạo liên kết slide. Trong khi trình diễn, 

• Click vào “Giới thiệu chung”: trình diễn slide nội dung của slide số 2. 

• Click vào “Một số hình ảnh”: trình diễn slide nội dung của slide số 3. 

• Click vào “Doanh thu từ du lịch”: trình diễn slide nội dung của slide số 

4. 

3.5) Sử dụng slide Master để tạo liên kết dạng nút lệnh  

. Trong khi trình diễn, có chức năng: 

• Click vào nút lệnh FIRST sẽ trình chiếu slide 1. 

• Click vào nút lệnh  PREVIOUS sẽ trình chiếu slide liền trước slide hiện 

tại. 

• Click vào nút lệnh  NEXT sẽ trình chiếu slide liền sau slide hiện tại. 

• Click vào nút lệnh  LAST sẽ trình chiếu slide 4. 

Hướng dẫn: Vào Master view, tạo các nút lệnh. Chọn nút lệnh, vào 

Insert/Hyperlink/place in this document/ chọn First slide/previous slide/next slide/last 

slide tương ứng. 
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3.6) Tạo hiệu ứng Entrance cho các đối tượng trên tất cả các slide. 

3.7) Slide 2: Chèn video. Trong khi trình diễn, bấm vào “VIDEO” thì đoạn video mới 

bắt đầu phát (sinh viên tự tìm video). 

Hướng dẫn: Chọn video, chọn animation “play” có trigger là “On click of” , chọn 

shape “VIDEO”. 

3.8) Slide 3: Chèn hình vào nội dung (sinh viên tự chọn hình)  

3.9) Slide 4: Vẽ biểu đồ theo dữ liệu được cho trong Table và chọn định dạng đúng 

mẫu. 

3.10) Slide 4: Tạo hiệu ứng Entrance có Trigger sao cho khi trình diễn slide 4, click 

vào nút “BIỂU ĐỒ” thì biểu đồ mới xuất hiện. 

3.11) Nút “NGƯỢC LẠI” trình chiếu các slide theo thứ tự slide 4, slide 3, slide 2, 

slide 1. 

Hướng dẫn: 

- Vào Custom Slide Show / New. Chọn tất các cả Slide đưa vào custom show. 

Dùng phím mũi tên để thay đổi ngược thứ tự của các slide.  

- Chọn shape “NGƯỢC LẠI”, vào Insert/Hyperlink/Place in this Document/chọn 

custom show đã tạo. 
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CHƯƠNG 6. SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN 

Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: 

− Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các 

thao tác với thư điện tử; 

− Sử dụng được các thao tác xử lý cơ bản trên Internet, thư điện tử và tìm kiếm thông 

tin. 

− Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng 

các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet. 

 

6.1 KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ INTERNET 

6.1.1 Tổng quan về Internet  

❖ Khái niệm  

Internet là một tập hợp của các máy tính được liên kết nối lại với nhau thông qua 

hệ thống dây cáp mạng và đường điện thoại trên toàn thế giới với mục đích trao đổi, 

chia sẻ dữ liệu và thông tin. Bất cứ người nào trên hệ thống cũng có thể tiếp cận và đi 

vào xem thông tin từ bất cứ một máy tính nào trên hệ thống này hay hệ thống khác. 

❖ Ứng dụng của mạng Internet 

− Một số dịch vụ phổ biến trên mạng Internet: World Wide Web – WWW, thư điện tử 

(email), truyền tải tập tin (FTP), tán gẫu (Chat), tra cứu thông tin (Search), mua bán 

trực tuyến (E-Commerce) 

− Trên mạng Internet chúng ta có thể: truy cập thông tin, gửi thư điện tử, tham gia các 

khóa học trực tuyến, tham gia các diễn đàn để trao đổi thông tin, giải trí: xem phim, 

nghe nhạc… 

6.1.2 Dịch vụ WWW (World Wide Web) 

World Wide Web (WWW), thường được gọi là Web, là một hệ thống thông tin 

nơi các tài liệu và tài nguyên web khác được xác định bởi Uniform Resource Locators 

(URL, chẳng hạn như https://www.example.com/), có thể là được liên kết bởi siêu văn 

bản và có thể truy cập qua Internet. Các tài nguyên của WWW có thể được người dùng 

truy cập bằng một ứng dụng phần mềm có tên là trình duyệt web. 

Webpage (trang web) là một tài liệu thường được viết bằng HTML (Ngôn ngữ 

đánh dấu siêu văn bản) có thể truy cập thông qua Internet hoặc các mạng khác bằng trình 

duyệt Internet. Một trang web được truy cập bằng cách nhập địa chỉ URL và có thể chứa 

văn bản, đồ họa và siêu liên kết đến các trang web và tệp khác.  

Website là tập hợp nhiều webpage liên kết với nhau. Mỗi website sẽ có một tên 

miền để người dùng có thể truy cập vào các trang web trong đó. Khi người sử dụng nhập 
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tên miền trên trình duyệt, sẽ được dẫn tới trang homepage là trang chứa liên kết tới các 

trang khác trong website. 

Để xem và đọc các thông tin trên Web, người sử dụng phải có trình duyệt Web 

như Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Safari… 

Trình duyệt Web là một ứng dụng tương thích với máy tính của chúng ta, cho phép 

chúng ta nhìn thấy các trang Web trên màn hình máy tính. 

6.1.3 Bảo mật khi làm việc với Internet  

Với sự phát triển của internet, chúng ta có thể truy xuất thông tin mọi lúc, mọi 

nơi. Người dùng đầu cuối chỉ cần ngồi trước máy tinh của mình vẫn có thể cập nhật 

được các tin tức, tìm kiếm dữ liệu và download phần mềm. Nhưng chính sự rộng rãi của 

internet sẽ là nơi phát tán nhiều virus, trojan và các chương trình phần mềm độc hại. 

Để ngăn những truy cập trái phép cũng như các chương trình độc hại thâm nhập, 

ngoài việc cài đặt một chương trình Anti – Virus đủ mạnh cho máy tinh của bạn còn 

phải có một hệ thống có khả năng quản lý tất cả các truy cập từ bên trong máy tính ra 

internet và từ internet vào máy tính. Hệ thống đó gọi là Tường Lửa (Firewall). 

Khi tham gia vào cộng đồng ảo và hoạt động trực tuyến, chúng ta có thể gặp một 

số rủi ro như vô ý tiết lộ thông tin cá nhân, bị quấy rầy, bị lợi dụng. 

Quá trình truyền thông tin trên mạng Internet có thể xảy ra các lỗi bảo mật nên 

khi gửi thông tin cần mã hóa tập tin. 

Vì thông tin trên Internet là từ nhiều nguồn, có tốt có xấu nên chúng ta cần kiểm 

soát (Ví dụ đối với trẻ em): dùng các phần mềm giám sát, hạn chế duyệt web, giới hạn 

các trò chơi máy tính, hạn chế thời gian sử dụng máy tính. Chỉ truy cập những website 

đáng tin cậy. 

6.2 KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG INTERNET 

6.2.1 Sử dụng trình duyệt Web 

Phần mềm sử dụng để định hướng Web gọi là trình duyệt Web (Web browser). 

Trình duyệt được định nghĩa mạnh khi có khả năng xử lý mượt mà mọi thao tác của 

người dùng, hỗ trợ chạy ổn định trên nhiều nền tảng, và có khả năng tương tác đồng bộ 

tốt với những ứng dụng đang chạy trên máy đó. Hiện nay, người dùng có nhiều tùy chọn 

sử dụng trình duyệt web cho cả điện thoại và máy tính. Tuy nhiên mỗi trình duyệt đều 

có ưu điểm và nhược điểm riêng. Trình duyệt Chrome đang được nhiều người sử dụng, 

là một trong những trình duyệt mạnh nhất hiện nay. Trong tài liệu này trình bày các 

thao tác trên trình duyệt Chrome. 

6.2.1.1 Thao tác duyệt web cơ bản 

❖ Xem nội dung một trang web 

Ta có thể dùng các cách sau: 
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− Nhập địa chỉ trang web trên thanh địa chỉ, sau đó nhấn Enter. 

 

Hình 6. 1. Nhập địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ 

− Nhấp vào biểu tượng trang web có trong thanh Bookmarks 

 

Hình 6. 2. Mở trang web đã đánh dấu trong thanh bookmarks 

 

❖ Mở tab mới 

− Nhấp biểu tượng dấu + trên thanh tiêu đề trình duyệt. 

