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LỜI NÓI ĐẦU 

 
 Cùng với sự phát triển sự nghiệp dạy nghề trong cả nước, lĩnh vực tin học 

cũng đã có bước phát triển mạnh, đóng góp chất lượng cho sự phát triển chất 

lượng dạy nghề và phục vụ cho công tác chuyên môn cho cán bộ văn phòng. 

Việc biên soạn tài liệu chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập 

cho HSSV, tài liệu giảng dạy cho cán bộ-giáo viên, tạo tài liệu chung trong quá 

trình đạo tạo, phù hợp với tiêu chuẩn kiến thức trong chương trình nghề, đáp 

ứng yêu cầu tay nghề về kiến thức tin học văn phòng là một điều cần thiết. 
 

 Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập và giảng dạy, trường Cao đẳng 

nghề Phú Yên biên soạn giáo trình Tin học văn phòng, gồm 3 phần chính: 

Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint, trong đó bao gồm 

các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, nhằm đào tạo cho người lao động 

ứng dụng máy tính có hiệu quả trong lĩnh vực công tác văn phòng. 
 

 Giáo trình được soạn thảo theo chương trình nghề Cao đẳng Quản trị 

mạng của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên ban hành (trên cơ sở 

chương trình khung của Bộ LĐTBXH). Nội dung biên soạn theo hình thức tích 

hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trong quá trình biên soạn đã tham khảo nhiều 

ý kiến của các thầy cô giáo của các trường Cao đẳng Nghề, các Trung tâm Dạy 

nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và sử dụng bộ Microsoft Office 

2010/2013. 
 

 Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. 

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy-cô giáo, các 

Học sinh-Sinh viên, cùng đông đảo bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện 

hơn. Góp ý xin gửi về vansynghi@gmail.com. 
  

Xin trân trọng cảm ơn ! 

Phú Yên, ngày 05  tháng 12  năm 2014 

Tác giả 

 

Văn Sỹ Nghi 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

Ký hiệu viết tắt Nội dung 

B1  Bước 1 (Bn: bước thứ n) 

C1 Cách 1 (Cn: cách thực hiện thứ n) 

VB  Văn bản 

ND Nội dung 

DSĐS  Danh sách đối số 

VD2  Ví dụ 2 

DLNT Dữ liệu ngày tháng 

ĐK  Điều kiện 

DL  Dữ liệu 

Vcsdl  Vùng cơ sở DL 

Vct  Vùng tiêu chuẩn 
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Excel Microsoft Excel 
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 Trang  13 Tổng quan về Internet   

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET 

 

A. MỤC TIÊU 

Học xong bài này sinh viên có khả năng: 

- Trình bày được các dịch vụ trên internet 

- Tầm quan trọng của Internet 

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ HỌC TẬP, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Máy tính có kết nối với mạng internet. 

- Máy chiếu đa phương tiện. 

- Hệ thống phòng thực hành có nối mạng LAN và Internet. 

- Phần mềm duyệt web (Internet Explorer, Netcapse, Molisa…) 

- Giáo trình Môn Internet . 

C. NỘI DUNG 

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

I.  Khái niệm về Internet 

1. Internet là gì? 
Internet là một liên mạng máy tính toàn cầu được hình thành từ các 

mạng nhỏ hơn, liên kết hàng triệu máy tính trên thế giới thông qua cơ sở hạ 

tầng viễn thông. Internet là mạng của các mạng máy tính. Trong mạng này, 

các máy tính và thiết bị mạng giao tiếp với nhau bằng một  ngôn  ngữ  thống  

nhất.  Đó  là  bộ  giao  thức  TCP/IP  (Transmision  Control  Protocol  – Internet 

Protocol). 

2. Lịch sử phát triển 
Internet được hình thành từ năm 1969, từ một dự án nghiên cứu của 

Bộ quốc phòng Mỹ. Lúc đó Internet chỉ liên kết 4 địa điểm: Viện Nghiên 

cứu Standford, Trường Đại học tổng hợp California  ở  LosAngeles,  UC–  

Santa  Barbara  và  Trường  Đại  học Tổng  hợp Utah. Mạng này được biết đến 

dưới cái tên ARPANET. ARPANET càng phát triển khi có nhiều máy nối 

vào, trong số này đa số là từ các cơ quan của Bộ quốc phòng Mỹ hoặc những 

trường đại học. Trong khi ARPANET đang cố gắng chiếm lĩnh  mạng  quốc  

gia  thì  một  nghiên  cứu  tại  Trung  tâm  nghiên  cứu  Palo  Alto  của  công  ty 

Xerox đã phát triển một kỹ thuật được sử dụng trong mạng cục bộ là Ethernet. 

Theo thời gian, Ethernet trở thành một trong những chuẩn quan trọng 

để kết nối trong các mạng  cục bộ. Cũng trong thời gian này, DARPA (đặt 

lại tên từ ARPA) chuyển sang hợp nhất TCP/IP (giao thức được sử dụng 

trong việc truyền thông trên Internet) vào phiên bản hệ điều  hành UNIX của 

trường đại học tổng hợp California ở Berkeley. Với sự hợp  nhất như  vậy,  

những  trạm  làm  việc  độc  lập  sử  dụng  UNIX  đã  tạo  nên  một  thế  mạnh  

trên  thị trường,  TCP/IP  cũng  có  thể  dễ  dàng  tích  hợp  vào  phần  mềm  hệ  

điều  hành.  TCP/IP  trên Ethernet đã trở thành một cách thức thông dụng để 

trạm làm việc nối đến trạm khác. 

Trong thập kỷ 1980, máy tính cá nhân được sử dụng rộng rãi trong các 

công ty và trường Đại học trên thế giới. Mạng Ethernet kết nối các máy tính 

cá nhân (PC) trở thành phổ biến. Các nhà sản xuất phần mềm thương mại 
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cũng đưa ra những chương trình cho phép các máy PC và máy UNIX giao tiếp 

cùng một ngôn ngữ trên mạng. 

Vào giữa thập kỷ 1980, giao thức TCP/IP được dùng trong một số kết 

nối khu vực–khu vực (liên khu vực) và cũng được sử dụng cho các mạng cục 

bộ và mạng liên khu vực. 

Thuật ngữ "Internet" xuất hiện lần đầu vào khoảng 1974 trong khi 

mạng vẫn được gọi là ARPANET. Vào thời điểm này, ARPANET (hay 

Internet) còn ở qui mô rất nhỏ. 

Thời kỳ lịch sử quan trọng của Internet được chọn vào giữa thập kỷ 

1980, khi Quỹ khoa học quốc gia Mỹ NSF (National Science Foundation) 

thành lập mạng liên kết các trung tâm máy tính lớn với nhau gọi là NSFNET. 

Mạng này chính là mạng Internet. Điểm quan trọng của NSFNET  là  cho  

phép  mọi  người  cùng  sử  dụng.  Trước  NSFNET,  chỉ  các  nhà  khoa  học, 

chuyên gia máy tính và nhân viên các cơ quan Chính phủ được kết nối 

Internet. 

Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ ARPANET sang NSFNET. Chính vì 

vậy, sau gần 20 năm ARPANET trở nên không còn hiệu quả và đã ngừng hoạt 

động vào khoảng năm 1990. 

Ngày nay, mạng Internet phát triển mạnh mẽ hơn các phương tiện truyền 

thông truyền thống khác như  phát  thanh  và truyền  hình,  do  sự  cải  tiến  và  

phát triển  không  ngừng.  Các  công nghệ đang áp dụng trên Internet giúp cho 

Internet trở thành mạng liên kết vô số kho thông tin toàn cầu, có dịch vụ 

phong phú về nội dung, hình thức. Đó cũng chính là điều thúc đẩy chúng ta 

nên bắt đầu ngay với hành trình khám phá thế giới mới – thế giới Internet. 

3. Cấu trúc Internet 

Internet là một liên mạng kết nối các mạng nhỏ hơn với nhau. Như 

vậy, cấu trúc Internet gồm các mạng máy tính được kết nối với nhau thông 

qua các kết nối viễn thông. Thiết bị dùng để kết nối các mạng máy tính với 

nhau là cổng nối Internet (Internet Gateway) hoặc Bộ định tuyến (Router). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Cấu  trúc Internet 

 

Tuy nhiên, đối với người dùng, Internet chỉ là một mạng duy nhất. 
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II. Sử dụng Internet 

Để  có  thể  sử  dụng  các  dịch  vụ  Internet,  người  dùng  phải  kết  nối  

máy  tính  của  mình  với Internet. Có nhiều phương thức kết nối với nhiều tốc 

độ khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và điều kiện của người sử dụng. 

1. Kết nối thông qua kênh thuê riêng 

Trong phương thức kết nối này, máy tính hay mạng máy tính của 

người sử dụng được kết nối trực tiếp tới nhà cung cấp dịch vụ Internet thông 

qua một kênh thuê riêng do nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông cấp. 

Đặc điểm của phương thức này là kết nối luôn thường trực, nghĩa là chúng 

ta có thể truy nhập Internet bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, giá thành sử dụng kết 

nối này rất cao vì chúng ta phải trả tiền thuê bao theo tháng chứ không phải 

trả theo dung lượng sử dụng. Phương thức kết nối này thường được những 

nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến sử dụng. 

2. Kết nối quay số qua mạng điện thoại 
Trong phương thức kết nối này, người dùng kết nối với Internet thông 

qua mạng điện thoại. Để kết nối, người dùng cần có một đường điện thoại và 

một thiết bị kết nối có tên modem. Máy tính của người dùng kết nối với 

modem và modem được kết nối tới đường điện thoại. 

Hiện nay, dịch vụ kết nối này đều được các nhà cung cấp dịch vụ Viễn 

thông cung cấp. Khi người sử dụng đăng ký, nhà cung cấp sẽ cấp cho họ một 

tài khoản để truy nhập và số điện thoại cần gọi. 

Kết nối kiểu này không luôn thường trực. Khi muốn sử dụng dịch vụ, 

người dùng phải quay số đến số điện thoại do nhà cung cấp dịch vụ cấp. Sau 

đó nhập tên truy nhập và mật khẩu để đăng nhập. Kiểu kết nối này thường 

được người dùng cá nhân sử dụng vì giá thành rẻ và dễ lắp đặt, truyền dữ liệu 

chậm-khó sử dụng 

Đến nay, loại này không được phổ biến. 

3. Kết nối qua ADSL 
Kết nối Internet qua ADSL là một dịch vụ mới và đang rất phổ biến. 

ADLS là công nghệ truy nhập bất đối xứng, tốc độ đường xuống lớn hơn tốc 

độ đường lên. Đặc điểm này rất phù hợp với truy nhập Internet vì người 

dùng thường lấy thông tin từ Internet xuống nhiều hơn gửi thông tin lên 

Internet. 

Người dùng có thể đăng ký dịch vụ này ngay trên đường dây điện thoại sẵn 

có của mình chứ không nhất thiết phải mắc thêm một đường dây mới. Để sử dụng, 

người dùng cần có ADLS modem. Máy tính của người dùng kết nối tới ADSL 

modem và modem này được kết nối với đường dây điện thoại đã đăng ký dịch vụ 

ADSL. 

Đặc điểm của phương thức này là kết nối mạng cũng luôn thường trực 

(sau khi kết nối được tự động thực hiện) nhưng người dùng chỉ phải trả tiền 

cho những thời gian sử dụng. Cụ thể, các nhà cung cấp dịch vụ hiện nay đều 

tính cước dựa trên dung lượng thông tin người dùng tải xuống và tải lên 

Internet. 
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III. Tìm hiểu về Internet 

1. Trên Internet ta có thể chia làm 3 lĩnh vực chính: 

- Lĩnh vực của nhà cung cấp thông tin trên Internet (Information 

Provider). Nhà cung cấp thông tin này có nhiệm vụ xây dựng và cung cấp tất cả 

các thông tin có thể.  

- Lĩnh vực thuộc về người dùng (User). Ta có thể tham khảo và tìm hiểu 

các thông tin về nhu cầu của người dùng.  

- Lĩnh vực thuộc về nhà cung cấp phương tiện kết nối Internet 

(Connection Provider). Nó có nhiệm vụ cung cấp phương tiện kết nối cho cả 

phía cung cấp thông tin lẫn người dùng. 

Việc chia các khu vực như trên giúp cho việc điều hành cũng như việc 

phát triển Internet tốt hơn. 

2. Có hai phương pháp chính để kết nối Internet. 

Đối với người dùng đơn lẻ hay với một nhóm nhỏ người dùng thì thường 

sử dụng phương pháp Dail-up để kết nối vào Internet thông qua các nhà cung 

cấp dịch vụ Internet (ISP). 

Còn đối với các công ty lớn hay các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) 

thì sử dụng đường riêng (leased line) để nối vào Internet. 

Sử dụng dial-up để kết nối trực tiếp vào Internet (kết nối chậm-ít dùng) 

Người dùng sử dụng thủ tục Internet chuẩn để kết nối vào Internet bằng 

việc chạy dail-up để quay số trực tiếp vào Internet qua mạng điện thoại. Trong 

cách này thì các thông tin được trao đổi trên Internet nhờ các thủ tục SLIP 

(Serial Line Internet Protocol) và PPP (Point-To-Point Protocol). 

Sử dụng đường chuyên dùng: Để sử dụng theo cách này thì phải dùng 

thiết bị chọn tuyến (router). Khi sử dụng theo cách này thì cùng một lúc có thể 

có nhiều máy tính truy nhập vào mạng qua đường đó. Số lượng máy tối đa có 

thể truy nhập cùng một lúc phụ thuộc vào dung lượng của đường thuê riêng 

riêng đó. 

IV. Các dịch vụ trên Internet 

Internet tồn tại và ngày càng phát triển chính là nhờ sự phát triển cả về số 

lượng và chất lượng các dịch vụ trên nó như Email, Gopher, FTP, WAIS, World 

Wide Web.v.v. Các dịch vụ này đã làm cho Internet trở thành một công cụ hữu 

ích trên mọi lĩnh vực. Hầu hết các dịch vụ trên Internet đều hoạt động theo mô 

hình khách hàng phục vụ (client/server). Client: phần mềm chịu tránh nhiệm thu 

nhận yêu cầu của người sử dụng, xử lý sơ bộ và chuyển cho Server dưới một 

dạng thích hợp. Nó cũng làm nhiệm vụ nhận kết quả từ Server gửi đến và hiển 

thị thông tin cho người sử dụng. Server: nhận các yêu cầu từ Client, xử lý chúng 

bằng nhiều cách như đọc tệp, tìm kiếm cơ sở dữ liệu v.v. rồi gửi trả lại kết quả 

cho Client. Client và Server là hai phần mềm có thể được thực hiện trên cùng 

một máy hoặc trên hai máy với các hệ điều hành khác nhau khác nhau. Việc xử 

lý thông tin thực hiện trên Server. Client đóng vai trò giao tiếp với người sử 

dụng và thực hiện trao đổi dữ liệu với Server nếu cần. Việc kết nối giữa Client 

và Server tuân theo các giao thức trao đổi thông tin nhất định. 

1. E-mail 
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Dịch vụ thư tín điện tử còn gọi là điện thư (Email). Điện thư giúp ta gửi 

thông tin đến mọi người nếu ta có địa chỉ điện thư của họ. Trên Internet điện thư 

không chỉ đến với những người nối trực tiếp vào Internet mà có thể đến cả với 

những người không nối trực tiếp vào Internet. Những người không nối trực tiếp 

vào mạng vào Internet thường là thành viên của một số mạng thương mại như 

CompuServe, American Online,.... Số lượng người sử dụng điện thư lên tới hàng 

chục triệu người, do vậy dịch vụ điện thư đóng một vai trò hết sức quan trọng. 

Điện thư là cách tốt để truyền thông tin đến mọi người. Do điện thư dễ 

gây sự chú ý nên người nhận thư thường đọc ngay sau khi thư đến và người đọc 

cũng có thể trả lời ngay sau khi đọc thư. 

Ta có thể chia dịch vụ thư điện tử thành 2 dịch vụ cơ bản là: Mailing list 

(với máy chủ quản lý danh sách thư) và Archive server (Máy chủ thực thi). 

Mailing list có khả năng đưa ra danh sách địa chỉ thư điện tử của mọi người mà 

chúng ta có thể gửi thư đến từng địa chỉ đó. Archive server cho phép gửi các tệp 

theo đường điện thư để đáp ứng yêu cầu của người dùng đưa ra. 

Chúng ta có thể sử dụng mailing list cho bất cứ mục đích nào như danh 

sách điện thư của chúng ta bè cùng với những thông tin cần thiết. Một số các 

danh sách có thể đưa ra để sử dụng chung và mọi người có thể gửi thư tới địa chỉ 

này. Việc quản lý danh sách của rất nhiều người hoặc của rất nhiều danh sách sẽ 

sớm gây ra sự mệt mỏi do vậy đã có một số Bài trình quản lý để quản lý danh 

sách này như majordomo, listserv và listproc. Archive server sẽ tự động gửi tới 

các tệp mà người dùng yêu cầu qua đường thư điện tử. Khi chúng ta gửi một bức 

thư điện tử tới archive server yêu cầu một danh sách các thông tin hay một loạt 

các tệp, lúc đó archive server sẽ gửi lại một danh sách để chúng ta kiểm tra lại 

các thông tin mà archive server có thể đáp ứng cho bên gửi. Sau đấy chúng ta có 

thể gửi tiếp một yêu cầu với danh sách mà chúng ta đã xác nhận. Lúc đó archive 

server sẽ mã hoá các tệp hay các thông tin mà chúng ta yêu cầu để hệ thống có 

thể gửi được qua đường điện thư. Đối với những tệp có kích thước lớn thì 

archive server có nhiệm vụ chặt tệp thành các mẩu nhỏ và rồi mới truyền đến 

cho bạn. Lúc đó chúng ta có thể thực hiện một loạt các thao tác ngược lại với 

các thao tác trên để chuyển các tệp trở lại trạng thái ban đầu. Một số archive 

server như ftp mail không những cho phép chúng ta phục hồi các tệp từ các trạm 

đang hoạt động mà còn có thể chuyển từ 1 trạm khác nối với Internet tới chúng 

ta và sau đó chuyển chúng tới chúng ta bằng điện thư. 

2. FTP 

FTP (File Transfer Protocol) là giao thức truyền dẫn tập tin, đã tạo ra một 

dịch vụ tốt và có hiệu quả để lấy tệp từ các máy tính khác trên mạng. Việc này 

cũng giống như việc đăng nhập vào một máy tính nhưng nó giới hạn người sử 

dụng bằng một số lệnh giới hạn đối với những người sử dụng nạc danh. Client  

FTP đã làm cho máy tính trở lên hữu ích hơn. 

FTP hỗ trợ tất cả các dạng tệp, chính vì vậy mà nó không cần để ý đến các 

dạng của tệp. Ta có thể tạo ra các văn bản mã ACSII, Portscript hoặc tài liệu 

PCL, hay các phần mềm dưới dạng nhị phân. Chỉ cần thay đổi một chút cấu hình 

với một server FTP đặc biệt, là có thể có các lớp (classes) cho người sử dụng với 

khả năng có thể truy cập với mức độ khác nhau vào từng phần của nơi lưu trữ dữ 



 Trang  18 Tổng quan về Internet   

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

liệu, kết nối, truyền, và giới hạn số lượng người sử dụng có khả năng cùng một 

lúc có thể truy nhập vào nơi lưu trữ dữ liệu của ta. Ta cũng có thể thực hiện hơn 

nữa công việc điều khiển, quản lý và cách mà mọi người có thể truy nhập vào tài 

nguyên của ta. 

Điểm yếu của FTP là quá trình hiển thị các thư mục và tệp không thân thiện 

cụ thể là nó không cung cấp giao diện đồ hoạ và những chỉ dẫn cần thiết về tệp 

hay thư mục. Một cách truyền thống mà người quản trị giúp đỡ người sử dụng 

tài nguyên bằng việc cung cấp một danh sách các tệp trong kho lưu trữ nhưng 

không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Một số người quản trị còn cung cấp tệp 

README trong mỗi thư mục để mô tả từng tệp hay từng thư mục con. 

3.Telnet và Finger 

Telnet và Finger là hai dịch vụ có trong bất cứ hệ điều hành nào do vậy 

chúng được sử dụng ngay lúc chúng ra đời. Telnet cho phép chúng ta đăng nhập 

vào hệ thống từ một thiết bị đầu cuối nào trên mạng. Nó sử dụng để cung cấp 

các dịch vụ của Internet hoàn toàn giống như chúng ta quay số để nối trực tiếp 

vào Internet bằng modem. Finger được thiết kế để cung cấp thông tin của người 

dùng từ một hệ thống ở xa (như các thông tin về thư điện tử của người sử dụng). 

Nó còn được sử dụng để cung cấp các mẩu thông tin như giá ngoại hối, bản tin 

thời tiết,... . 

4. World Wide Web 

World Wide Web (WWW hay Web) là một dịch vụ mới nhất và có hiệu 

quả nhất trên Internet. WWW với những đặc trưng của riêng nó cùng với tổ hợp 

các dịch vụ thông tin đã biến nó trở thành một dịch vụ rất hữu ích nhưng lại rất 

dễ hiểu. Nếu khi chúng ta cần FTP thì client FTP sẽ cho phép chúng ta có thể 

truy nhập vào tài nguyên của FTP. Nếu chúng ta cần WAIS thì client WAIS sẽ 

cho phép chúng ta truy nhập vào WAIS server. Nếu là client Gopher thì có thể 

nối với Gopher server. Còn trình duyệt Web có thể cho phép chúng ta truy nhập 

vào tất cả  các dịch vụ trên và còn hơn thế nữa. Tài liệu WWW được viết bằng 

ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language) hay còn gọi là ngôn ngữ siêu 

văn bản. Dưới dạng nguyên thủy nó giống như văn bản bình thường nhưng nó 

có thêm một số lệnh định dạng. HTML bao gồm nhiều cách liên kết với các tài 

nguyên FTP, Gopher server, WAIS server và Web server. Web server trao đổi 

các tài liệu HTML bằng giao thức HTTP (HyperText Transfer Protocol) hay gọi 

là giao thức truyền siêu văn bản. Với một cách định dạng đặc biệt bởi các lệnh 

của HTML, ta biết được có sự liên kết với siêu văn bản khác hay không bằng 

cách nhận biết qua việc gạch dưới một cụm từ. Khi đó người dùng chỉ việc kích 

chuột thì trình duyệt sẽ tự động chuyển tới kết nối đó. Nếu đó là một tài liệu 

HTML thì trình duyệt chỉ đơn giản là hiển thị văn bản đó. Nếu đó là một thư 

mục của một tài nguyên FTP thì trình duyệt sẽ liệt kê danh sách thư mục và thể 

hiện nội dụng bằng một loạt các kết nối với tên sau khi các thư mục con và các 

tệp đã được liệt kê đầy đủ trên thư mục. Khi chúng ta kích vào tệp thì liên kết 

phục hồi thành tệp và hiện chúng nếu có thể hoặc truyền nó đến người sử dụng. 

Cũng như trên, theo các liên kết thì một Gopher Server hiển thị một thực đơn từ 

chính Gopher Server đó. Liên kết xác định thực đơn mức cao nhất hoặc bất cứ 



 Trang  19 Tổng quan về Internet   

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

thực đơn nào trong hệ thống thực đơn bậc của Gopher. Mỗi một thư mục đơn 

hoạt động như một liên kết siêu văn bản dẫn tới thực đơn con. 

Để sử dụng trình duyệt đồ hoạ, người dùng là các công ty hay các trường 

đại học phải kết nối IP vào Internet. Đối với người sử dụng tại nhà riêng thì cần 

kết nối SLIP hoặc PPP để sử dụng trình duyệt đồ hoạ. Với người dùng thông qua 

các máy kết nối Internet hoặc kết nối Internet đơn giản sẽ không được hỗ trợ 

trình duyệt Web đồ hoạ mà chỉ sử dụng trình duyệt dạng ký tự và do vậy, không 

thể có hình ảnh đồ hoạ đẹp. Việc dịch vụ WWW có thể cho phép kết nối các 

thông tin trên quy mô lớn, sử dụng đơn giản đã giúp nó trở thành một dịch vụ 

quan trọng trên Internet. Tài liệu HTML có khả năng cung cấp các nội dung có 

giá trị và các thông tin bổ ích, đơn giản. Chỉ cần một lần kích chuột là có thể 

truy nhập vào các Server thông tin ở bất cứ đâu. 

PHẦN 2: NỘI DUNG THỰC HÀNH 

Bài 1: Truy cập các trang web của một số trường Cao đẳng, Đai học 

Cao đẳng Nghề Phú Yên  www.cdnpy.edu.vn 

Đại học Bách khoa HCM  www.hcmut.edu.vn 

Đại học Bách khoa Hà Nội        www.hut.edu.vn 

Học Viện BCVT www.ptit.edu.vn 

Bài 2: Truy cập các trang web phổ biến 

Việt Nam Net   www.vnn.vn 

VNN Sài gòn www.saigon.vnn.vn 

VNN Đà Nẵng www.danang.vnn.vn  

FPT Hà Nội  www.fpt.vn 

FPT Sài gòn  www.hcm.fpt.vn  

Bài 3: Các báo-Truyền hình 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội   www.molisa.gov.vn 

Cổng thông tin Tổng cục Dạy nghề   WWW. tcdn.gov.vn 

Sài gòn giải phóng  www.sggp.org.vn 

Người lao động    www.nld.com.vn  

Tuổi trẻ  www.tuoitre.com.vn  

Thanh niên  www.thanhnien.com.vn 

Báo ảnh Việt Nam     www.vnagency.com.vn 

 Bài 4: Các địa phương 

Sài gòn   www.hochiminhcity.gov.vn 

Hà Nội     www.thudo.gov.vn 

Hải Phòng                                www.haiphong.gov.vn 

Huế  www.huevietnam.com 

Đà Nẵng  www.danang.gov.vn 

Cần Thơ  www.cantho.gov.vn 

Bài 5: Các tạp chí tin học-máy tính 

Tin học & Nhà trường   www.thnt.com.vn 

Công ty T&H   www.tnt.com.vn 

Vi tính Sài gòn  www.vtsaigon.com 

IT Park   www.itpark.com.vn 

http://www.cdnpy.edu.vn/
http://www.ptit.edu.vn/
http://www.molisa.gov.vn/
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftcdn.gov.vn%2F&ei=rH9-VJ32M6XVmgXYlIJA&usg=AFQjCNENYj3lvCzJK9AzfuMsLuwjZ4o8hg&bvm=bv.80642063,d.dGY
http://www.sggp.travel-vn.com/
http://www.nld.com.vn/
http://www.cantho.gov.vn/
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Internet Today    www.vnn.vn/i-today 

Bài 6:  Truy cập các trang Web mua bán-thương mại-đi chợ 

Quảng cáo   www.vnwebshop.com 

Rao vặt ĐTDD  www.raovatdtdd.com 

Giá cả    www. bttt.vasc.com.vn 

Mua sắm   www.webmuasam.com 

Mua sắm   www.24hoursn.com  

Siêu thị   www.vietnambook.com.vn 

Thương xá   www.thuongxavn.com 

Hoa   www.hoaxinh.com 

Rao vặt   www.webraovat.com 

Siêu thị   www.vdcsieuthi.vnn.vn 

Tranh   www.bachvangallery.com 

 

D. KIỂM TRA 

* Về mặt kiến thức: Hiểu được bản chất và tầm quan trọng của internet và  

world wide web 

* Về mặt kỹ năng: Thao tác được chương trình thư điện tử và sử dụng 

được toàn bộ các phương tiện sẵn có để sử dụng Internet . 