❖ Tải lại, ngừng tải một trang web 

− Nhấn F5 hoặc nhấp vào nút Refresh trên thanh tiêu đề trình duyệt để tải lại 

(refresh) trang web cho phép ta xem nội dung mới cập nhật trên trang. 

− Trong khi trang web đang tải về, nút Refresh sẽ được thay bằng nút lệnh Stop  

− Nếu trang web tải về quá lâu, ta có thể nhấn vào nút Stop để ngưng tải. 

6.2.1.2 Thiết đặt (setting) 

❖ Quản lý History 

History là nơi lưu lịch sử làm việc của người dùng trên trình duyệt web. 

− Vào menu/History 

+ Trong khung bên trái sẽ hiển thị tóm tắt lịch sử truy cập. ta có thể nhấp vào các 

liên kết trong khung này để xem lại các trang đã xem. 
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Hình 6. 3. Chọn menu lệnh History 

+ Muốn xem chi tiết hơn, nhấp vào History (Ctrl+H) ở khung bên trái. 

▪ Nhấp Clear browsing data để chọn xóa các mục trong History. 

▪ Có thể nhắp chọn từng mục và nhấn Delete. 

 

Hình 6. 4. Chi tiết History 

❖ Thiết lập trong Settings 

Ta có thể thay đổi các thiết lập mặc định của Chrome như thiết lập trang chủ mặc 

định, đặt Proxy, … sau khi cài đặt. 

− Từ menu lệnh của Chrome, chọn Settings, sau đó chọn các tùy chọn như hình dưới 

để thực hiện các thiết lập. 
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6.2.1.3 Chuyển hướng từ nguồn nội dung Internet này qua nguồn khác 

− Nếu trang web đang xem có chứa những liên kết (được gạch dưới hoặc sử dụng màu 

khác với màu của văn bản, tuy nhiên các nút và các hình ảnh cũng có thể là các liên 

kết và khi đưa con trỏ chuột đến các liên kết, con trỏ chuột sẽ đổi hình dạng thành 

Hình 6. 5. Thiết lập (Settings) 
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hình bàn tay ) đến các trang web khác, nhắp chuột vào các liên kết đó để chuyển 

đến trang mới.  

− Muốn chuyển lại các trang trước, nhắp vào nút Back  và nút Forward → di chuyển 

đến trang kế tiếp (nút này chỉ sáng lên khi có thực hiện nút Back).   

− Để xem nội dung của trang web liên kết đồng thời vẫn giữ nguyên trang web hiện 

hành, nhắp chuột phải vào liên kết, chọn Open in New Tab để xem nội dung trang 

web liên kết trong một Tab mới. Chọn Open in New Window, để xem nội dung trang 

web liên kết trong một cửa sổ Windows mới.  

6.2.1.4 Đánh dấu (Bookmark) 

❖ Lưu các địa chỉ thường dùng  

Khi truy cập các trang Web, nếu muốn lưu lại địa chỉ các trang này để có thể sử 

dụng cho các lần truy cập sau mà không cần nhớ.  Menu Bookmarks cho chép chúng ta 

thực hiện các lệnh liên quan đến việc lưu địa chỉ. 

 

Hình 6. 6. Menu Bookmarks 

 

− Bookmarks opens pages: lưu địa chỉ tất cả các trang web đang mở. 
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− Show bookmarks bar: Hiển thị thanh Bookmarks trên trình duyệt 

 

− Bookmarks manager: Quản lý các địa chỉ đã lưu. 

+ Chọn Add new Folder để tạo folder mới chứa các địa chỉ. 

+ Chọn Add new Bookmark để lưu một địa chỉ mới. 

 

6.2.2 Sử dụng Web 

6.2.2.1 Biểu mẫu và sử dụng một số dịch vụ công (Sinh viên tự nghiên cứu) 

❖ Khái niệm biểu mẫu và biểu mẫu điện tử 

Biểu mẫu cung cấp một tiêu chuẩn giao tiếp bằng văn bản giữa những người tham 

gia, các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan chức năng. Biểu mẫu là một văn bản được 

định dạng chứa các khoảng trống (trường trống) mà người dùng có thể điền vào thông 

tin.   

Biểu mẫu điện tử (E-Form): Là phiên bản điện tử của biểu mẫu giấy, được quản 

lý, lưu trữ trên máy tính và lưu hành trên môi trường mạng. Với biểu mẫu điện tử:  

Hình 6. 7. Hiển thị thanh Bookmarks 

Hình 6. 8. Quản lý Bookmarks 
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− Người sử dụng có thể điền trực tiếp thông tin lên biểu mẫu thông qua trình duyệt 

web hoặc giao diện đồ họa phần mềm hỗ trợ điền biểu mẫu. Dữ liệu người sử dụng 

điền vào biểu mẫu để gửi tới hệ thống xử lý biểu mẫu.  

− Hỗ trợ quá trình tương tác trực tuyến (gửi/nhận) thông qua môi trường mạng giữa 

người sử dụng biểu mẫu và hệ thống xử lý biểu mẫu.  

− Dữ liệu đặc tả thuộc tính, cấu trúc của E-Form được quản lý và lưu trữ trong CSDL.  

Ngày nay, khi máy tính cá nhân phát triển mạnh mẽ, biểu mẫu điện tử có nhiều 

tiện ích so với các biểu mẫu giấy:  

− Giảm chi phí in ấn, sửa đổi, cập nhật, lưu trữ.  

− Tính khả dụng cao hơn: có thể truy cập bất cứ lúc nào, từ bất kỳ đâu.  

− Khả năng sử dụng dễ dàng hơn và tránh sai sót.  

− Dễ dàng sử dụng các dữ liệu sẵn có. 

− Điền dữ liệu ngoại tuyến (offline) hoặc trực tuyến (online).  

❖ Dịch vụ hành chính công  

Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu 

lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức 

các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. 

Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn 

chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.  

❖ Dịch vụ công trực tuyến  

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung 

cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức 

độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau:  

− Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông 

tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính 

đó.  

− Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép 

người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, 

tổ chức cung cấp dịch vụ.  

− Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép 

người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung 

cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực 

hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được 

thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.  
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− Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép 

người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả 

có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người 

sử dụng.   

❖ Sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến 

Xem bài thực hành Internet số 1. 

6.2.2.2 Tìm kiếm, bộ tìm kiếm (máy tìm kiếm) 

Trên Internet có rất nhiều trang web cung cấp các công cụ tìm kiếm (search 

engine) như www.msn.com, www.google.com, www.yahoo.com. Mỗi công cụ tìm kiếm 

có những điểm mạnh và điểm yếu riêng.  

❖ Một số lưu ý để tăng kết quả khi tìm kiếm:  

− Sử dụng từ cụ thể hơn là từ chung chung. Ví dụ, muốn tìm tài liệu hướng dẫn sử 

dụng Microsoft Excel 2016 bạn sử dụng từ khóa “Microsoft Excel 2016” để tìm thì 

số lượng kết quả trả về có thể rất lớn. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng cụm 

từ “hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2016” thì kết quả trả về sẽ tốt hơn.  

− Sử dụng cặp dấu ngoặc kép để tìm nhóm từ xác định, bao quanh nhóm từ bởi dấu 

ngoặc kép sẽ giới hạn kết quả tìm kiếm là chỉ các trang có chứa đựng chính xác nhóm 

từ đã chỉ định. Nếu không có dấu ngoặc kép, kết quả sẽ bao gồm bất kỳ trang mà nó 

chứa những từ bạn chỉ định không quan tâm đến thứ tự các từ. 

− Sử dụng dấu trừ (-) trước nhóm từ: để nhận những trang không chứa những từ này 

xuất hiện trong kết quả. 

− Giới hạn sử dụng các từ chung chung tiếng Anh như “a”, “my”, “the” trừ khi tìm 

kiếm tiêu đề.  

− Tìm kiếm chính xác một website hoặc một domain. Nhập vào nhóm từ muốn tìm 

kiếm trước từ khóa “Site:” và sau đó là địa chỉ của website. Ví dụ, tìm kiếm 

Microsoft.com cho các thông tin về virus, nhập vào virus site:www.microsoft.com  

❖ Tìm kiếm với Google 

Hiện nay Google là một công cụ tìm kiếm rất mạnh dùng để tìm kiếm thông tin 

trên mạng. Đây là công cụ tìm kiếm đa năng nhất, công cụ này có khả năng tìm kiếm 

trên vài tỉ trang Web. Hiện nay giao diện của Google hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ, kể cả 

ngôn ngữ tiếng việt.   