* Về mặt thái độ: Nghiêm túc và thực hiện đúng các qui chế về việc sử 

dụng Internet 

E. BÀI TẬP 

1. Internet được ra đời vào năm nào? 

a. 1968                  

b. 1969 

c. 1974  

d. 1997 

2. Mạng nào là mạng tiền thân của Internet? 

a. LAN 

b. WAN 

c. MAN 

d. ARPANET 

3. Bộ giao thức nào được sử dụng trên Internet? 

a. H.323 

b. TCP/IP 

c.AppleTalk 

d.PX/SPX 

http://www.vnn.vn/i-today
http://www.vietnambook.com.vn/
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BÀI 2: DỊCH VỤ WORD WIDE WEB-TRUY CẬP WEBSTE 

 

A. MỤC TIÊU 

Học xong bài này sinh viên có khả năng: 

- Trình bày được các dịch vụ trên internet 

- Tầm quan trọng của Internet 

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ HỌC TẬP, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Máy tính có kết nối với mạng internet. 

- Máy chiếu đa phương tiện. 

- Hệ thống phòng thực hành có nối mạng Internet. 

- Phần mềm duyệt web (Internet Explorer, Molisa,…) 

- Giáo trình Môn Internet. 

C. NỘI DUNG 

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

I. Dịch vụ, cài đặt trình duyệt internet 

Hiện nay hầu hết chúng ta đều sử dụng trình duyệt web Internet Explore 

của Microsoft nhưng có nhiều trình duyệt còn hay hơn , tốt hơn bởi chúng giúp 

cho chúng ta tiết kiệm được thời gian và còn giúp chúng ta bảo mật máy tính tốt 

hơn trước vấn nạn virus và mã độc từ internet lây lan về.Vậy tạo sao chúng ta 

không dùng thử Mozillar Firefox hoặc Google chrome , hai trình duyệt đang dần 

lớn mạnh và đe dọa thị phần của IE (xem bài 1, tham khảo giáo trình Mô-đun 

internet) 

1. Cài đặt trình duyệt web Firefox trên Windows 

Nếu chúng ta đang định nâng cấp từ một phiên bản Firefox cũ, xem 

Updating Firefox. 

Trước khi cài đặt Firefox, hãy chắc chắn rằng máy tính của chúng ta đáp 

ứng được Yêu cầu Hệ thống.  

Nếu máy tính của chúng ta không đáp ứng được những yêu cầu trên, 

chúng ta nên tải bản cập nhật mới nhất cho Firefox.  

Cài đặt Firefox trên Windows 

Vào trang tải Firefox bằng bất cứ trình duyệt nào (vd. Microsoft Internet 

Explorer). Trang này sẽ tự động xác định hệ điều hành và ngôn ngữ của máy 

chúng ta, và khuyến nghị phiên bản Firefox phù hợp nhất đối với chúng ta. Nếu 

chúng ta muốn tải Firefox cho hệ thống hoặc ngôn ngữ khác, hãy nhấn "Hệ 

thống và Ngôn ngữ khác" để xem danh sách đầy đủ.  

 

Ghi chú: tài liệu này hướng dẫn dùng Firefox 3.5 để đảm bảo cho các 

máy có cấu hình thấp đáp ứng yêu cầu cho HSSV. Nếu chúng ta có máy tính cấu 

hình tốt thì có thể tải các bản cao hơn hoặc các bản khác tương thích 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Updating%20Firefox
http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements.html
http://www.mozilla.com/firefox/all-older.html
http://www.mozilla.com/vi
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Tải tập tin cài đặt về máy tính, khuyến cáo chúng ta nên thoát tất cả 

chương trình đang chạy. Nhấp đôi lên tập tin để bắt đầu trình cài đặt Firefox. 

Các hệ điều hành mới như win7, win8 có thể sẽ thấy cảnh báo User 

Account Control. Trong trường hợp này, hãy cho phép trình cài đặt chạy tiếp 

bằng cách nhấn Continue. 

Chúng ta sẽ được hoan nghênh bằng một màn hình chào mừng. 

Nhấn Tiếp tục để tiếp tục. Chúng ta sẽ thấy màn hình Kiểu Cài Đặt, Kiểu 

Chuẩn đã được chọn mặc định. 

Lựa chọn này sẽ cài đặt Firefox theo cấu hình thông dụng nhất dành cho 

đa số người dùng. Để biết thêm thông tin về tùy chọn cài đặt Tùy Biến, hãy xem 

Custom installation of Firefox on Windows. 

Đánh dấu chọn Dùng Firefox làm trình duyệt mặc định nếu chúng ta 

muốn dùng Firefox để mở các liên kết trong chương trình gửi thư, mở lối tắt 

Internet, hoặc tài liệu HTML. 

Nhấn Tiếp tục. 

Đến bước này, thao tác cài đặt (chép tập tin vào máy tính) sẽ bắt đầu. Quá 

trình này có thể sẽ mất vài phút. 

Khi quá trình chép tập tin hoàn tất, chúng ta có thể đóng trình thuật sĩ 

bằng cách nhấn Hoàn thành 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Custom%20installation%20of%20Firefox%20on%20Windows
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.  

 

Nếu ô "Chạy Firefox ngay bây giờ" được chọn, Firefox sẽ chạy ngay sau 

khi chúng ta nhấn Hoàn thành 

 

2. Cài đặt trình duyệt Wed Google Ghrome 

a. Giới thiệu giao diện Google Chrome 

 
b. Cài đặt phần mềm Google Chrome 

Trước tiên, các chúng ta truy cập vào Webside:  

http://www.google.com/chrome/index.h...&utm_medium=ha, từ một trình duyệt 

bất kỳ nào. Chúng ta download Google Chrome theo nhiều ngôn ngữ khác nhau, 

Chúng ta có thể lựa chọn phiên bản Tiếng Việt. 

http://diendan.zing.vn/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fchrome%2Findex.html%3Fhl%3Dvi%26brand%3DCHMA%26utm_campaign%3Dvi%26utm_source%3Dvi-ha-apac-vi-bk%26utm_medium%3Dha
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Sau khi, click vào download sẽ hiện ra cửa sổ: 

 
Xuất hiện của sổ kế tiếp, chúng ta ngồi chờ cho phần mềm download và 

cài đặt xong 

 
 

Bấm vào 

đây để tải 

bộ cài đặt 

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/10/10/08/13076752941580595583_574_574.jpg
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/10/10/12/1307675528312671817_574_574.jpg
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Sau khi cài đặt xong, giao diện phần mền như hình: 

 
 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ WEB 

1. Truy cập vào trang web: 

Bước 1: Mở chương trình Internet 

Cách 1: Nháy đúp biểu tượng Internet Explorer trên màn hình   

Cách 2: Nhấn chuột vào Start -> All Programs -> Chọn Internet 

Explorer. 

 
Khi đó trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ sau: 

 
Giả sử chúng ta muốn mở trang http://vnmedia.vn Chúng ta phải làm thế 

nào ? Hãy làm theo các chỉ dẫn sau:  

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/10/10/15/1307675717270150383_574_574.jpg
http://vnmedia.vn/
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Bước 2: Nhấn chuột vào dòng chữ đã có trên ô Address (theo ví dụ minh 

họa ở hình vẽ là http://dantri.com.vn, có thể ở máy tính của chúng ta là bất kỳ 

một dòng chữ nào khác), khi đó cả dòng chữ sẽ được bôi đen. 

 
Bước 3: Chúng ta hãy bấm phím xóa hoặc Delete trên bàn phím để xóa 

dòng chữ cũ và gõ địa chỉ chúng ta muốn vào xem http://vnmedia.vn và ấn phím 

Enter trên bàn phím. 

 
Khi đó trên màn hình của chúng ta sẽ hiện nội dung trang 

http://vnmedia.vn 

 
Nhưng trên màn hình chúng ta chỉ thấy toàn những đoạn văn với tiêu đề 

ngắn, làm sao để có thể đọc toàn bộ nội dung một bài viết đầy đủ ? Chúng ta hãy 

làm theo các chỉ dẫn dưới đây: 

Bước 4: Muốn đọc cả bài viết, chúng ta hãy nhấn chuột vào tiêu đề của 

bài viết (thường là in đậm). Khi đó toàn bộ nội dung bài viết sẽ xuất hiện trên 

màn hình. 

Bước 5: Khi đó đứng ở bài viết chi tiết, muốn quay trở lại trang ban đầu, 

chúng ta dùng các chức năng Back(lùi) và Forward(tiến)  để di 

chuyển giữa các trang.   

 

Một số lệnh thường dùng trên trình duyệt 

Lưu giữ nội dung trang web 

Lưu giữ trang web đầy đủ: 

http://dantri.com.vn/
http://vnmedia.vn/
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Muốn lưu giữ nội dung trang web đang xem, thực hiện như sau: 

Nhấn chuột vào File -> Save as. 

Hộp thoại Save Web Page xuất hiện 

Nhấn vào mũi tên chỉ xuống ở mục Save in để chọn thư mục hoặc ổ đĩa 

muốn lưu trữ (trong hình vẽ này là ổ D). 

Trong phần File Name: gõ tên file cho nội dung trang web cần lưu giữ 

hoặc giữ nguyên tên có sẵn. (Ví dụ là: Vidu1). Tài liệu đang lưu giữ sẽ mang tên 

Vidu1. 

Nhấn mũi tên thả xuống ở ô Save As Type, nháy chọn Web Page, 

Complete (*.htm, *.html). 

Bấm chuột vào Save để hoàn thành việc lưu. 

Khi lưu trang web đầy đủ, Internet Explorer tự động tạo ra thư mục với 

cùng tên như tập tin được lưu. Thư mục này cũng được đặt trong cùng thư mục 

như tập tin được lưu.  

 

III. Lưu trữ trang web (lưu toàn bộ trang web như một tập tin) 

Nhấn chuột vào File -> Save as. 

Hộp thoại Save Web Page xuất hiện cửa sổ, nhấn vào mũi tên chỉ xuống ở 

mục Save in để chọn thư mục hoặc ổ đĩa muốn lưu trữ (trong hình vẽ này là ổ 

D). 

Trong phần File Name: gõ tên file cho nội dung trang web cần lưu giữ 

hoặc giữ nguyên tên có sẵn. (Ví dụ: Vidu2). Với các trang tiếng Việt, không 

được gõ tên file có dấu (Ví dụ: Ví_dụ2). 

Tài liệu đang lưu giữ sẽ mang tên Vidu2. 

Nhấn mũi tên thả xuống ở ô Save As Type, nháy chọn Web Archive, 

single file (*.mht). 

Bấm chuột vào Save để hoàn thành việc lưu.  

Khi lưu trang web như một tập tin lưu trữ, chúng ta lưu toàn bộ trang web 

mà không tạo ra thư mục riêng biệt để chứa các phần tử được nhúng của trang 

web. 

Xem trang web đã lưu 

Giả sử mở trang web đã được lưu giữ với tên Vidu1 và được lưu trong thư 

mục Web ở ổ D, thực hiện như sau: 

- Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer trên màn hình.  

Màn hình sau xuất hiện. Chúng ta chọn ổ D. 
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- Nháy đúp thư mục Web. Chúng ta thấy các tập tin sau được hiển thị 

trong thư mục đó: 

  

- Nhấn đúp vào file có tên Vidu1. Bản sao đầy đủ của trang web được 

lưu xuất hiện trong Internet Explorer 

- Nhấn đúp vào file có tên Vidu2. Nội dung của trang web được lưu 

xuất hiện trong Internet Explorer 

In nội dung trang web ra giấy 

* In toàn bộ trang web: (In toàn bộ nội dung hiển thị trên màn hình) 

-  Nhấn chuột vào File -> Print 

 Hộp thoại Print xuất hiện 

 

Trong mục Page Range chọn: 

All: In tòa bộ các trang của trang web 

Pages: In theo trang chúng ta lựa chọn (Ví 

dụ in trang 3: Đánh dấu ô Pages và nhập 

3 vào ô trắng bên cạnh) 

Nhấn Print. Nội dung sẽ được in ra. 

 

* In vùng nội dung lựa chọn: 

Muốn in riêng phần nội dung chúng ta 

lựa chọn, thực hiện như sau: 
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- Chọn (bôi đen) đoạn văn bản muốn in. 

- Nhấn chuột vào File -> Print 

- Nhấn chuột vào ô Selection trong phần Page Range. 

- Nhấn Print. Văn bản được chọn được in ra. 

- Nhấn chuột vào bất kỳ đâu trên trang web để bỏ chọn văn bản. 

Xử lý lỗi khi không hiển thị đúng tiếng Việt trên trang web 

Trong trường hợp lỗi không hiển thị đúng tiếng Việt trong trang web, thực hiện 

như sau: 

Vào View -> Encoding -> Unicode(UTF-8). 

 
 

IV. Cách thức tìm kiếm thông tin qua Google: 

Bước 1: Truy cập vào trang web tìm kiếm: http://www.google.com 

Bước 2: Gõ từ khóa (keyword) liên quan đến vấn đề cần tìm vào ô tìm 

kiếm. Ví dụ: Thương mại điện tử,… Nhấn chuột vào nút Tìm với Google 

(có thể nhấn Enter trên bàn phím thay cho nút chức năng này). 

 
Bước 3: Google sẽ tìm trong tất cả những tài liệu, những gì được lưu trữ có 

các chữ mà chúng ta gõ vào rồi hiện ra đường liên kết để kích hoạt sử dụng. 

 

V- QUẢN LÝ MAIL (hướng dẫn sử dụng dịch vụ thư điện tử) 

Để có thể sử dụng được dịch vụ thư điện tử, chúng ta cần phải có một địa 

chỉ thư điện tử. Muốn có 1 địa chỉ thư điện tử, chúng ta có thể tự đăng ký hòm 

thư điện tử miễn phí với các nhà cung cấp dịch vụ miễn phí như Yahoo, Gmail, 

Skype, SkyDrive. 

Dưới đây là phần hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký và sử dụng hòm 

thư điện tử của Yahoo (vẫn còn đang phổ biến) 

1. Thao tác đầu tiên 

http://www.google.com/
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Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ http://mail.yahoo.com.vn vào ô địa 

chỉ để vào trang web có dịch vụ thư điện tử miễn phí Yahoo Mail dành cho Việt 

Nam. 

 
Hình:  Trang chủ dịch vụ thư điện tử Yahoo 

 

Nếu đã có tài khoản thư, ví dụ: xuandoan_hnvn@yahoo.com.vn, chúng ta 

có thể nhập tên xuandoan_hnvn vào ô Tên truy nhập Yahoo (Không cần nhập 

phần @yahoo.com.vn) và nhập mật khẩu vào ô Mật khẩu. Nhấn chuột vào nút 

Đăng nhập để vào hòm thư. 

Nếu chúng ta chưa có hòm thư, hãy nhấn vào nút Đăng ký ở phía dưới để 

tạo hòm thư. 

2. Đăng ký hòm thư 

Bước 1 – Khai báo thông tin 

Sau khi nhấn vào nút Đăng ký, màn hình khai báo thông tin hòm thư xuất 

hiện. Chúng ta cần lần lượt khai báo các thông tin theo yêu cầu của Yahoo như 

trong hình.   

http://mail.yahoo.com.vn/
mailto:xuandoan_hnvn@yahoo.com.vn
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Lưu ý: Sau khi chúng ta nhập xong tên hòm thư vào ô và chuyển sang ô 

nhập Mật khẩu, Yahoo sẽ tự động kiểm tra xem tên hòm thư của chúng ta đã có 

ai đăng ký chưa. Nếu đã có  chúng ta cần phải gõ tên khác vào hoặc lựa chọn 1 

trong tên gợi ý xuất hiện ở phía dưới. 
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Trường hợp chưa có ai đăng ký nó sẽ hiện như sau: 

 
và như vậy chúng ta mới có thể nhập tiếp các thông tin khác ở phía dưới. 

Bước 2- Đánh dấu vào ô Bạn có đồng ý không? 

Bước 3 - Nhấn chuột vào nút Lập tài khoản để hoàn thành việc đăng ký. 

Nếu không có lỗi gì, màn hình sau sẽ xuất hiện: 

 
Bước 4 - Bấm chuột vào nút Tiếp tục để vào hòm thư. Màn hình sau sẽ 

xuất hiện: 

 
Các mục xuất hiện trên màn hình cần quan tâm: 

o Nút Kiểm tra thư: Hiển thị các thư được gửi đến. 

o Nút Soạn thư: Mở cửa sổ soạn thư và gửi thư đi. 

o Các thư mục gồm có: Hộp thư (chứa thư đến), Thư nháp (chứa 

thư nháp đang soạn dở), Đã gửi (Chứa bản lưu các thư đã được gửi 

đi), Thùng rác(chứa các thư bị xóa).  

3. Mở/đóng hòm thư 

Nhấn vào mục Đăng xuất ở bên trái phía trên màn hình để đóng hòm thư 

lại. Màn hình sau sẽ xuất hiện. 

Nhấn vào mục Trở lại Yahoo ! Thư để vào lại hòm thư. Trường hợp 

chúng ta đã đóng trình duyệt web lại, thì phải mở trình duyệt và thực hiện như 

hướng dẫn ở mục 1.    
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4. Xem thư 

Nhấn vào nút Kiểm tra thư hoặc mục Hộp thư để hiện hộp thư 

 
Màn hình quản lý hộp thư cho chúng ta thấy được các thông tin như: Từ 

(Người gửi), Chủ đề (Tiêu đề của bức thư), Ngày (thời gian gửi). Để xem thư 

chúng ta nhấn chuột vào tiêu đề của thư chúng ta muốn xem và nội dung bức thư 

sẽ hiện ở phía dưới.  

 
Chúng ta có thể ấn vào chữ Xem thư toàn màn hình để xem thư tại 1 màn 

hình rộng hơn. Thông thường khi đọc xong thư chúng ta nên trả lời người gửi 

thư cho mình. Chúng ta nhấn vào nút Trả lời để nhanh chóng thực hiện việc 

này. 

 
Khi đó chúng ta chỉ việc gõ nội dung và nhấn nút Gửi là thư đó sẽ được 

trả lời.    
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1. Xoá bớt thư 

Nhấn chọn 1 hoặc nhiều thư muốn xóa bằng cách nhấn chuột vào ô vuông 

ở trước bức thư đó, sau đó nhấn nút Xóa. 

 
2. Soạn thư 

Để bắt đầu soạn một bức thư, chúng ta nhấn vào nút Soạn thư, màn hình 

sau xuất hiện: 
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Gõ địa chỉ email của người nhận vào ô Đến (ví dụ: 

et_triviet@yahoo.com). Có thể nhập nhiều địa chỉ vào ô này, các địa chỉ cách 

nhau bởi dấu phẩy. 

Ô Chủ đề: Nhập tiêu đề của bức thư, thường là đại ý của bức thư. 

Gõ nội dung thư vào ô trắng phía dưới. Nội dung thư có thể gõ tiếng Việt. 

Nhấn vào nút Gửi để thực hiện việc gửi thư. Sau khi gửi màn hình sau 

xuất hiện báo cho biết thư đã được gửi đi. 

 
3. Gửi và xem tệp tin đính kém 

a. Gửi tệp tin đính kèm: 

Bước 1: Sau khi Soạn thư xong, nhấn vào nút Đính kèm.  

 
Bước 2: Lựa chọn tệp tin cần đính kèm trong hộp thoại Choose File. Rồi 

nhấn Open để đồng ý chọn tệp tin đó. 
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Bước 3: Chờ trong giây lát để Yahoo kiểm tra tệp tin. Thời gian chờ phụ 

thuộc dung lượng tập tin và tốc độ mạng. Nếu không có vấn đề gì thì dưới ô chủ 

đề sẽ hiện ra tên tập tin đã được đính kèm. Nhấn nút Xóa bên cạnh tên tệp tin 

nếu muốn gỡ bỏ tệp tin đính kèm. 

 

 
Để đính kèm tập tin thứ 2 chúng ta lại thực hiện như các bước trên. 

Bước 4: Nhấn nút Gửi để gửi thư. 

 

b. Mở tệp tin đính kèm: 

Tại hộp thư chúng ta sẽ thấy bức thư nào đó có biểu tượng đính kèm 

tập tin. 
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Chúng ta nhấn chuột vào bức thư và tại ô hiển thị nội dung bức thư, 

chúng ta nhấn chọn vào tập tin cần mở. 

 

 
Yahoo sẽ thực hiện quét virus và trả lại kết quả. Nhấn vào nút Tải tập 

tin đính kèm. 

Hộp thoại File Download xuất hiện, chọn Save để lưu tập tin vào máy 

tính hoặc ấn Open để xem luôn.  

 

4. Thay đổi mật khẩu cho hòm thư 

Bước 1: Đăng nhập vào hòm thư (Xem hướng dẫn ở mục 1 – Thao tác 

đầu tiên) 

Bước 2: Nhấn chuột vào mục Tài khoản của tôi ở bên trái phía trên màn 

hình. 

 
Bước 3: Yahoo sẽ yêu cầu chúng ta nhập lại mật khẩu cho hòm thư. 

Chúng ta cần nhập lại vào ô Mật khẩu. 
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Bước 4: Nhấn vào mục Thay đổi mật khẩu.  

 
Bước 5: Trang thay đổi mật khẩu được mở ra. Chúng ta nhập mật khẩu 

đang dùng vào ô “Mật khẩu hiện tại của bạn”, nhập mật khẩu mới vào hai ô 

“Chọn mật khẩu mới” và “Xác nhận mật khẩu mới”.  

 
Nhấn vào nút Lưu lại để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu. 
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PHẦN 2: NỘI DUNG THỰC HÀNH 

 

Nội dung 1: Kiểm tra địa chỉ Ip của máy tính của mình bằng lệnh ipconfig, ghi 

lại kết quả trả lời. 

Nội dung 2: Truy cập tập tin nội bộ: 

- Mở trình duyệt Internet Explore hoặc một trình duyệt nào đó. 

- Thực hiện chọn File -> Open -> Browser 

- Chọn xem File có đường dẫn như sau: 

C:\Program Files\Plus\Microsoft Internet\docs\home.htm 

Nội dung 3: Tìm kiếm những website liên quan đến lĩnh vực nói về thiết bị tin 

học (lĩnh vực phần cứng) 

Nội dung 4: Tìm kiếm một số địa chỉ website nói về lĩnh vực học sinh và sinh 

viên 

Nội dung 5: Để kiểm tra website có tồn tại trên hệ thống mạng hay không ta 

kiểm như thế nào? 

          HD: Thực hiện lệnh PING với địa chỉ của Website đó. 

Nội dung 6: Tìm kiếm vào download một trình điều khiển VGA card bất kỳ. 

 

D. KIỂM TRA 

* Về kiến thức: 

     - Trình bày được các cách thức tìm kiếm thông tin trên mạng internet 

- Xác định các nguyên tắc khi tìm kiếm và chọn lọc các thông tin tìm 

kiếm được 

* Về kỹ năng: 

- Sử dụng các công cụ để tìm kiếm có hiệu quả các thông tin trên world 

wide web. 

* Về thái độ: 

- Nghiêm túc và thực hiện đúng các qui chế về việc sử dụng Internet 

- Hoàn thiện tốt các yêu cầu được giao trong việc tìm kiếm các thông tin 

- Cẩn thận, tự giác, chính xác 

 

E. BÀI TẬP. 

- Tìm kiếm một số các website chứa danh bạ web việt Nam 
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BÀI 3: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN 

Phần 1: GIỚI THIỆU 

 

I. MỤC TIÊU 

 Học xong bài này HSSV có khả năng: 

- Làm quen với Microsoft Word 

- Biết và làm quen được trình soạn thảo văn bản 

II. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ máy chiếu: 1 bộ 

- Bộ máy tính có cài Word 2007/2010/2013: 02 HSSV/máy 

- Các file tài liệu máy tính 

III. NỘI DUNG 

1. Các cách khởi động: 

Cách 1: Nhấn nút Start, Chọn Programs, 

chọn Microsoft Office, chọn Microsoft Office 

Word 2007/2010/2013.  

Cách 2: Nhấn chuột vào biểu tượng 

Microsoft Office Word trên màn hình nền (chữ 

W) 

Cách 3: vào đường dẫn C:\Program 

Files\Microsoft Office\Office14\ Winword.exe 

 

2. Thoát ra khỏi chương trình   

Nhấn chuột vào File chọn Exit hoặc chọn biểu tượng Close Window trên 

góc phải màn hình.  

*Lưu ý: Khi thoát khỏi chương trình, có thể Word sẽ nhắc ta ghi lại tập 

tin nếu tập tin ta chưa đặt tên hoặc ta mở một tập tin đã có ra sửa chữa. Có 3 lựa 

chọn:  

Yes - Có ghi lại những thay đổi 

của tập tin;  

No - Không ghi lại;  

Cancel - Bỏ qua quay lại tiếp tục 

soạn thảo. 

3. Tạo tập tin mới 

Thực chất sau khi khởi động 

chương trình đã tự động tạo sẵn cho 

chúng ta một văn bản mới. Nếu không chúng ta có thể tạo một văn bản mới bằng 

các cách sau đây: 

+ Chọn File -> New hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + N  
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+ Nhấn chuột vào biểu tượng Blank Document  trên thanh công cụ. 

 
 

Cách khác: nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống trong thanh công cụ nhanh 

chọn New. 

 

Bằng một trong hai cách trên một văn bản mới trắng sẽ được tạo, chúng ta 

nhập vào đó nội dung sau: “Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Trường Cao đẳng 

Nghề Phú Yên”. Bây giờ hãy chọn Font lớn hơn cho toàn bộ nội dung văn bản 

bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + A sau đó chọn hộp Font Size trên thanh 

Ribbon chọn số 20. 

Hình 1.1-2 
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- Chuyển qua lại giữa các tập tin đang soạn thảo bằng cách: Nhấn chọn 

File\Recent -> chọn tập tin muốn chuyển qua. 