− Để tìm kiếm bằng công cụ Google, bạn nhập vào địa chỉ www.google.com hoặc 

www.google.com.vn trên thanh địa chỉ của IE.  

− Nhập thông tin muốn tìm vào hộp văn bản rồi nhấn Enter hoặc nhấn vào nút lệnh 

Tìm với Google (Google Search). Thông tin tìm kiếm thường là các từ khóa 

(keyword) hoặc một cụm từ tiêu biểu nhất.  
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− Có thể sử dụng các tùy chọn tìm kiếm để cho kết quả chính xác hơn, chẳng hạn như 

tìm hình ảnh, ta có thể chọn thêm kích thước, màu, loại, thời gian… 

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm nâng cao của Google để có kết 

quả tìm kiếm thông tin đang tìm chính xác hơn, bằng cách nhấn vào Advanced Search 

(tìm kiếm nâng cao - khi hiển thị ngôn ngữ tiếng Việt). 

 

 

6.2.2.3 Lưu nội dung 

❖ Để lưu một trang web 

− Truy cập đến trang web cần lưu nội dung.   

− Nhấp phải trên trang web, chọn Save as ..., xuất hiện hộp thoại Save Webpage. 

+ Chọn nơi chứa tập tin và đặt tên tập tin (file name).   

Hình 6. 9. Tùy chọn tìm kiếm nâng cao của Google 
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+ Chọn kiểu lưu tập tin trong hộp Save as type: 

▪ Nếu muốn lưu tất cả các files cần thiết để hiển thị trang này bao gồm đồ họa, 

khung, …., chọn Webpage, Complete. Muốn lưu tất cả các thông tin cần thiết 

để hiển thị trang này trong một file đơn, chọn Webpage, single file. Nếu chỉ 

muốn lưu trang HTML hiện tại, nhấn Webpage, HTML only. Nếu chỉ muốn 

lưu văn bản từ trang hiện tại, chọn Text File. 

▪ Nhấn Save để lưu.  

❖ Lưu hình ảnh từ một trang Web  

− Nhấp phải lên hình ảnh muốn lưu, chọn Save Picture as, hộp thoại Save Picture xuất 

hiện  

− Chọn thư mục và đặt tên muốn lưu và nhấn Save.  

6.2.2.4 In 

Cách thực hiện như sau:  

− Chọn menu lệnh → Print hoặc nhấn Ctrl+P, xuất hiện hộp thoại Print. 

− Chọn các tùy chọn trước khi in:  

+ Destination: chọn máy in, nếu máy có nối kết nhiều máy in  

+ Pages: chọn các trang in  

▪ All: in tất cả các trang  

▪ Select: in vùng đã chọn trong trang web  

▪ Curent: in trang hiện hành  

▪ Page: chỉ ra số trang cần in  

+ Layout: Hướng tờ giấy in 

+ Copies: Số bản in trong mỗi lần in  

− Chọn OK để thực hiện in.  

6.2.3 Thư điện tử (Email) 

6.2.3.1 Khái niệm thư điện tử 

−  Thư điện tử hay thường được gọi là email là một trong những tính năng quan trọng 

nhất của Internet. So với gởi thư bưu điện theo cách truyền thống thì ưu điểm nổi 

bật của email là nhanh, rẻ và có thể gởi ở mọi lúc mọi nơi. Một điểm khác biệt với 

gởi bưu điện là nội dung của một email có thể gởi cùng lúc cho nhiều người nhận. 

− Hệ thống email trên Internet đóng vai trò như là các bưu cục nhận và phát thư. Các 

máy chủ email đóng vai trò như là các bưu cục để tiếp nhận và phân phát email. Do 

đó, người dùng muốn gởi và nhận thư điện tử thì phải có máy tính nối kết Internet 
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hoặc nối kết vào máy chủ cung cấp dịch vụ email (Mail Server). Ngoài ra, người 

sử dụng phải có tài khoản email và danh sách địa chỉ email của người nhận. 

− Webmail là một trong ứng dụng web hữu ích nhất trên Internet, nó cho phép bạn 

truy cập, gởi, nhận và quản lí email của bạn thông qua trình duyệt web. Phần lớn 

các trang webmail là bạn có thể truy cập email của bạn từ bất kỳ máy tính nào trên 

thế giới, miễn là máy tính đó kết nối Internet và có trình duyệt web.  

− Webmail được thiết kế từ những công ty công nghệ nổi tiếng. Một vài dịch vụ 

webmail nổi tiếng có thể sử dụng là Yahoo!Mail, Google Gmail, Hotmail của 

Microsoft.  

− Khi đăng ký sử dụng dịch vụ Email, đơn vị cung cấp dịch vụ (Internet service 

provider - ISP) sẽ cung cấp cho chúng ta: 

+ Tên tài khoản (account) và mật mã (password) truy cập 

+ Địa chỉ email (email address) 

+ Địa chỉ mail server gởi đi (Out going mail (SMTP))  

+ Địa chỉ mail server nhận mail (Incoming Mail (POP3))  

− Địa chỉ Email (Email Address): xác định nơi mà một thông điệp thư tín có thể được 

phân bố. Một địa chỉ Email gồm hai phần như sau:  

       <Tên tài khoản>@<Tên miền>  

+ Tên miền: tên của máy tính làm Server lưu và quản lý địa chỉ email này.  

+ Tên tài khoản: tên được đăng ký, để phân biệt với các địa chỉ email khác có cùng 

tên miền. Ví dụ: info@yahoo.com; tinhhp@hitu.edu.vn;...   

6.2.3.2 Viết và gửi thư điện tử 

Sử dụng Webmail, thông thường ta thực hiện theo các bước sau: 

− Đăng nhập hộp thư  



Giáo trình Tin học 

Khoa CNTT – Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM 251 

 

 

Hình 6. 10. Viết và gửi e-mail 

− Nhấp vào mục Soạn thư, nhập các mục cần thiết. 

+ Nhập địa chỉ người nhận chính vào hộp văn bản Tới.  

+ Bạn có thể nhấn vào liên kết Tới để lấy ra địa chỉ các người nhận. 

+ Nếu muốn gởi cho các người nhận phụ, nhấn vào liên kết Cc hoặc Bcc. 

+ Nếu muốn gởi tập tin kèm theo, nhấn nút lệnh ,  hộp thoại xuất hiện để chọn 

tập tin muốn gởi kèm theo.  

− Nhấn nút Gửi để gửi thư. 

6.2.3.3 Nhận và trả lời thư điện tử 

− Để đọc email, bạn nhấn vào Hộp thư đến rồi nhấn vào tiêu đề lá thư để xem nội 

dung của thư đó.  

− Khi một email đang mở, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:  

+ Nếu muốn trả lời email, nhấn nút lệnh Trả lời  

Trả lời email (Reply) là gửi email trả lời cho người trực tiếp gửi email đến.  
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Email có thể được người gửi số 1 gửi đến một người, người này nhận được lại 

chuyển tiếp cho người khác…Nếu chọn Relpy to All có nghĩa là gửi mail trả lời 

đế tất cả những người đã tham gia gửi và chuyển tiếp email này. 

+ Nhấn nút lệnh  để xóa thư. 

+ Nhấn nút Chuyển tiếp để chuyển thư đã nhận cho người khác. 

6.2.3.4 Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thư điện tử 

Quản lý email là cần thiết để sắp xếp hộp thư trật tự, nhanh chóng, tiết kiệm thời 

gian và giúp tăng năng suất làm việc. Chúng ta nên thực hiện những thao tác sau một 

cách thường xuyên: 

− Trong Hộp thư đến, ta có thể đặt cờ hiệu (flag) cho thư điện tử, đánh đấu đọc hay 

chưa đọc. 

 

− Sử dụng chức năng lọc trong hộp thư đến (ví dụ: theo người gửi, chủ đề, ngày nhận) 

để tìm nhanh thư. 

Đánh dấu đã đọc 

Đánh dấu là quan trọng 

Hình 6. 11. Hộp thư đến 
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− Trong mục Cài đặt , ta có thể thiết lập các tùy chọn tự Tự động trả lời thư, Thêm 

chữ ký… 

− Đặt các chế độ trả lời có kèm theo/không kèm theo các thông điệp ban đầu. 

− Phân nhóm và gắn nhãn cho email: nội dung email, cần phân nhóm và gán nhãn 

cho email đó. 