 
Hoặc chuyển các file đang mở hiện hành, như sau: 

Vào nhóm View, chọn biểu tượng Switch Windows, sau đó chọn file cần 

chuyển để mở. 

- Đóng bớt 1 tập tin: Chọn File\ Close hoặc ấn vào biểu tượng Close 

Window  (góc trên cùng bên phải màn hình) 

 

4. Mở lại tập tin đã có 

Để mở một văn bản đã tồn tại chúng ta có thể thực hiện theo một trong 

các cách sau đây: 

Cách 1: Trong cửa sổ Window Explorer nhấp đúp chuột vào biểu tượng 

File văn bản cần mở. 

 

Cách 2: Khởi động Microsoft Word 2013, từ thanh Quick Access Toolbar 

nhấp chọn biểu tượng Open (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + O). 



Microsoft Word 2013   Trang  43 Giới thiệu Word 
 

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

 

Cách 3: Từ cửa sổ Office Button nhấp chọn nút Open 

 

Bằng một trong hai cách 2 và 3 hộp thoại Open xuất hiện chọn tới File 

cần mở rồi nhấp chọn nút Open. 

 

 

5. Lưu lại văn bản 
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Sau khi hoàn thiện một văn bản chúng ta cần lưu nó lại trên ổ đĩa cứng để 

có thể sử dụng ở các lần tiếp theo. Với Microsoft Word 2013 chúng ta có thể lưu 

một văn bản bằng các cách sau đây: 

 

Cách 1: Nhấp chọn biểu tượng 

Save trên thành công cụ Quick Access. 

 

Cách 2: Nhấp chọn nút Save trong 

cửa sổ Office Button, chọn mục computer 

phía bên phải sau đó chọn các thư mục 

lưu, hoặc chọn browe: 

 

Nếu văn bản được tạo mới và lưu lần đầu tiên, bằng một trong hai cách 

trên hộp thoại Save As sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Chúng ta chọn đường dẫn lưu File trên ổ đĩa cứng rồi nhập tên cho cho 

File văn bản vào mục File Name, cuối cùng nhấp nút Save để lưu lại văn bản. 

Lưu ý: Để lưu lại văn bản với một tên khác chúng ta chọn nút Save As 

trong cửa sổ Office Button. 
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Các thao tác còn lại giống như khi chọn nút Save 

 

6. Đóng văn bản hiện hành 

Để đóng văn bản hiện thời chúng ta thực hiện như sau: 

- Nhấp chọn biểu tượng Word document phía góc phải màn hình làm việc 

hiện tại. 

- Hộp thoại xuất hiện nhấp chọn nút Close 

 
Nếu File văn bản của chúng ta chưa lưu chương trình sẽ xuất hiện hộp 

thoại xác nhận. Nếu muốn lưu lại thay đổi chúng ta chọn Save, ngược lại chọn 

Don’t Save, nếu muốn hủy thao tác tắt File văn bản hiện thời chúng ta nhấp 

chọn nút Cancel. 

 
Thoát khỏi ứng dụng 

Để đóng hoàn toàn ứng dung Microsoft Word 2013 chúng ta có thể làm 

theo một trong các cách sau đây: 

Cách 1: Nhấp chọn nút Close ở góc phải trên của màn hình Microsoft 

Word 2013  
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Cách 2: Từ cửa sổ Office Button nhấp chọn nút Close 

 
Bằng một trong hai cách trên nếu File văn bản của chúng ta chưa lưu 

chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại xác nhận. Nếu muốn lưu lại thay đổi chúng 

ta chọn Save, ngược lại chọn Don’t Save, nếu muốn hủy thao tác tắt ứng dụng 

chúng ta nhấp chọn nút Cancel. 

 

7. Màn hình làm việc và các thanh công cụ 

a. Giới thiệu màn hình chính  

 

 

(1): Thanh công cụ nhanh: Chứa các lệnh thao tác nhanh 

Hình: Màn hình chính của chương trình soạn thảo văn bản Word 2013 
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(2): Office button: Chứa lệnh thao tác với tệp 

(3): Thanh Ribbon: Chứa gần như toàn bộ các lệnh thao tác với chương 

trình, chúng được phân chia thành các nhóm khác nhau. 

(4): Thanh thước đo: Dùng để đặt Tab, paragraph cho văn bản 

(5): Thanh cuộn: Dùng để di chuyển văn bản lên xuống, sang trái sang 

phải 

(6): Thanh trạng thái: Chứa một số thông tin hiện thời của văn bản như 

chế độ hiển thị, phần trăm hiển thị, trang hiện tại,… 

(7): Màn hình soạn thảo: Là phần lớn nhất trên màn hình của chương 

trình, đây là nơi để người dùng soạn thảo nội dung của văn bản. 

b. Giới thiệu thanh Ribbon 

Thanh Ribbon là thanh công cụ chứa gần như toàn bộ các lệnh để thao tác 

với chương trình, như các lệnh về Font chữ về Paragraph, định dạng in ấn,… 

 
Thanh Ribbon bao gồm các tab (home, insert, Page layout,..) bên trong là 

các nút lệnh của Tab đó. Tùy từng ngữ cảnh sử dạng các nút lệnh sẽ sáng lên 

cho phép người dùng thao tác. Như vậy để thao tác với một lệnh nào đó trên 

thanh Ribbon chúng ta cần phải biết nó nằm trong Tab Ribbon nào, sau đó chọn 

tới lệnh cần thao tác trong Tab Ribbon đó. 

Giả sử ở ví dụ lúc trước để có thể bôi đậm cho nội dung văn bản chúng ta 

chọn tới Tab Home trong tab này chúng ta chọn biểu tượng bold 

 
Chi tiết các Tab Ribbon 

- Home: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh như 

sau: 

 
+ Clipboard: Cắt dán 

+ Font: Font chữ 

+ Paragraph: Căn lề, phân đoạn 

+ Style: Kiểu định dạng 

+ Editing: Các chức năng tiện ích khi chỉnh sửa văn bản như tìm kiếm, 

thay thế, di chuyển,… 
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- Insert: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh liên 

quan đến việc chèn các đối tượng vào văn bản, chi tiết như sau: 

 
+ Pages: Các lệnh chèn một trang mới vào văn bản hiện thời 

+ Tables: Các lệnh liên quan đến bảng 

+ Illustrations: Các lệnh chèn đối tượng đồ họa 

+ Links: Lệnh chèn các liên kết 

+ Header & Footer: Tiêu đề trên và dưới của văn bản 

+ Text: Lệnh liên quan đến việc chèn các đối tượng Text như TextBox, 

Wordart,… 

+ Symbols: Lệnh liên quan đến việc chèn các biểu tượng vào văn bản hiện 

thời. 

- Design: Lệnh liên quan đến các mẫu văn bản được trình bày theo một bố 

cục nào đó. 

 
- Page Layout: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm 

lệnh liên quan đến bố cục của văn bản. 

 
+ Themes: Tủy chỉnh nên cho toàn bộ các đối tượng shape trên văn bản. 

+ Page Setup: Các lệnh thiết lập định dạng trang in 

+ Page Background: Nền cho trang văn bản 

+ Paragraph: Các lệnh thao tác với đoạn văn bản 

+Arrange: Các lệnh sắp xếp các đối tượng trên văn bản. 

- References: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh 

liên quan đến một số thủ thuật đặc biệt cho văn bản như đánh mục lục tự động, 

tạo ghi chú cho văn bản,… 

 
- Mailings: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh 

liên quan đến việc tạo lập một phong bì thư, một mẫu biểu phục vụ cho việc 

chộn văn bản. 



Microsoft Word 2013   Trang  49 Giới thiệu Word 
 

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

 
- Review: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh liên 

quan đến các thao tác như kiểm tra ngữ pháp cho văn bản, tạo ghi chú, so sánh 

nội dung văn bản,… 

 
- View: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh hiển 

thị, chi tiết như sau: 

 
+ Document Views: Chế độ hiển thị văn bản 

+ Show: Tùy chọn hiển thị một số thanh Panel 

+ Zoom: Các lệnh phóng to, thu nhỏ văn bản 

+ Window: Chứa các lệnh tùy chọn hiển thị nhiều văn bản 

+ Macros: Các lệnh về Macros 

Ẩn hiện một Tab lệnh 

Để làm ẩn hay xuất hiện một nhóm lệnh hoặc một Tab lệnh trong thanh 

công cụ Ribbon chúng ta làm như sau: 

- Nhấp phải chuột vào một khoảng trống bất kỳ trên thanh menu Ribbon. 

 
- Một menu nhanh xuất hiện chọn Customize the Ribbon, hộp thoại Word 

Option xuất hiện và trỏ tới mục Customize the Ribbon. 
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- Trong danh sách Main Tabs bên phía tay phải của màn hình liệt kê danh 

sách các Tab Ribbon muốn ẩn Tab nào chúng ta chỉ cần bỏ dấu tính ở đầu tên 

Tab đó. Ngược lại muốn hiện chúng lên chúng ta đánh dấu tính cho những Tab 

bị ẩn. Cuối cùng nhấp Ok để lưu lại. 

Lưu ý: Trường hợp muốn ẩn toàn bộ thanh công cụ Ribbon chúng ta nhấp 

chọn biểu tượng Minimize the Ribbon (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F1) phía 

góc phải trên của màn hình chính. 

 
Khi muốn hiện lại thanh công cụ này chúng ta nhấp chuột vào nút lệnh đó 

một lần nữa. 

Tự tạo một Tab lệnh và các nhóm lệnh trên thanh công cụ Ribbon 

Ngoài những Tab lệnh sẵn có Microsoft Word 2013 còn cung cấp cho 

người dùng chức năng tự tạo ra các Tab lệnh mới, cách thực hiện như sau: 

- Nhấp phải chuột vào một khoảng trống bất kỳ trên thanh Ribbon. 

 
- Một menu nhanh xuất hiện chọn Customize the Ribbon, hộp thoại Word 

Option xuất hiện và trỏ tới mục Customize the Ribbon. 

 
- Để thêm một Tab mới chúng ta nhấp chọn nút New Tab, một Tab, và 

một nhóm lệnh mới xuất hiện như hình dưới đây: 
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- Chúng ta có thể đổi tên cho Tab bằng cách nhấp chuột phải vào Tab này 

chọn Rename. 

 
- Làm tương tự để đổi tên cho nhóm lệnh 

 
- Ngoài ra chúng ta có thể bổ sung các nhóm lệnh khác vào Tab này bằng 

cách nhấp chọn Tab vừa thêm rồi nhấn nút New Group 

Kết quả Tab các lệnh của tôi sẽ có được như hình dưới đây: 

 
Công việc cuối cùng của chúng ta là chọn những lệnh cần thiết để bổ sung 

vào các nhóm lệnh tương ứng. Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất. 
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Tab lệnh mà chúng ta vừa tạo khi xuất hiện trên màn hình chính của 

chương trình sẽ như hình dưới đây: 

 
Đây là một ví dụ cơ bản chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các Tab lệnh 

được bố trí khoa học và thuận tiện cho quá trình sử dụng của mình. 

c. Thanh công cụ nhanh 

 
Thường nằm phía trên cùng bên phía góc trái của mành hình chính, chứa 

các lệnh thường sử dụng giúp người dùng có thể tao tác một cách nhanh tróng, 

tức thời. Để thao tác người dùng có thể nhấp chuột trực tiếp vào nút lệnh cần 

thao tác 

Bổ sung các lệnh thường sử dụng có trong danh sách mặc định 

Khi mới cài đặt chúng ta chỉ thấy một số nút lệnh trên thanh công cụ này 

muốn bổ sung thêm các nút lệnh khác chúng ta nhấp chuột vào mũi tên trỏ 

xuống rồi chọn vào nút lệnh cần bổ sung (với điều kiện nút đó chưa có trên 

thanh công cụ).  

 
(Những nút lệnh chưa có dấu tích là những nút lệnh chưa được bổ sung 

lên thanh công cụ) 

Ngược lại chúng ta có thể làm ẩn các nút lệnh đi bằng thao tác tương tự 

nhưng đối với những nút lệnh đã có trên thanh công cụ. 
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(Những nút lệnh có dấu tích là những nút lệnh đã có trên thanh công cụ). 

Bổ sung các lệnh không có trong danh sách mặc định 

Như phần trước đã trình bày chúng ta có thể bổ sung các nút lệnh có trong 

danh sách mặc định lên thanh công cụ nhanh. Ngoài ra Microsoft Word 2013 

còn cho phép chúng ta bổ sung lên thanh công cụ này những nút lệnh khác 

không có trong danh sách mặc định. Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Nhấp chuột chọn mũi tên trỏ xuống trên thanh công cụ nhanh 

(Quick access toolbar), danh sách xuất hiện chọn More Commands… 

 
Hộp thoại Word Options xuất hiện và tự động trỏ tới mục Quick Access 

Toolbar. 

 

Bước 2: Chúng ta để ý trong danh sách bên trái là các nút lệnh của 

chương trình danh sách bên tay phải là các nút lệnh hiện có trong danh sách 
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Quick Access Toolbar. Để bổ sung thêm một nút lệnh mới chúng ta chọn tới nó 

trong danh sách bên trái rồi nhấp nút Add>>, ngược lại nếu muốn loại bỏ nút 

lệnh nào chúng ta chọn tới nó trong danh sách bên tay phải rồi nhấp nút << 

Remove. 

Lưu ý: Có một nút lệnh đặc biệt đó là dấu ngăn cách giữa một hoặc một 

nhóm các nút lệnh, chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung đối tượng này vào thanh 

Quick Access Toolbar, nút lệnh có tên là: <Separator>. 

Bước 3: Cuối cùng chúng ta có thể sử dụng biểu tượng mũi tên lên xuống 

để thay đổi vị trí các nút lệnh trên thanh Quick Access Toolbar. 

 

Sau khi hoàn tất chúng ta nhấp chọn nút Ok để lưu lại những thay đổi. 

Thay đổi vị trí của Quick Access Toolbar 

Sau khi cài đặt chúng ta sẽ thấy thanh công cụ Quick Acces nằm phía trên 

của cửa sổ chương trình tuy nhiên chúng ta cũng có thể di chuyển nó xuống dưới 

thành Ribbon để có không gian rộng hơn. Cách thực hiện như sau: 

- Nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống trên thành công cụ Quick Access 

Toolbar. 

- Trên danh sách đổ xuống chọn Show below the ribbon 

 

Kết quả chúng ta sẽ được như hình dưới đây: 
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Lưu ý: Khi đã đổi xuống dưới chúng ta muốn trở lại vị trí cũ hãy làm 

tương tụ nhưng khi đó chọn Show above the ribbon. 

d. Office Button 

Office Button chứa các lệnh 

thao tác với File văn bản, như thêm 

mới, mở một File đã tồn tại, in ấn, 

lưu trữ, hay sửa đổi các thông tin 

về File,… Để hộp thoại Office 

Button xuất hiện chúng ta nhấp 

chuột chọn biểu tượng Office 

Button bên phía trái thanh Ribbon. 

 

Hộp thoại Office Button sẽ xuất hiện như hình dưới đây: 

 

- Info: Chứa các lệnh như Save, Save AS, Open,… Ngoài ra còn cho phép 

người dùng có thể thay đổi một số thông tin về File trong danh sách bên phía tay 

phải của màn hình. 

 
- Open: Trong mục: 

+ Recent Document:chứa danh sách File đã mở trước đó. 



Microsoft Word 2013   Trang  56 Giới thiệu Word 
 

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

+ Sky Drive: Lấy file từ nơi cất trữ chia sẻ cho một người nào đó. 

+ Computer: Trỏ đường đẫn đến các thư mục lưu file đã soạn thảo. 

 
- New: Tạo một văn bản mới, ngoài việc lựa chọn một văn bản trắng 

chúng ta cũng có thể tùy chọn các văn bản mẫu mà Microsoft Word 2013 cung 

cấp sẵn 

- Print: In ấn văn bản, ở đây chúng ta có thể lựa chọn máy in và các tuy 

chọn khác ngay màn hình bên phía tay phải 

 
- Share: Trong phần này chúng ta có thể gửi văn bản qua Email, Fax, hay 

lưu văn bản thành các định dạng khác nhau,… 

- Export: Tạo một văn bản có định dạng PDF/XPS, hoặc có thể thay đổi 

định dạng file của một văn bản. 

 
- Close: Là công cụ dùng để đóng chương trình. 

- Option: Thiết lập một số tùy chọn cho một văn bản Word. 
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Lưu ý: Để đóng cửa sổ Offie Button chúng ta nhấp nút Back  

hoặc nhấn phím ESC. 

e. Thanh trạng thái, thanh cuộn, thanh thước đo 

- Thanh trạng thái: Nằm dưới đáy màn hình chính bao gồm các thông tin 

như chế độ hiển thị, phần trăm hiển thị, tổng số từ, số trang, trang hiện tại,… 

 
- Thanh cuộn: Dùng để di chuyển màn hình soạn thỏa lên trên hoặc xuống 

dưới, sang trái hoặc sang phải. Thanh cuộn bao gồm 2 thanh là thanh cuộn 

ngang và thanh cuộn dọc. 

- Thanh thước đo: Có chức năng dùng để căn chỉnh vị trí các đối tượng 

trên văn bản, cũng như căn lề, bố cục cho văn bản. Thanh thước đo cũng bao 

gồm thành thước ngang và thanh thước dọc 

8. Sử dụng phần mềm Unikey, và cách gõ tiếng việt soạn thảo văn bản: 

a. Cách gõ Unicode với bộ gõ Unikey: 

* Các máy tính muốn gõ được tiếng việt thì phải có bộ gõ Tiếng Việt. 

- Máy tính cần cài bộ gõ Unikey có thể sử dụng 

font Unicode bằng cách: 

- Bấm phải chuột vào biểu tượng Unikey  ở 

khay đồng hồ (góc dưới, bên phải màn hình) chọn kiểu 

gõ TELEX, bộ gõ Unicode. 

- Trong cửa sổ màn hình soạn thảo văn bản Word 

chọn phông chữ Unicode. Ví dụ: Arial, Courier New, 

Microsoft Sans Serif, Palatino Linetype, Tahoma, Time 

New Roman, Verdana.... 

- Khi đã chọn đủ hai điều kiện trên, việc gõ tiếng 

Việt với phông chữ Unicode vẫn dùng cách gõ Telex 

hoặc VNI như bình thường. 

- Có thể thay đổi cách gõ trong cửa sổ chính của chương trình Unikey 

+ Cho hiện cửa sổ Unikey bằng cách: 

Hình 1.1-14 
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- Bấm phím phải chuột vào biểu tượng Unikey  ở khay đồng hồ (góc 

dưới, bên phải màn hình) chọn Bảng điều khiển...[CS+F5] 

- Chọn kiểu gõ: Telex và bảng mã: Unicode dựng sẵn. 

 
* Tắt bộ gõ tiếng Việt:  Bấm phím phải chuột vào biểu tượng Unikey  

ở khay đồng hồ (góc dưới, bên phải màn hình) chọn Kết thúc. 

* Lưu ý:  

- Trường hợp chúng ta đang soạn thảo 1 văn bản tiếng Việt và muốn 

chuyển sang gõ văn bản tiếng Anh, cần phải chuyển sang chế độ gõ tiếng Anh. 

Để chuyển sang ta nhấn chuột vào biểu tượng Unikey , khi đó biểu tượng sẽ 

chuyển thành và để bật lại chế độ gõ tiếng Việt ta nhấn lại vào biểu tượng. 

- Để sử dụng được các bộ font: .VnTime, .VnTimeH,…. Ta cần chuyển 

sang bảng mã TCVN3 (ABC). Để chuyển bấm phải chuột vào biểu tượng 

Unikey  ở khay đồng hồ (góc dưới, bên phải màn hình) chọn bộ gõ TVCN3 

(ABC). 

b. Các kiểu gõ tiếng Việt:  
* Qui ước gõ tiếng Việt theo kiểu gõ TELEX, dùng Font Unicode mã 

Unicode, là loại font được dùng hầu hết trên các văn bản hành chính hiện nay. 

DẤU KÝ HIỆU BÀN PHÍM 

Huyền ` F 

Sắc / S 

Hỏi ’ R 

Ngã ~ X 

Nặng . J 

Xoá dấu  Z 

Â Â AA 

Ă Ă AW 

Ê Ê EE 

Ô Ô OO 

Ư Ư W, ] , UW  

Ơ Ơ [ , OW 

Đ Đ DD 

 

 

- Muốn gõ các chữ: W, J, S, R, X, F ta gõ phím đó 2 lần liên tiếp. 

Ví dụ: muốn gõ chữ W ta gõ WW. 

Hình 1.1-15 

Bảng quy ước, ý nghĩa của các phím với bộ gõ theo kiểu Telex 
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- Muốn gõ hai chữ O ta gõ phím O ba lần liên tiếp. 

* Cách gõ tiếng Việt với bộ gõ VNI: 

Font VNI do công ty Vietnam International (USA) phát triển, là font chữ 

2 byte thường được sử dụng trong khu vực phía Nam và ở nước ngoài. Font này 

thường bắt đầu bằng chữ: VNI-xxx.TTF. Ví dụ: VNI-Time... 

Quy ước, ý nghĩa của các phím với bộ gõ theo kiểu VNI 
   - Phím số số 1 = Dấu sắc               

 - Phím số số 2 = Dấu huyền             

 - Phím số số 3 =  Dấu hỏi 

 - Phím số số 4 =  Dấu ngã              

 - Phím số số 5 =  Dấu nặng                

 - Phím số số 6 =  Dấu mũ của chữ â, ê và ô         

 - Phím số số 7 =  Dấu râu của chữ ơ và ư 

 - Phím số số 8 =  Dấu trăng của chữ ă 

 - Phím số số 9 =  Dấu gạch ngang của chữ đ      

- Phím số số 0        =  Khử dấu (xoá dấu)                    

 Ví dụ: 

 Gõ dòng chữ:  Trường Cao đẳng nghề Phú Yên 

bằng dãy các phím sau: 

 Tru7o72ng Cao d9a83ng nghe62 Phu1 Ye6n 

hoặc 

 Tru7o7ng2 Cao d9a8ng3 nghe62 Phu1 Ye6n 

 Dùng phím <Shift> để gõ các chữ số và các ký tự <!,@.#,(,)..> sau các 

nguyên âm. 

Ví dụ:  A! = A<Shift>!   

 

 

D. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Có mấy cách khởi động Word (mô tả cách khởi động từng cách) 

2. Có mấy bộ bảng mã tiếng việt thông dụng, kể tên 

3. Nêu cụ thể tên của font chữ và bảng mã tương ứng để gõ tiếng Việt 

4. Kiểu gõ Telex và kiểu gõ VNI  khác nhau như thế nào. 

5/ Nếu có đoạn văn bản trước đây chúng ta đã dùng Font chữ VNI, bây giờ 

muốn chuyển đoạn văn ấy sang Font chữ Times New Roman, thì chúng ta phải 

làm thế nào ? (hướng dẫn: tìm hiểu thêm các tiện ích trên phần mềm Unikey 4.0) 

 

Chú ý: Soạn thảo văn bản dùng trong các cơ quan Nhà nước thì cần trình 

bày theo Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính (hiện nay là Thông tư 01/2011/TT-BNV) 

. 
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TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN 
Phần 2: CÁC THAO TÁC CĂN BẢN TRÊN MỘT TÀI LIỆU 

 
A. MỤC TIÊU 

Học xong bài này HSSV có khả năng: 

Thao tác trên bàn phím, di chuyển trỏ (chuột) trong vùng soạn thảo;  

Thực hiện được các cách bôi chọn vùng văn bản 

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ máy chiếu: 1 bộ 

- Bộ máy tính có cài Word 2007/2010/2013: 02 HSSV/máy 

- Bộ unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy) 

- Các file tài liệu máy tính 

C. NỘI DUNG 

I. Các kiến thức liên quan: 

Tổng quan về trình bày văn bản 

Khi tạo một văn bản, nó chưa được trình bày, chỉ cần có đủ nội dung và 

đúng chính tả. Như vậy, sau khi khởi động chương trình Microsoft Word 2013, 

chúng ta đã có sẵn một cửa sổ để làm việc soạn thảo văn bản mới (hoặc sau khi 

dùng lệnh New) là chúng ta đã có thể bắt tay vào việc nhập văn bản (văn bản 

thô). 

Để nhập văn bản thô chúng ta nên chọn một Font chữ rõ ràng, dễ đọc, 

kiểu chữ thường (nên dùng Font chữ mặc nhiên là Times New Roman với Font 

size 14 point). 

Yêu cầu trong lúc nhập văn bản thô là chúng ta phải gõ sao cho thật nhanh 

và đúng chính tả. Vì vậy, trong khi đang gõ, chúng ta không nên trình bày theo 

mẫu của văn bản (như thay đổi Font chữ, kích thước Font chữ, kiểu chữ đậm, 

chữ nghiêng...). điều đó chỉ làm cho tốc độ gõ của chúng ta chậm đi mà thôi. 

Ngoài ra, trong một văn bản thô không nên để thừa khoảng trắng (Space Bar), 

thừa phím Tab, thừa phím Enter, điều này vừa mất thời gian vừa gây khó khăn 

cho công việc trình bày văn bản của chúng ta sau này. 

Trong quá trình nhập văn bản, chúng ta có thể dùng: 

+ Shift-Enter: xuống dòng không tạo Paragraph mới (Line Break) 

+ Enter: xuống dòng tạo Paragraph mới (End of Paragraph) 

+ Ctrl-Enter: xuống dòng và ngắt sang trang mới (Page Break). 

Một số thuật ngữ thường dùng 

- Character (Ký tự): Khi chúng ta gõ một phím trên bàn phím thì trên màn 

hình sẽ hiện ra một ký tự tương ứng và in được ra giấy thì đó là một ký tự. Như 

vậy, phím ký tự trên bàn phím là tất cả các phím chữ, phím số, phím dấu..., các 

phím này thường được bố trí ở khu vực giữa bàn phím giúp cho hai bàn tay của 

chúng ta khi gõ các ký tự sẽ thuận lợi hơn. 

- Word (Từ): Mỗi nhóm ký tự liền nhau và được phân cách bằng khoảng 

trắng (phím Space Bar) được gọi là một từ. Từ ngắn nhất chỉ có một ký tự còn từ 

dài nhất thì không có giới hạn. 
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Chú ý: Trong đoạn văn bản khi có dấu ngắt câu nằm giữa hai từ (như dấu 

chấm, dấu phẩy...), chúng ta phải gõ dấu ngắt câu nằm sát vào từ đứng trước, 

tiếp đến là một khoảng trắng (phím Space Bar) rồi mới gõ tiếp từ đứng sau. 

- Paragraph: Là một đoạn văn bản được kết thúc bằng cách xuống dòng. 