Hình 6. 12. Chức năng lọc thư của Gmail 
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− Thao tác Xóa thư sẽ đặt các thư bị xóa vào thùng rác. Thường sau 30 ngày các 

thư lưu trong thùng rác sẽ bị xóa hẳn. Ta có thể vào thùng rác để khôi phục một 

thư bị xóa nếu nó còn ở đó, hoặc xóa hẳn thư trong thùng rác (dọn sạch thùng 

rác). 

Cần dựa vào tiêu đề thư và thực hiện hàng ngày để không bị tồn đọng thư rác, hủy 

bỏ đăng ký nhận email quảng cáo để giảm số lượng email rác gửi tới. 

6.2.4 Sử dụng mạng xã hội  

Dịch vụ mạng xã hội (Social Networking Service - SNS) là dịch vụ nối kết các 

thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không 

phân biệt không gian và thời gian. Những người tham gia vào dịch vụ mạng xã hội còn 

được gọi là cư dân mạng.  

Một số mạng xã hội phổ biến: 

− Facebook: Đây là nơi mọi người chia sẻ cảm nghĩ của mình, là nơi lưu lại các 

hình ảnh- clip, chia sẻ rộng rãi với cộng đồng. Ngoài các tài khoản người dùng 

cá nhân, facebook mở rộng sự tương tác người dùng qua các group, các page. 

Mọi người có thể kết bạn để trò chuyện cùng nhau qua hình thức chat, facebook 

call, video call... người dùng cũng sử dụng Facebook như một phương tiện truyền 

thông để kinh doanh khá hiệu quả. 

− Mạng chia sẻ video miễn phí Youtube: Đây là website chia sẻ video lớn nhất thế 

giới. Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm các video mình cần trên tất cả mọi lĩnh 

vực, có thể xem các clip, video miễn phí. Chỉ cần một tài khoản gmail là bạn có 

Hình 6. 13. Phân nhóm và gán nhãn Email 
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thể đăng tải những video của mình lên cộng đồng, cũng có thể tải về những video 

clip một cách nhanh chóng và hoàn toàn không mất phí. 

− Instagram: là ứng dụng di động miễn phí ra mắt đầu tiên vào tháng 10 năm 2010. 

Đây là phần mềm chia sẻ ảnh lớn nhất hiện nay.  

− Linkedin: đây là mạng xã hội có dành cho lĩnh vực kinh doanh, là nơi các doanh 

nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng quan hệ làm ăn, quảng bá thương hiệu, sản 

phẩm, tuyển dụng việc làm. 

6.3 MỘT SỐ DẠNG TRUYỀN THÔNG SỐ THÔNG DỤNG (Sinh viên tự nghiên 

cứu) 

6.3.1 Dịch vụ nhắn tin tức thời  

❖ Khái niệm 

Nhắn tin tức thời (Instant Messaging IM) là một phương thức nhắn tin tức thời 

hay người ta hiện nay thường gọi là Chat. Hiện nay tin nhắn tức thời đã không dừng lại 

ở việc gửi các tin nhắn nữa mà nó bao gồm rất nhiều chức năng thú vị như gửi các icon, 

các media và nhiều chức năng khác. Hiện nay người dùng có xu hướng sử dụng các tính 

năng nhắn tin trên các mạng xã hội như Facebook và Twitter. Ngày nay, hầu hết các tin 

nhắn tức thì diễn ra trên các ứng dụng nhắn tin (như WhatsApp, Facebook Messenger, 

WeChat, Zalo, Skype và Viber). 

❖ Lợi ích 

Những lợi ích chủ yếu của việc nhắn tin tức thời là truyền thông thời gian thực, 

ta có thể biết người liên hệ đang trực tuyến hay không, chi phí thấp và có khả năng 

truyền tải tập tin. 

❖ VoIP  

VoIP (viết tắt của Voice over Internet Protocol, nghĩa là Truyền giọng nói trên 

giao thức IP) là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng Internet. 

VoIP là viết tắt của Voice over Internet Protocol. Nó cũng được gọi là Điện thoại IP, 

Điện thoại Internet và Cuộc gọi qua Internet. Đây là một cách khác để thực hiện cuộc 

gọi điện thoại có thể rất rẻ hoặc hoàn toàn miễn phí. 

Hội nghị trực tuyến hay họp trực tuyến (meeting online, meeting conference) là 

họp hội nghị thông qua phần mềm, web hội nghị, điện thoại thông qua môi trường 

Internet nhằm giảm chi phí và thời gian tổ chức. Người ta có thể sử dụng sử dụng dịch 

vụ video call trên các phần mềm/web chat có hỗ trợ họp trực tuyến miễn phí như Skype, 

Hangout… hoặc dùng các phần mềm chuyên dụng để thực hiện. 

6.3.2 Cộng đồng trực tuyến 

Cộng đồng trực tuyến là một cộng đồng ảo trong đó các thành viên tương tác với 

nhau chủ yếu thông qua mạng Internet. Đa phần, cộng đồng mạng cảm giác giống như 

gia đình, gồm có một nhóm các thành viên bè bạn vô hình. Những người mong muốn 
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là một phần của cộng đồng mạng thường phải trở thành thành viên trên một trang web 

cụ thể và tất nhiên phải cần có kết nối Internet. Một cộng đồng mạng có thể hoạt động 

như một hệ thống thông tin nơi các thành viên có thể đăng bài, bình phẩm trong các 

cuộc tranh luận, tư vấn lời khuyên hay cộng tác. Thường thì mọi người giao tiếp thông 

qua các trang mạng xã hội, phòng chat, diễn đàn, danh sách thư điện tử (e-mail) và các 

bảng thảo luận. Người ta cũng có thể tham gia cộng đồng mạng thông qua các video 

game, blog và thế giới ảo. 

Blog (gọi tắt của weblog), là một dạng nhật ký trực tuyến, trên đó các blogger 

(người viết blog), có thể là cá nhân hoặc nhóm, đưa thông tin lên mạng với mọi chủ đề, 

thông thường có liên quan tới kinh nghiệm hoặc ý kiến cá nhân, chủ yếu cung cấp thông 

tin đề cập tới những chủ đề chọn lọc, không giống như các báo truyền thống. Một trang 

blog có thể chứa các siêu liên kết, hình ảnh và liên kết (tới các trang chứa phim và âm 

nhạc). 

6.3.3 Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử  

❖ Thương mại điện tử 

Thương mại điện tử là việc thực hiện các hoạt động thương mại dựa trên các công 

cụ điện tử, đặc biệt là Internet và WorldWideWeb. 

Website bán hàng trực tuyến hay website thương mại điện tử được hiểu là trang 

thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt 

động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch 

vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng. Nói 

một cách đơn giản hơn thì website bán hàng chính là website nơi tất cả các hoạt động 

mua bán hàng trực tuyến được thực hiện. Thông thường, các chức năng của một trang 

mạng bán hàng trực tuyến bắt buộc phải có là:  khách hàng đăng nhập, tìm kiếm thông 

tin về hàng hóa, chọn mua hàng và tạo giỏ hàng và thanh toán. 

❖ Ngân hàng điện tử 

− Ngân hàng điện tử (E-Banking) là một dịch vụ cho phép người dùng kiểm tra thông 

tin hoặc thực hiện các giao dịch với tài khoản ngân hàng mà không cần tới quầy giao 

dịch cũng như ATM, có thể thông qua Internet hoặc kết nối mạng viễn thông. 

− Địa chỉ một số ngân hàng điện tử tại Việt Nam: 

+ https://vietcombank.com.vn 

+ https://www.agribank.com.vn 

+ https://www.acb.com.vn 

+ https://www.techcombank.com.vn 

+ … 

https://vietcombank.com.vn/
https://www.agribank.com.vn/
https://www.acb.com.vn/
https://www.techcombank.com.vn/
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− Bảo mật khi sử dụng ngân hàng điện tử: Một trong những nhược điểm của ngân 

hàng điện tử chính là tính an toàn và bảo mật của hệ thống E-Banking. Khách hàng 

có thể mất mật khẩu truy cập tài khoản từ lúc nào mà không biết do hacker ăn cắp 

bằng công nghệ cao. Do đó khách hàng cần trang bị kiến thức về an toàn và bảo mật 

thông tin trên mạng.  

− Người dùng sau khi đăng ký tài khoản có thể đăng nhập và thực hiện các công việc 

như: xem thông tin tài khoản, sao kê, chuyển tiền sang tài khoản khác, thanh toán 

phí hóa đơn (điện, nước, bảo hiểm…), gửi tiền tiết kiệm. 