Nếu chúng ta chỉ gõ phím Enter mà không gõ thêm chữ nào thì đó là một 

Paragraph rỗng, ngoài ra Paragraph có thể chỉ là một dòng chữ ngắn còn thông 

thường thì một Paragraph sẽ có nhiều dòng chữ.  

- Word Wrap: Khi gõ một đoạn văn bản dài mà không có dấu chấm xuống 

dòng, chúng ta sẽ thấy văn bản tự động xuống dòng mỗi khi gặp lề bên phải của 

trang giấy, đó là Word Wrap. 

1. Chức năng chủ yếu của 1 số phím dùng để soạn thảo. 

+ Phím Shift: Khi nhấn giữ đồng thời gõ vào một ký tự trên bàn phím thì: 

đối với phím chữ nếu đang gõ chữ thường sẽ chuyển sang chữ in hoa; đối với 

các phím số sẽ chuyển sang ký tự tương ứng được ghi phía trên phím số. Ví dụ: 

muốn gõ ký tự % ta phải nhấn phím Shift và gõ phím số 5. 

+ Phím Caps Lock: Chuyển bàn phím sang đánh chữ in hoa khi đang gõ 

chữ thường và ngược lại. 

+ Phím Tab: mỗi lần nhấn sẽ thụt đầu dòng vào một khoảng dừng TAB. 

Mặc định là 1,25cm. 

+ Phím Space Bar (phím cách): Dùng để đẩy ký tự sang bên phải hoặc 

chèn  khoảng trắng giữa các ký tự. 

2. Di chuyển con trỏ soạn thảo. 

 - Con trỏ soạn thảo: là một đoạn thẳng đứng hình chữ (I) xuất hiện trên 

cửa sổ soạn thảo tài liệu cho ta biết vị trí các ký tự được nhập vào. 

+ Các lệnh dùng để di chuyển con trỏ soạn thảo bằng bàn phím: 

Nếu dùng bàn phím số ở phía phải ta phải bật phím Num Look. 

ĐỂ DI CHUYỂN  BẤM PHÍM 

Sang phải một ký tự   

Sang trái một ký tự   

Lên một dòng   

Xuống một dòng   

Cuối một dòng  End 

Đầu một dòng  Home 

Sang phải một từ  Ctrl +  

Sang trái một từ  Ctrl +  

Lên một đoạn văn bản  Ctrl +  

Xuống một đoạn văn bản  Ctrl +  

Lên một trang   PgUP (Page Up) 

Xuống một trang  PgDn (Page Down) 

Xuống trang cuối cùng của tài 

liệu 

 Ctrl + End 

Lên trang đầu tiên của tài liệu  Ctr+Home 
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+ Di chuyển con trỏ soạn thảo bằng chuột: 

- Bấm chuột vào vị trí cần di chuyển tới 

3. Sửa và xoá. 

- Khi ký tự gõ sai ở phía trước con trỏ soạn thảo, ta có thể dùng phím  

Backspace để xoá ký tự.  Khi ký tự gõ sai ở sau con trỏ soạn thảo ta dùng phím 

Delete để xoá. 

- Nếu xoá nhiều ký tự, ta chọn khối ký tự muốn xoá và nhấn phím Delete 

trên bàn phím hoặc nút Cut trên thanh công cụ (biểu tượng hình ). 

- Muốn xuống dòng, bắt đầu một dòng mới nhấn phím Enter. 

- Muốn chèn thêm dòng vào giữa 2 dòng ta đặt con trỏ soạn thảo vào cuối 

dòng trên bấm phím Enter hoặc đặt con trỏ soạn thảo vào đầu dòng của đoạn 

văn bản dưới bấm phím Enter. 

- Muốn xoá khoảng trắng giữa 2 dòng ta đặt con trỏ soạn thảo vào cuối 

dòng trên bấm phím Delete hoặc đặt con trỏ soạn thảo vào đầu dòng của đoạn 

văn bản dưới bấm phím Backspace. 

- Để đẩy các ký tự hoặc dòng văn bản thụt vào trong ta đặt con trỏ soạn 

thảo vào trước ký tự. Dùng phím Tab hoặc phím Space (phím dài nhất trên bàn 

phím) để đẩy. 

4. Lựa chọn (bôi đen) văn bản. 

+ Chọn văn bản bằng chuột: 

- Chọn toàn bộ văn bản: Nhấn Edit trên thanh công cụ, chọn Select All 

- Chọn bất kỳ mục hoặc số lượng văn bản nào: Bấm giữ chuột kéo rê trên 

phần văn bản mà ta muốn chọn. 

- Chọn 1 hoặc nhiều dòng văn bản: Di chuột vào đầu dòng bên trái của 

dòng văn bản khi trỏ chuột chuyển thành  ta nhấn giữ chuột, nếu chọn nhiều 

dòng ta nhấn  chuột vào dòng đầu tiên kéo lên hoặc kéo xuống các dòng muốn 

chọn tiếp theo. 

- Lựa chọn nhiều dòng văn bản hay đoạn văn bản ở các vị trí khác nhau.  

Ví dụ: Có 3 dòng văn bản như sau: 

1. Sông Cầu…………… 

2. Tuy Hòa…………. 

3. Phú Lâm………….. 

Chúng ta muốn lựa chọn dòng 1 (Sông Cầu)  và dòng 3(Phú Lâm) để thay đổi 

cùng 1 kiểu định dạng.  

Để thực hiện đầu tiên chúng ta sử dụng chuột để lựa chọn dòng số 1, nhấn 

giữ phím Ctrl, di chuột đến vị trí dòng thứ 3 và lựa chọn.  

Kết quả là dòng số 1 và dòng số 3 được bôi đen như sau: 

1. Sông Cầu…………… 

2. Tuy Hòa…………. 

3. Phú Lâm………….. 
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+ Chọn văn bản bằng bàn phím:  

- Chọn toàn bộ văn bản nhấn Ctrl + A.  

-  Chọn văn bản bất kỳ: chọn chữ hoặc dòng đầu tiên của văn bản muốn chọn 

nhấn giữ  phím Shift, nhấn các phím mũi tên     trên bàn phím  để 

chọn các đoạn văn bản tiếp theo. 

5. Chế độ đánh chèn và đánh đè. 

a. Chế độ đánh Chèn: các ký tự đánh vào sẽ nằm ngay tại vị trí con trỏ 

soạn thảo, những văn bản có sẵn sẽ dịch chuyển sang phải nhường chỗ cho văn 

bản mới. (Đây là chế độ mặc định của chương trình). 

b. Chế độ đánh đè: Các ký tự mới đánh vào sẽ xoá các ký tự đã có bên 

phải con trỏ soạn thảo. (Ở chế độ này dòng chữ OVR trên thanh trạng thái ở 

cuối màn hình sẽ chuyển sang đậm). 

Chuyển qua lại giữa chế độ đánh chèn và đánh đè bằng phím Insert. 

6. Thay thế một vùng  được chọn bằng văn bản mới 

Chọn vùng văn bản mà ta muốn thay thế 

Gõ văn bản mới vào vùng chọn, văn bản mới sẽ thay thế toàn bộ văn bản 

đã có.  

7. Sao chép văn bản (Copy). 

Tạo một bản sao giống hệt như bản gốc. 

* Sao chép văn bản bằng cách kéo - thả: 

Chọn văn bản mà ta muốn sao chép. 

Nhấn giữ phím Ctrl, bấm giữ chuột vào văn bản đã chọn nhấn kéo đến vị trí 

mới. 

* Sao chép văn bản bằng thanh công cụ hoặc bàn phím: 

Chọn văn bản mà ta muốn sao chép. 

Ra lệnh copy bằng một trong các cách sau: 

 Bấm chuột vào biểu tượng Copy  trên thanh công cụ 

hoặc  Nhấn Ctrl + C 

 

 Bấm chuột vào vị trí cần Copy tới. (Nếu đích là một văn 

bản khác thì ta cần phải mở đến văn bản đó). 

 Chọn biểu tượng Paste  trên thanh công cụ hay nhấn 

chuột vào menu Edit -> Paste (hoặc nhấn Ctrl + V). 

 

8. Di chuyển văn bản (Move). 

Di chuyển vị trí của văn bản. 

* Di chuyển văn bản bằng cách kéo - thả: 

Chọn văn bản mà ta muốn di chuyển. 
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Hộp xổ 

xuống 

Nút Undo Nút 

Redo Hình 1.2-4 

Bấm và giữ chuột vào văn bản đã chọn, kéo di chuột khi trỏ chuột có 

thêm một hình vuông mờ ở phía dưới ta nhấn kéo đến vị trí mới. 

* Di chuyển văn bản bằng thanh công cụ hoặc bàn phím: 

Chọn văn bản mà ta muốn di chuyển. 

Nhấn chuột vào biểu tượng Cut  trên thanh công cụ hoặc  Chọn Edit 

\Cut hoặc  Nhấn Ctrl + X 

 Bấm chuột vào vị trí cần di chuyển tới. (Nếu đích là một văn bản 

khác thì ta cần phải mở đến văn bản đó). 

 Chọn biểu tượng Paste  trên thanh công cụ hay nhấn chuột vào 

menu Edit -> Paste (hoặc nhấn Ctrl + V). 

* Di chuyển văn bản bằng cách sử dụng phím F2: 

 Chọn văn bản mà ta muốn di chuyển. 

 Nhấn F2 

 Sử dụng các phím mũi tên (lên, xuống, trái, phảo) hoặc chuột di 

chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần di chuyển tới. 

 Nhấn Enter và Esc để thoát khỏi chế độ di chuyển văn bản. 

9. Phục hồi các thao tác trong soạn thảo văn 

bản 

Nhấn vào nút Undo trên thanh công cụ 

Standard (Ctrl+Z). Quay lại lệnh Undo bằng nút 

Redo trên thanh công cụ. Quay lại nhiều thao tác 

bằng cách nhấn hộp xổ xuống cạnh các nút Undo 

và Redo. 
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II. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Soạn thảo bài thơ “Quê hương” tác giả Giang Nam, trình bày theo mẫu: 

     QUÊ HƯƠNG 

    (Giang Nam) 

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường  
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ  
"Ai bảo chăn trâu là khổ''  
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao  

Những ngày trốn học  
Đuổi bướm cầu ao  
Mẹ bắt được...  
Chưa đánh roi nào đã khóc!  
Có cô bé nhà bên  
Nhìn tôi cười khúc khích...  

Cách mạng bùng lên  
Rồi kháng chiến trường kỳ  
Quê tôi đầy bóng giặc  
Từ biệt mẹ, tôi đi  
Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)  
Cũng vào du kích  
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích  
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)  

Giữa cuộc hành quân không nói được một lời  
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại  
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...  
Hòa bình tôi trở về đây  
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày  
Lại gặp em  
Thẹn thùng nép sau cánh cửa  
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ  
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!) ... 

2. Thực hành 

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC 
CÁCH THỰC HIỆN, THAO 

TÁC, KỸ THUẬT 

THIẾT BỊ , 

DỤNG CỤ 

Bước 1: tìm hiểu word. 

(khởi động, thoát Word)  

 

- Khởi động bằng 3 cách 

khác nhau  

- Thoát bằng cách cách 

khác nhau  

Bộ máy vi tính có 

office 

word2007/2010/2013 

Bước 2: tìm hiểu các thanh 

công cụ-thực đơn-thanh 

cuốn-thanh trạng thái-

thước. 

Nhớ chức năng các thanh 

công cụ  
 

Bước 3: Bộ gõ tiếng việt 

- Font chữ và bộ gõ 

Soạn thảo được tiếng Việt 

bằng các bảng mã: unicode, 

Phần mềm Unikey 

4.0 
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- Các loại font, bảng 

mã và bộ gõ thông 

dụng 

Font chữ: Times New 

Roman, hoặc Arial, ... 

Size: 14 

Bước 4: Soạn thảo nội 

dung (bài thơ Quê hương) 

 

Thao tác trong soạn thảo 

văn bản (phần lý thuyết): 

Viết tiếng Việt có dấu, trình 

bày font chữ hợp lý như 

bước 3 

 

Bước 5: Ghi nội dung vào 

đĩa (lưu trữ) 

Tạo thư mục: 

Baitap_CDQTM10 

Tên file: <bai tap1_bai tho 

Que huong> 

 

 

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục 

TT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN 
CÁCH KHẮC 

PHỤC 

1 

Gõ dấu tiếng Việt không 

được 

 

Chọn font, bảng mã, 

kiểu gõ không thích 

hợp 

Chọn lại bảng mã, 

kiểu gõ, tiếng Việt. 

Xem lại bước 3. 

Phải mở bộ gõ Việt 

Key, chuyển chế độ 

gõ tiếng Việt (biểu 

tượng chữ V) 

2 
Lưu xong, không biết lưu 

ở đâu 

Khi lưu không chú ý 

chọn đường dẫn, thư 

mục 

Mở lại: Star\my 

recent Documemts. 

Lưu save as chú ý 

đường dẫn, thư mục 

khi đặt tên 
 

D. KIỂM TRA 

* Kiến thức:  

1. Cách sử dụng các thanh công cụ. 

2. Kiểm tra các thao tác sử dụng chuột, bàn phím 

3. Kiểm tra cách chọn khối, di chuyển, sao chép, phục hồi,.. 

* Kỹ năng:  

 Lập danh sách HSSV tham dự hội trại Mừng Đảng mừng xuân 2015: ghi 

đầy đủ họ tên, có dấu tiếng Việt; font chữ Times New Roman, Size 14, tên File 

là DS lop_CamTrai2012 vào thư mục D:\Baitap_THVP_W2013 

 * Thái độ: 

Tự tin, cẩn thận, hạn chế sai lỗi chính tả. 