6.4 KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN 

MẠNG (Sinh viên tự nghiên cứu) 

6.4.1 Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu và thông tin 

❖ Nguy cơ bị mất, hỏng, sửa đổi nội dung thông tin 

Người dùng có thể vô tình để lộ mật khẩu hoặc không thao tác đúng quy trình tạo 

cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng để lấy cắp hoặc làm hỏng thông tin. Kẻ xấu có thể sử dụng 

công cụ hoặc kỹ thuật của mình để thay đổi nội dung thông tin (các file) nhằm sai lệnh 

thông tin của chủ sở hữu hợp pháp.  

❖ Nguy cơ bị tấn công bởi các phần mềm độc hại 

− Các phần mềm độc hại tấn công bằng nhiều phương pháp khác nhau để xâm nhập 

vào hệ thống với các mục đích khác nhau như: virus, sâu máy tính (Worm), phần 

mềm gián điệp (Spyware), ...  

− Virus: là một chương trình máy tính có thể tự sao chép chính nó lên những đĩa, file 

khác mà người sữ dụng không hay biết. Thông thừờng virus máy tính mang tính 

chất phá hoại, nó sẽ gây ra lỗi thi hành, lệch lạc hay hủy dữ liệu. Chúng có các tính 

chất: Kích thước nhỏ, có tính lây lan từ chương trình sang chương trình khác, từ đĩa 

này sang đĩa khác và do đó lây từ máy này sang máy khác, tính phá hoại thông 

thường chúng sẽ tiêu diệt và phá hủy các chương trình và dữ liệu (tuy nhiên cũng có 

một số virus không gây hại như chương trình được tạo ra chỉ với mục đích trêu đùa).  

− Worm: Loại virus lây từ máy tính này sang máy tính khác qua mạng, khác với loại 

virus truyền thống trước đây chỉ lây trong nội bộ một máy tính và nó chỉ lây sang 

máy khác khi ai đó đem chương trình nhiễm virus sang máy này.  

− Trojan, Spyware, Adware: Là những phần mềm được gọi là phần mềm gián điệp, 

chúng không lây lan như virus. Thường bằng cách nào đó (lừa đảo người sử dụng 

thông qua một trang web, hoặc một người cố tình gửi nó cho người khác) cài đặt và 

nằm vùng tại máy của nạn nhân, từ đó chúng gửi các thông tin lấy được ra bên ngoài 

hoặc hiện lên các quảng cáo ngoài ý muốn của nạn nhân.  

❖ Nguy cơ xâm nhập từ lỗ hổng bảo mật 
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Lỗ hổng bảo mật thường là do lỗi lập trình, lỗi hoặc sự cố phần mềm, nằm trong 

một hoặc nhiều thành phần tạo nên hệ điều hành hoặc trong chương trình cài đặt trên 

máy tính. Hiện, nay các lỗ hổng bảo mật được phát hiện ngày càng nhiều trong các hệ 

điều hành, các web server hay các phần mềm khác, ... Và các hãng sản xuất luôn cập 

nhật các lỗ hổng và đưa ra các phiên bản mới sau khi đã vá lại các lỗ hổng của các phiên 

bản trước.  

❖ Nguy cơ xâm nhập do bị tấn công bằng cách phá mật khẩu 

Quá trình truy cập vào một hệ điều hành có thể được bảo vệ bằng một khoản mục 

người dùng và một mật khẩu. Đôi khi người dùng khoản mục lại làm mất đi mục đích 

bảo vệ của nó bằng cách chia sẻ mật khẩu với những người khác, ghi mật khẩu ra và để 

nó công khai hoặc để ở một nơi nào đó cho dễ tìm trong khu vực làm việc của mình. 

Những kẻ tấn công có rất nhiều cách khác phức tạp hơn để tìm mật khẩu truy nhập. 

Những kẻ tấn công có trình độ đều biết rằng luôn có những khoản mục người dùng quản 

trị chính. Kẻ tấn công sử dụng một phần mềm dò thử các mật khẩu khác nhau có thể. 

Phần mềm này sẽ tạo ra các mật khẩu bằng cách kết hợp các tên, các từ trong từ điển và 

các số. Ta có thể dễ dàng tìm kiếm một số ví dụ về các chương trình đoán mật khẩu trên 

mạng Internet như: Xavior, Authforce và Hypnopaedia. Các chương trình dạng này làm 

việc tương đối nhanh và luôn có trong tay những kẻ tấn công.  

❖ Nguy cơ mất an toàn thông tin do sử dụng e-mail 

Tấn công có chủ đích bằng thư điện tử là tấn công bằng email giả mạo giống như 

email được gửi từ người quen, có thể gắn tập tin đính kèm nhằm làm cho thiết bị bị 

nhiễm virus. Cách thức tấn công này thường nhằm vào một cá nhân hay một tổ chức cụ 

thể. Thư điện tử đính kèm tập tin chứa virus được gửi từ kẻ mạo danh là một đồng nghiệp 

hoặc một đối tác nào đó. Người dùng bị tấn công bằng thư điên tử có thể bị đánh cắp 

mật khẩu hoặc bị lây nhiễm virus. Ngoài ra, e-mail cũng có thể chứa một liên kết tới 

một web site giả.  

❖ Nguy cơ mất an toàn thông tin trong quá trình truyền tin 

Trong quá trình lưu thông và giao dịch thông tin trên mạng internet nguy cơ mất 

an toàn thông tin trong quá trình truyền tin là rất cao do kẻ xấu chặn đường truyền và 

thay đổi hoặc phá hỏng nội dung thông tin rồi gửi tiếp tục đến người nhận. 

6.4.2 Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh 

mạng 

❖ Tác dụng 

Mặc dù các chi tiết có thay đổi tùy thuộc vào mỗi gói phần mềm khác nhau, nhưng 

nhìn chung phần mềm diệt virus sẽ quét các file hay bộ nhớ máy tính của bạn theo 

những kiểu nhất định để xác định các mối nguy hại. Các phần mềm này tìm kiếm các 

mối nguy hại dựa trên các bộ nhận dạng virus. Hacker liên tục tạo ra các loại virus mới 
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nhất, vì vậy điều vô cùng quan trọng là chúng ta cần cài đặt phiên bản diệt virus mới 

nhất cho máy tính. 

Khi cài đặt một phần mềm diệt virus, cần quét định kì toàn bộ máy tính của bạn: 

− Quét tự động: Có thể cấu hình để quét tự động một file hoặc thư mục cụ thể. Ta chỉ 

cần đặt khoảng thời gian việc còn lại phần mềm diệt virus sẽ thực hiện. 

− Quét thủ công: Nên quét các file nhận được từ một nguồn bên ngoài trước khi mở 

ra. Bao gồm: 

+ Lưu và quét các tệp đính kèm từ email hay download từ các trang web thay vì 

mở trực tiếp từ các web. 

+ Quét các thiết bị lưu trữ bao gồm đĩa CD, DVD, USB trước khi mở bất kì một 

file nào trong đó. 

− Luôn cập nhật trình duyệt và ứng dụng chống virus lên bản mới nhất. Các trình duyệt 

và phần mềm chống virus thường có tính năng “bộ lọc” ngăn người dùng truy cập 

vào các trang web đã bị xác nhận là web độc hoặc không xác thực.  

❖ Hạn chế của các phần mềm diệt virus 

Vì các phần mềm diệt này dựa trên các bộ nhận dạng virus, chúng chỉ có thể phát 

hiện ra virus khi bộ nhận dạng này được cài đặt trên máy tính. Vì vậy, điều quan trọng 

là phải giữ bộ nhận dạng này luôn ở trạng thái update. Máy vẫn sẽ bị nhiễm virus trước 

khi các nhà cung cấp bổ sung bộ nhận dạng mới nhất vào máy tính, vì vậy, lúc nào cũng 

phải thực hiện các biện pháp an toàn khác song song với việc cài đặt phần mềm diệt 

virus. 

6.4.3 An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và máy tính trên 

internet 

❖ Duyệt web 

− Chỉ thực hiện các giao dịch trực tuyến (mua hàng, giao dịch tài chính) trên các trang 

web an toàn.  

− Cần biết cách xóa dữ liệu cá nhân từ một trình duyệt như lịch sử duyệt web 

(browsing history), các tệp Internet được lưu (cached Internet files), mật khẩu 

(password), cookies, các dữ liệu tự điền (autocomplete data). 

❖ Thư điện tử 

− Nói chung, tuyệt đối không click vào các đường dẫn từ các thư điện tử không rõ 

nguồn gốc nhất là khi nội dung của email và tin nhắn có liên quan tới thông tin tài 

khoản của bạn.  

❖ Tin nhắn tức thời 
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− Tuyệt đối không bao giờ gửi tên tài khoản, mật khẩu, số thẻ tín dụng, số tài khoản 

ngân hàng và các thông tin cá nhân qua email, Skype, Facebook Messenger, tin nhắn 

hay các dịch vụ chat trong bất kì một trường hợp nào.  

− Hạn chế chia sẻ tập tin qua tin nhắn. 

6.4.4 An toàn khi sử dụng mạng xã hội 

❖ Nguy cơ lộ thông tin cá nhân trên mạng xã hội 

− Khi công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội, người sử dụng cần xác định những 

thành viên khác trên mạng xã hội và Internet đều có thể lấy được nhưng thông tin 

này, kể cả trường hợp những thông tin này đã được xoá, chỉnh sửa thì các bản lưu 

có thể tồn tại ở máy tính của người sử dụng khác. Do vậy, cần giới hạn lượng thông 

tin cá nhân mà mình cung cấp lên mạng xã hội, cố gắng hạn chế công khai các thông 

tin có tính liên kết, xâu chuỗi với nhau. 

❖ Bảo mật thông tin cá nhân trên mạng 

− Nên: 

+ Sử dụng mật khẩu khó dò đoán và luôn giữ bí mật mật khẩu, tuyệt đối không 

chia sẻ cho ai khác. 

+ Xin phép bạn bè mình trước khi đăng tải những bức ảnh và các câu chuyện của 

họ. Tôn trọng người khác trong cộng đồng mạng. 

+ Suy nghĩ và cân nhắc kỹ về những gì viết và đăng trên mạng. 

+ Thể hiện sự tôn trọng người khác trong giao tiếp, ứng xử trên mạng. 

+ Đăng ảnh phù hợp lên mạng. Không đăng những hình ảnh hở hang, mang tính 

khiêu dâm hoặc mang tính chất bạo lực lên mạng. Kẻ xấu có thể sử dụng những 

bức hình đó cho những mục đích xấu. 

+ Thường xuyên kiểm tra cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân của mạng xã hội đối với 

tài khoản của mình. Kiểm tra các thông tin của tài khoản mà bạn bè, người lạ có 

thể thấy khi truy cập vào tài khoản của mình. 

+ Chỉ kết bạn với những người thân, quen biết ở ngoài đời. Xác minh với bạn bè, 

người thân qua điện thoại hoặc gặp mặt trước khi kết bạn trên mạng xã hội. 

− Không nên: 

+ Tiết lộ số điện thoại, địa chỉ thực tế, lịch công tác, thông tin liên quan tới công 

việc của mình tại cơ quan... Đặt chế độ cá nhân hoặc chỉ bạn bè thân thiết và tin 

cậy mới có thể xem, để tránh trường hợp kẻ xấu có thể lợi dụng khai thác thông 

tin của mình vào mục đích xấu hoặc sử dụng những thông tin đó để uy hiếp, đe 

dọa. 
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+ Sử dụng các trình duyệt phổ biến đã được cập nhật để truy cập mạng xã hội và 

Internet, thường xuyên theo dõi lịch sử truy cập để phát hiện các truy cập bất 

thường. 

+ Đăng tải hoặc tag ảnh cá nhân hoặc người thân trong gia đình ở góc gần, chính 

diện. 

+ Sử dụng cơ chế tự động đăng tải ảnh trên máy điện thoại di động, cho phép gắn 

vị trí địa lý vào các ảnh đã chụp. 

❖ Hướng dẫn thiết lập chế độ an toàn cho tài khoản Facebook 

− Thiết lập chế độ riêng tư 

+ Các mục (1) Quyền riêng tư, (2) Dòng thời gian và gắn thẻ, (3) Bảo mật và đăng 

nhập, (4) Quảng cáo đều chứa các tùy chỉnh liên quan tới thông tin cá nhân. Sử 

dụng các tùy chỉnh này để tăng cường an toàn cho tài khoản Facebook. 

+ Trong phần Quyền riêng tư, giới hạn người xem cho các bài viết trong tương lai 

tại phần “Ai có thể xem các bài viết của bạn trong tương lai?”. Ẩn các bài viết 

cá nhân tại dòng thời gian hoặc thiết lập chế độ chỉ cho phép Bạn bè đọc. Ngoài 

ra tại trang cá nhân, có thể kiểm tra các hoạt động của tài khoản Facebook tại 

mục “Nhật ký hoạt động”. 

+ Nhấp vào Dòng thời gian và gắn thẻ để cài đặt các tùy chọn chế độ cho dòng thời 

gian và gắn thẻ. Tại trang cá nhân, có thể nhấp vào “Xem trang với tư cách khác” 

để thấy được những thông tin cá nhân của mình hiển thị với Bạn bè, người lạ 

trên Facebook như thế nào. 

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 6 

I. CÂU HỎI ÔN TẬP 

1) Giải thích khái niệm Internet và một số khái niệm liên quan: địa chỉ IP, tên miền, 

trình duyệt web. 

2) Liệt kê các dịch vụ phổ biến trên mạng Internet. 

3) Trình bày các thao tác để quản lý địa chỉ trang web với trình duyệt Chrome. 

4) Trình bày các thao tác để thiết lập Settings với trình duyệt Chrome. 

5) Trình bày các thao tác để quản lý History với trình duyệt Chrome. 

6) Trình bầy một số dấu hiệu để nhận ra một website an toàn  

7) Trình bày cách tạo tài khoản mới trong Gmail  

8) Tìm hiểu cách nhận diện các thư điện tử lừa đảo thông thường, sử dụng công cụ tìm 

kiếm Google. 

9) Webmail là gì? 

10) Trình bày các thành phần cơ bản của Email. 

11) Trình bày cách nhận và gửi email Gmail. 

12) Định nghĩa nào phù hợp với World Wide Web?  
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a. Là một tập hợp các trang web liên quan, hình ảnh, hoặc video, được đánh địa chỉ 

với một tên miền thông thường  

b. Là một hệ thống các tài liệu đa phương tiện kết nối với nhau sử dụng quy tắc 

duyệt Internet  

c. Là một ứng dụng được sử dụng để đọc và hiển thị các trang thông tin trực tuyến  

d. Là một mạng riêng sử dụng giao thức Internet để chia sẻ an toàn bất cứ phần nào 

của thông tin của một tổ chức  

13) Muốn sao lưu một trang Web lên máy tính cá nhân thì: 

a. Chọn File  Save As 

b. Kích phải chuột trên trang Web và chọn Save 

c. Chọn Edit  Select All, chọn Copy và chọn Paste trên chương trình soạn thảo 

khác. 

d. Chọn File  Save 

14)   Đâu không phải là địa chỉ tìm kiếm thông dụng? 

a. http://www.tuoitre.com.vn 

b. http://www.yahoo.com 

c. http://www.google.com 

d. http://www.altavista.com 

15)   Để chuyển tiếp thư, dùng nút 

a. Forward 

b. Reply 

c. Relpy to All 

d. Attachment 

16)  Khi một dòng chủ đề trong thư ta nhận được bắt đầu bằng chữ RE:, thì thông thường 

thư là: 

a. Thư trả lời cho thư mà ta đã nhận từ một ai đó  

b. Thư rác, thư quảng cáo 

c. Thư của nhà cung cấp dịch vụ E-mail mà ta đang sử dụng 

d. Tất cả đều đúng 

17)  Khi nhận được bản tin “Mail undeliverable” có nghĩa là 

a. Thư đã được gửi đi, nhưng không tới được người nhận 

b. Thư đã được gửi đi, nhưng người nhận không đọc 

c. Đó là thư của nhà cung cấp dịch vụ 

d. Đó là thư của người nhận thông báo việc không mở được thư 

18)  Muốn lấy một tập tin từ Internet và lưu trữ trên máy cục bộ, sử dụng dịch vụ: 

a. Tải tập tin 

b. Hội thoại 

c. Thư điện tử 

d. Tìm kiếm 

19)  Muốn trao đổi trực tuyến với người dùng khác trên mạng, sử dụng dịch vụ: 

http://www.vnn.vn/
http://www.panvn.com/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
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a. Hội thoại (Chat) 

b. Tải tập tin 

c. Thư điện tử 

d. Tìm kiếm 

20)  Đây là tên một trình duyệt web  

a. Tất cả đều đúng 

b. Internet Explorer 

c. FireFox 

d. Chrome 

21)  Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: 

a. Hai người khác nhau có thể sử dụng chung một hộp email nếu họ cùng có mật 

khẩu truy cập (password) 

b. Hộp email được đặt ở một máy chủ. Vì máy chủ có địa chỉ duy nhất nên địa chỉ 

hộp email cũng duy nhất 

c. Mã hóa dữ liệu là cách bảo mật an toàn tuyệt đối 

d. Truy cập dữ liệu theo mật khẩu là cách bảo mật an toàn 

22)  Để xem nội dung các trang web ta dùng công cụ nào sau đây? 

a. Web page 

b. Web site 

c. Browser 

d. Tất cả đều sai 

23)  Sau khi đăng ký một hòm thư miễn phí trên Mail.yahoo.com, người dùng có không 

gian trống để lưu giữ các bức thư. Không gian trống này tồn tại trên: 

a. Máy tính của người sử dụng 

b. Trang Web của nhà cung cấp 

c. Mail Server của nhà cung cấp 

d. Tất cả đều đúng. 

24)  Website tìm kiếm nào có lượt truy cập lớn nhất trên thế giới hiện nay? 

a. Google.com 

b. Yahoo.com 

c. Microsoft.com 

d. Lookandsee.com 

II. BÀI TẬP 

BÀI THỰC HÀNH INTERNET SỐ 1 

1) Mục đích: 
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Sinh viên thực hiện các thao tác duyệt web, quản lý sổ địa chỉ trên Mozilla Firefox, 

Internet Explorer và tìm kiếm trên Google. 

2) Lý thuyết: 

2.1) Sinh viên xem lại: Cách sử dụng trình duyệt web Chrome, Internet Explorer. 

3) Yêu cầu: 

3.1) Tạo folder D:\HOTENSINHVIEN  

3.2) Download và cài đặt Chrome 

3.3) Các thao tác cơ bản trên Chrome  

3.3.1) Mở trình duyệt Chrome 

3.3.2) Gõ vào thanh địa chỉ: www.hitu.edu.vn để xem trang web của trường Cao 

Đẳng Công Thương. Nhấn vào các liên kết để xem tin tức của các trang con. 

3.3.3) Tạo một tab mới, gõ vào thanh địa chỉ: www.fit-hitu.edu.vn để xem trang 

web của khoa Công Nghệ Thông Tin. Nhấn vào các mục: Xem thời khóa 

biểu, thông báo, xem điểm để xem nội dung trong các mục này. 

3.3.4) Sử dụng các nút nhấn Back, Forward để di chuyển giữa các trang đang 

xem. 

3.3.5) Đánh dấu (bookmark) trang web www.fit-hitu.edu.vn vào folder tên là 

“Giáo dục”. 

3.3.6) Lưu trang chủ của web trường vào HOTENSINHVIEN của máy tính. 

3.3.7) Chọn trang chủ (Home Page) cho trình duyệt là trang web của Khoa 

CNTT. 

3.3.8) Xóa history của trình duyệt. 

3.4) Tìm kiếm thông tin 

3.4.1) Mở trang web Google.com 

3.4.2) Tìm kiếm các thông tin liên quan đến trường Cao Đẳng Công Thương. 

Xem các thông tin này. 

3.4.3) Tìm kiếm các tập tin .doc hay .pdf có nội dung: hướng dẫn phương pháp 

học cho sinh viên. Lưu ít nhất 2 tập tin trên folder HOTENSINHVIEN 

3.4.4) Tìm kiếm các hình ảnh của các loại hoa: violet, hoa lan có kích thước lớn 

hơn 800x600. Lưu 3 hình vào folder HOTENSINHVIEN 

3.4.5) Tìm trên youtube.com các video có nội dung: hướng dẫn download các 

video từ youtube.  

3.4.6) Thực hiện theo hướng dẫn để tải một video về máy và lưu ở folder 

HOTENSINHVIEN 

3.4.7) Tìm trang web dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa. 

3.4.8) Tìm tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ, tải về và lưu trong folder 

HOTENSINHVIEN. 
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BÀI THỰC HÀNH INTERNET SỐ 2 

1) Mục đích: 

Sinh viên thực hiện các thao tác tạo tài khoản, gửi và nhận email trên Gmail. 

2) Lý thuyết: 

Sinh viên xem lại: Cách tạo tài khoản, gửi nhận email Gmail. 

3) Yêu cầu: 

3.1)  Các thao tác cơ bản trên Gmail. 

3.1.1) Vào trang gmail.google.com. Tạo một Google account. 

3.1.2) Tự tìm hiểu và thực hiện cài đặt chức năng trả lời email tự động và thêm 

chữ ký vào email.  

3.1.3) Gửi email cho bạn ngồi bên phải và cc cho bạn ngồi bên trái, bcc cho bạn 

ngồi đối diện, bcc cho giảng viên. Nội dung email phải có: 

− Họ tên, điện thoại của người gửi. 

− Đính kèm 1 file hình ảnh (chụp hình nội dung folder HOTENSINHVIEN đã 

làm trong Bài thực hành Internet số 1). 

− Email có chữ ký tự động. 

3.1.4) Chuyển tiếp email vừa nhận được cho một bạn ngồi bên phải và giảng 

viên. 

3.2) Quản lý hộp thư 

3.2.1) Tạo nhãn và chuyển các email vào nhãn tương ứng. 

3.2.2) Xóa email rác. 

3.2.3) Đánh dấu email quan trọng. 

3.2.4) Xóa tất cả các email vừa nhận. 

3.2.5) Thay đổi mật khẩu hộp thư. 
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ĐỀ THI MẪU SỐ 1 

Câu I (0.5 điểm): Hãy tạo trong thư mục gốc ổ đĩa D: (hoặc do 

giám thị chỉ định) cây thư mục như sau, trong đó 

HOTENSV_MSSV là họ tên và mã số của từng sinh viên, ví dụ: 

NGO VAN AN_2119040001 

Câu II (0.5 điểm): Tìm kiếm 3 tập tin có phần mở rộng là INI 

và có kích thước <150KB, sao chép về thư mục CONG 

THUONG. 

Câu III (0.5 điểm): Trong thư mục DAI HOC tạo Shortcut cho tập tin CALC.EXE, 

đặt tên cho shortcut vừa tạo là MayTinh.  

Câu IV (3.0 điểm): Sử dụng chương trình MS Word soạn thảo văn bản theo yêu cầu rồi 

lưu vào thư mục HOTENSV_MSSV với tên tập tin là <Họ tên của sinh viên> (Ví dụ: 

NgoVanAn.docx) 

1) Thực hiện các định dạng theo yêu cầu (0.25 điểm): 

a. Chọn khổ giấy A4, thiết lập lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm, lề trái: 3cm, lề phải: 

1.5cm. Chọn hướng văn bản (Orientation): Portrait (thẳng đứng). 

b. Chọn phông chữ: Times New Roman, kích cỡ: 13 

c. Chọn khoảng cách giữa các đoạn so với đoạn sau là 6pt, khoảng cách giữa 

các dòng là Multiple 1.2 

2) Soạn thảo văn bản theo mẫu sau (2.75 điểm): 

ó độ cao 1500m so với mực nước biển nên 

thời tiết mát mẻ, dễ chịu, “thành phố ngàn 

hoa” chính là điểm nghỉ 

dưỡng lý tưởng nhất cho 

du khách. Những “cái 

không” thú vị của thành 

phố xinh đẹp như: không hệ thống đèn giao thông, 

không có cảnh sát túc trực tại các nút thắt 

giao thông, không có xe xích lô chở khách 

du lịch, không điều hòa,… 

➢ Nếu bạn muốn ngắm những đóa mai 

anh đào nở rộ quanh thì 

từ tháng 2 đến tháng 4 khi mùa xuân đến chính là 

thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng hoa. Các 

nhành hoa phượng tím trên các tuyến phố thời 

điểm này cũng bắt đầu khoe sắc trổ bông lung linh 

đón nắng gió trong hương xuân nhẹ nhàng. 

➢ Trong cơn mưa ngày nắng 

hạ bất chợt đến rồi đi rất nhanh, 

cảnh đẹp Đà Lạt khiến du 

khách phải thốt 

lên ngỡ ngàng. 

Mưa rả rích 

vào tháng 8 sẽ làm tăng thêm 

tính hấp dẫn của 

những dòng thác 

nước, nó như được 

tiếp thêm sức mạnh 

để ào ào tuôn chảy, 

bọt tung trắng xóa. Thác Pren, 

thác Pongour, thác 

Dambri… mạnh mẽ nghe như 

tiếng tự tình suốt đêm ngày. 

C 
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Câu V (4.0 điểm): Sử dụng chương trình MS Excel tạo bảng tính với các yêu cầu sau 

rồi lưu vào thư mục HOTENSV_MSSV với tên tập tin là <Họ tên của sinh viên> (Ví 

dụ: NgoVanAn.xlsx) 

 

Mô tả: Mã hàng gồm 2 phần: 

− 2 ký tự đầu đại diện cho một mặt hàng.  

− Ký tự cuối cho biết loại hàng, 1 = Loại 1, 2 = Loại 2.

1) Nhập dữ liệu và trang trí như mẫu (0.5 điểm). 

2) Tìm Tên hàng dựa theo Mã hàng và Bảng 2 (0.5 điểm). 

3)  Đơn giá được tính dựa vào Mã hàng, tra trong Bảng 2, căn cứ vào loại hàng để lấy 

đơn giá phù hợp (1.0 điểm). 

4) Sắp xếp bảng tính theo tên hàng tăng dần, nếu cùng tên hàng thì sắp theo số lượng 

giảm dần (0.5 điểm).  

 Công ty  Nước Vốn đầu tư 

1) Shell-Petrofina ............................. Hà Lan – Bỉ ....................... 71.25 

2) Tatal ................................................... Pháp ............................. 60.5 

3) Enterprise ............................................ Anh ............................. 30.75 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY DẦU KHÍ TẠI VIỆT NAM 
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5) Tính Giảm giá: Nếu mặt hàng là “Mãng cầu” và bán vào ngày 15/10/2019 thì giảm 

7%* Đơn giá, ngược lại Giảm giá được lấy từ Bảng 3 * Đơn giá (1.0 điểm). 

6) Thành tiền = Số lượng * Đơn giá – Giảm giá và định dạng thành 0,000.0 VND (0.5 

điểm). 

Câu VI (1.5 điểm): Sử dụng chương trình MS Powerpoint tạo các Slide với các yêu cầu 

sau rồi lưu vào thư mục HOTENSV_MSSV với tên tập tin là <Họ tên của sinh viên> 

(Ví dụ: NgoVanAn.pptx): 

1) Chọn mẫu slide trong thẻ Design và tạo các slide như trong hình (0.75 điểm). 

2) Tạo hiệu ứng “Shape” cho các slide khi slide xuất hiện (0.25 điểm). 

3) Các nội dung của từng slide sẽ xuất hiện từng dòng theo hiệu ứng “Zoom” khi nhắp 

chuột (0.5 điểm). 

 

Slide 1 

 

Slide 2 

❖ Lưu ý: Hình ảnh (picture) được chèn vào phần Word và phần PowerPoint có thể lấy 

hình ảnh bất kì. 

ĐỀ THI MẪU SỐ 2 

Câu I (0.5 điểm): Hãy tạo trong thư mục gốc ổ đĩa D: (hoặc do giám thị chỉ định) cây 

thư mục như sau, trong đó HOTENSV_MSSV là họ tên và 

mã số của từng sinh viên, ví dụ: NGO VAN 

AN_2119040001 

Câu II (0.5 điểm): Tìm kiếm 3 tập tin có phần mở rộng là 

DLL và có kích thước <150KB, sao chép về thư mục 

MACH DIEN. 

Câu III (0.5 điểm): Trong thư mục HOA HUU CO tạo 

Shortcut cho tập tin MSPAINT.EXE, đặt tên cho shortcut vừa tạo là VeHinh.  

Câu IV (3.0 điểm): Sử dụng chương trình MS Word soạn thảo văn bản theo yêu cầu rồi 

lưu vào thư mục HOTENSV_MSSV với tên tập tin là <Họ tên của sinh viên> (Ví dụ: 

NgoVanAn.docx) 

3) Thực hiện các định dạng theo yêu cầu (0.25 điểm): 
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a. Chọn khổ giấy A4, thiết lập lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm, lề trái: 3cm, lề phải: 

1.5cm. Chọn hướng văn bản (Orientation): Portrait (thẳng đứng). 

b. Chọn phông chữ: Times New Roman, kích cỡ: 13 

c. Chọn khoảng cách giữa các đoạn so với đoạn sau là 6pt, khoảng cách giữa 

các dòng là Multiple 1.2 

4) Soạn thảo văn bản theo mẫu sau (2.75 điểm): 

H
Á

T
 V

Ề
 H

À
 N

Ộ
I 

 

 NHỮNG CA KHÚC TRỮ TÌNH  

Tên ca khúc Ca sĩ Tên ca khúc Ca sĩ 

1. Em ơi Hà Nội phố .... Ngọc Anh 

2. Hà Nội mùa thu .... Hồng Nhung 

3. Hoa sữa .................. Thanh Lam 

4. Hương ngọc lan ............... Mỹ Linh 

5. Nhớ mùa thu Hà Nội .... Đỗ Quyên 

6. Nhớ về Hà Nội ......... Hồng Nhung  

 

Hà Nội mùa Thu có gì 

đẹp đến thế? 

 những buổi 

chiều vương 

vấn hương hoa 

sữa trên con 

đường Nguyễn Du, là 

những ngày đắm mình 

trong phố hoa, những 

đóa cúc họa mi đẹp dịu 

dàng tinh khôi e ấp vào 

một buổi chiều se lạnh 

trên đường phố Hà Nội. 

➢ Là những ngày lang 

thang đến mỏi chân bên 

rặng liễu rũ bóng Hồ Gươm phiêu diêu hay hàng 

phượng vĩ dọc đường  trút những 

chiếc lá nhỏ xíu vàng ươm trải dọc vỉa hè… 

➢ Và là em, nụ cười của mùa Thu tỏa nắng vàng ươm 

trên những con đường Hà 

Nội. 

Là 

bàn 

tay 

trong tay siết chặt vào nhau, đi 

trong em một chiều nhiều gió, là những chiều đạp xe 

bên nhau rồi khẽ quay sang mỉm cười những chiều hồ 

Tây hương sen lan trong gió, luồn vào tóc em cho ai đó 

vấn vương nếu Thu không quay về, sẽ chẳng nhớ 

nhung, chẳng còn chờ đợi, chẳng còn những bịn rịn khi 

xa nhau, quấn quýt ngày trở về nếu như vắng mùa 

Thu…

Câu V (4.0 điểm): Sử dụng chương trình MS Excel tạo bảng tính với các yêu cầu sau 

rồi lưu vào thư mục HOTENSV_MSSV với tên tập tin là <Họ tên của sinh viên> (Ví 

dụ: NgoVanAn.xlsx) 

 

 

 

Là 
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Mô tả: Mã đơn hàng gồm 3 phần:  

− 2 ký tự đầu cho biết Mã hàng. 

− Ký tự thứ 3 là Loại hàng: A = Loại 1, B = Loại 2 

− Các ký tự cuối chỉ Số lượng bán. 

7) Nhập dữ liệu và trang trí như mẫu (0.5 điểm). 

8) Tìm Tên hàng dựa theo Mã hàng và Bảng Đơn Giá (0.5 điểm). 

9) Số lượng được lấy từ Mã ĐH, định dạng số cho dữ liệu (0.5 điểm). 

10) Điền Loại hàng: Dựa vào ký tự thứ 3 của Mã ĐH, nếu là “A” thì ghi “Loại đặc biệt”, 

nếu là “B” thì ghi “Loại thường” (0.5 điểm). 

11) Tìm Đơn giá dựa theo Mã hàng và Bảng Đơn Giá, căn cứ vào loại hàng để lấy đơn 

giá phù hợp (1.0 điểm). 

12) Thành tiền = Số lượng*Đơn giá, giảm 2% cho đơn hàng có Số lượng >80 (0.5 điểm). 

13) Sử dụng Advanced Filter rút trích thông tin của các mặt hàng “Bánh Cosy” có số 

lượng lớn hơn 90. (0.5 điểm). 

Câu VI (1.5 điểm): Sử dụng chương trình MS Powerpoint tạo các Slide với các yêu cầu 

sau rồi lưu vào thư mục HOTENSV_MSSV với tên tập tin là <Họ tên của sinh viên> 

(Ví dụ: NgoVanAn.pptx): 
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4) Chọn mẫu slide trong thẻ Design và tạo các slide như trong hình (0.75 điểm). 

5) Tạo hiệu ứng “Doors” cho các slide khi slide xuất hiện (0.25 điểm). 

6) Các nội dung của từng slide sẽ xuất hiện từng dòng theo hiệu ứng “Fly In” khi nhắp 

chuột (0.5 điểm). 

 

Slide 1 

 

Slide 2 
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