E. BÀI TẬP 

 Tạo file Word với nội dung là bài hát Quốc ca, Đoàn ca hoặc một bài văn 

dài khoản 1 trang A4, font chữ 14. 
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TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN 
Phần 3: SOẠN THẢO VĂN BẢN 

 

A. MỤC TIÊU 

Học xong bài này HSSV có khả năng: 

- Soạn thảo đoạn văn bản đơn giản. 

- Định dạng được văn bản có các kiểu chữ theo các kiểu trình bày. 

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ máy chiếu: 1 bộ 

- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Word 2007/2010/2013, Unikey: 02 

HSSV/máy 

- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy) 

- Các file tài liệu máy tính 

C. NỘI DUNG 

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

I. Các định dạng chữ (nhóm thanh công cụ Tab Ribbon-Home) 

1. In đậm, nghiêng và gạch chân văn bản. 

- Chọn văn bản muốn thực hiện định dạng. 

- In đậm: nhấn biểu tượng B trên thanh công cụ. (Ctrl + B). 

- In nghiêng: nhấn biểu tượng I trên thanh công cụ. (Ctrl + I). 

- Gạch chân: nhấn biểu tượng U trên thanh công cụ. (Ctrl + U). 

2. Thiết lập Font chữ chung cho văn bản (Thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ) 

a. Thay đổi nhanh trên thanh công cụ:  

Trước khi soạn thảo văn bản 

chúng ta nên thiết lập Font chữ cho 

văn bản bởi tất cả những định dạng 

này sẽ không thay đổi trong quá trình 

chúng ta hoàn thiện văn bản, như vậy 

sẽ giúp chúng ta giảm bớt thời gian 

làm việc. Các lệnh liên quan đến thiết 

lập Font chữ cho văn bản nằm ở nhóm 

lệnh Font trong Tab Home trên thanh công cụ Ribbon. 

Để thay đổi Font chữ chúng ta nhấp chọn mũi tên trỏ xuống trong mục 

trên tên Font chữ, một danh sách liệt kê các Font chữ có trong hệ thống xuất 

hiện chúng ta chọn tới Font chữ cần thiết lập. Thông thường chúng ta chọn Font 

Times New Roman cho văn bản. 
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Hình 1.3-1 

Tiếp theo chúng ta chọn cơ chữ trong mục Font Size, ngoài việc chọn 

những cơ chữ có sẵn trong danh sách chúng ta cũng có thể nhập trực tiếp cỡ chữ 

cần thiết lập vào ô này. Thông thường với văn bản chúng ta chọn cỡ chữ 14. 

Còn có rất nhiều tùy chỉnh về Font chữ tuy nhiên khi bắt đầu văn bản 

chúng ta chỉ cần thiết lập những thuộc tính chung nhất, các thay đổi về sau sẽ 

được thực hiện cho từng đoạn văn bản và chúng tôi sẽ giới thiệu với các chúng 

ta trong phần tiếp theo. 

 

b. Thay đổi bằng Menu Font:  

Nhấn Menu Format trên thanh công 

cụ chọn Font.  

Hộp thoại Font gồm có:  

- Font: các phông chữ, dùng chuột 

hoặc mũi tên lên xuống trên bàn phím để 

chọn. 

- Font Style: các kiểu định dạng: 

Normal - bình thường; Italic - nghiêng; 

Bold - đậm; Bold-Italic - đậm nghiêng. 

- Thay đổi kích thước chữ trong hộp 

Size (Kích thước). 

- Thay đổi mầu chữ trong hộp xổ 

xuống Font Color (mầu sắc). 

- Phông chữ và cỡ chữ được chọn sẽ hiển thị trong hộp Preview (xem 

trước). 

 Underline style: Loại đường gạch chân chữ. 

 Underline color: Màu đường gạch chân chữ. 

 Tạo các hiệu ứng trong các lựa chọn Text Effects  
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Hình 1.3-4 

- Sau khi đã chọn kiểu định dạng font chữ xong, nếu muốn để định dạng 

mặc định cho các file sau thì kích vào nút Default. hộp thoại xuất hiện: 

Chúng ta có muốn đổi lại định dạng font chữ mặc định chỉ cho tài liệu này 

hoặc tất cả các tài liệu mới sau này không? 

b3. Chọn câu trả lời, khi chọn xong nhấn OK. 

3. Thay đổi khoảng cách ký tự 

Thay đổi khoảng cách giữa các ký tự trong câu nhưng vẫn giữ nguyên 

kích thước của ký tự. 

Ví dụ: - Một đoạn văn bản đang được nén lại ở chế độ 0,8 pt 

- Một đoạn văn bản được giãn ra ở chế độ 0,8 pt  

Lựa chọn (bôi đen) đoạn font chữ cần định dạng. 

Vào Format \ Font (Ctrl + D), xuất hiện hộp thoại Font 

Chọn thẻ Character spacing (khoảng cách ký tự). Hộp thoại Font có 

hình ảnh sau: 

Trong Tab Character Spacing  

+ Lựa chọn Spacing: khoảng cách giữa các ký tự,  

 Scale: Định dạng độ giãn chữ theo %. 

 Spacing: Khoảng cách giữa các 

chữ 

o Normal: bình thường 

o By:  Tăng: Giãn thưa chữ. Nhấn 

chuột vào mũi tên chỉ lên để 

giãn khoảng cách giữa các ký 

tự (Expanded). 

Giảm: Giãn chữ mau. Nhấn mũi 

tên chỉ xuống để giảm khoảng 

cách giữa các ký tự 

(Condensed).  

 Position: Vị trí ở dòng 

 By:  Tăng: Vị trí chữ lên cao 

dần so với dòng  

       Giảm: Vị trí xuống dần so với 

dòng 

 Nút Set As Default: Nếu muốn 

mặc định độ giãn chữ này cho các 

file sau. 
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B5. Nhấn OK. 

 

4. Chọn màu chữ  

Để chọn màu sắc chữ cho đoạn văn bản trên, hãy làm nh sau:  

Bước 1: Chọn (bôi đen) đoạn văn bản cần tô màu.  

Bước 2:  Dùng chuột bấm lên phím mũi tên chỉ 

xuống ở hộp Font Color   trên thanh công cụ 

Standard.  

Một bảng màu xuất hiện cho phép chọn lựa:  

Chúng ta có thể chọn loại màu phù hợp bằng cách 

nhấn chuột lên ô màu cần chọn. Ngoài ra, chúng ta có thể 

chọn những mẫu màu độc đáo hơn khi nhấn nút 

. 

 

5. Chọn màu nền văn bản  

Để chọn màu nền cho đoạn văn bản trên, ví dụ nền màu vàng như sau:  

“… Khi ta ở chỉ là nơi đất ở 

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn…” 

hãy làm như sau:  

Bước 1: Chọn (bôi đen) đoạn văn bản “đất đã hóa tâm hồn”; 

Bước 2: Dùng chuột bấm lên mũi tên chỉ xuống ở hộp  

Hightlight  trên thanh Standard.  

Một bảng màu xuất hiện cho phép chọn lựa:  

Có thể chọn loại màu nền phù hợp bằng cách nhấn chuột 

lên ô màu cần chọn. Nếu chọn None- tương đương việc chọn 

màu trắng.  

6. Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới bằng bàn phím 

- Tạo chỉ số trên: Nhấn tổ hợp phím (Ctrl + Shift + = ). Muốn tắt chỉ số 

trên nhấn tổ hợp phím trên một lần nữa. Ví dụ: 1.500 m 2 

- Tạo chỉ số dưới: Nhấn tổ hợp phím (Ctrl + = ). Muốn tắt chỉ số dưới 

nhấn tổ hợp phím trên một lần nữa. Ví dụ: H2O 

7. Sao chép định dạng ký tự. 

Khi soạn thảo các đoạn văn bản có các định dạng giống nhau: in đậm, 

nghiêng, gạch chân, kích thước, kiểu chữ .... ta có thể sao chép các định dạng 

của chúng sang nhau. kiểu định dạng của đoạn văn bản được sao chép tới sẽ 

giống hệt kiểu định dạng mẫu về kiểu chữ, kích thước chữ .... 

B1. Chọn mẫu ký tự cần sao chép. 

B2. Bấm vào biểu tượng Format Painter (Ctr + Shift + C). 

- Bấm 1 lần thì chỉ dùng cho một lần quét định dạng. 

- Nháy đúp vào biểu tượng thì sẽ quét được nhiều lần định dạng. 

B3. Bấm giữ chuột quét lên ký tự cần định dạng, (Ctrl+Shift+V). 
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II. Định dạng đoạn văn bản 

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

dạng đoạn văn bản, với 1 đoạn văn bản chúng ta không cần phải lựa chọn toàn 

bộ văn bản trong đoạn đó, mà chỉ cần đặt con trỏ soạn thảo trong đoạn cần định 

dạng. Trong trường hợp muốn định dạng nhiều đoạn văn bản thì chúng ta cần 

phải lựa chọn (bôi đen) các đoạn văn bản.   

1.Trường hợp chúng ta có thể sử dụng thanh công cụ Formatting để 

căn lề nhanh đoạn văn bản: 

 Căn lề trái:   (Ctrl + L) 

 Căn lề giữa:  (Ctrl + E) 

 Căn lề phải:    (Ctrl + R) 

 Dàn đều chữ 2 bên lề:   (Ctrl + J) 

 Giảm và tăng lề cho đoạn văn bản: 

- Giảm lề: nhấn vào biểu tượng 

Decrease Indent   (Shift +Tab).  

- Tăng lề: Nhấn vào biểu tượng 

Increase Indent  (Tab).   

2. Trường hợp sử dụng hộp thoại 

Paragraph  

 Vào nhóm công cụ Paragraph… 

Xuất hiện hộp thoại Paragraph: 

Chọn thẻ Indents and Spacing 

Mục Aligment: Căn lề 

o Left: Căn lề trái 

o Justified: Dàn đều chữ sang 2 bên lề 

o Centered: Căn lề giữa 

o Right: Căn lề phải. 

Indentation: Lùi vào / ra đoạn văn bản so với lề 

 Left: Lề trái 

 Right: Lề phải: 

             Số (-) lùi ra ngoài lề 

             Số (+) lùi vào trong lề 

Ngầm định, hai khoảng cách này đều là 0.  

 Special:  

o First line: Để lề cho dòng đầu của đoạn văn bản (độ thụt dòng của 

dòng đầu tiên trong đoạn văn bản), mặc định để By = 1,27 cm   

Spacing: Khoảng cách trống giữa các đoạn văn bản. 

 Before: Khoảng cách từ dòng trên cùng của đoạn với đoạn trên. 

(Khoảng cách từ đoạn dưới tới đoạn trên) 

 After: Khoảng cách từ dòng dưới cùng của đoạn đến đoạn dưới. 

(Khoảng cách từ đoạn trên tới đoạn dưới) 
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 Line spacing: Độ giãn dòng trong đoạn. 

o Single: Giãn dòng đơn (Ctrl + 1) 

o 1,5 lines: Giãn dòng 1,5 (Ctrl + 5) 

o Double: Giãn dòng đôi (Ctrl + 2) 

o At least: Độ giãn nhỏ nhất. 

o Exactly: Độ giãn để theo số chính xác bằng At . 

o Multiple: Độ giãn lớn nhất 

 Với độ giãn dòng là At least, Exactly và Multiple có phần 

At   để điền số tùy ý cho hợp văn bản cần soạn thảo. 

PHẦN 2:  NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Văn bản mẫu cần soạn thảo là bài thơ Đôi dép, tác giả Nguyễn Trung Kiên, 

cần trình bày như sau: 

   ĐÔI DÉP (Nguyễn Trung Kiên) 

Bài thơ đầu anh viết tặng em  

Là bài thơ anh kể về đôi dép  

Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết  

Những vật tầm thường cũng biến thành thơ 

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ  
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước  
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược  
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau 

Cuøng böôùc moøn, khoâng keû thaáp ngöôøi cao  

Cuøng chia seû söùc ngöôøi ñôøi chaø ñaïp  

Daãu vinh nhuïc khoâng ñi cuøng ngöôøi khaùc  

Soá phaän chieác naøy phuï thuoäc chieác kia 

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau  

Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía  

Dẫu bên cạnh đã có người thay thế  

Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh 

Khoâng theå thieáu nhau treân nhöõng böôùc ñöôøng ñôøi  

Daãu moãi chieác ôû moät beân phaûi traùi  
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Nhöng toâi yeâu em ôû nhöõng ñieàu ngöôïc laïi  

Gaén boù ñôøi nhau vì moät loái ñi chung  

Hai maûnh ñôøi thaàm laëng böôùc song song  

Seõ döøng laïi khi chæ coøn moät chieác  

Chæ coøn moät laø khoâng coøn gì heát  

Neáu khoâng tìm ñöôïc chieác thöù hai kia./. 

2. Thực hành 

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC 

CÁCH THỰC HIỆN, 

THAO TÁC, KỸ 

THUẬT 

THIẾT BỊ , 

DỤNG CỤ 

Bước 1: Nhận xét cách trình 

bày bài thơ cần thực hành 

Nhận biết các định 

dạng font, đoạn văn 

bản 

Máy tính 

word2007/2010/2013 

Bước 2: sử dụng bộ gõ tiếng 

việt 

- Mở Unikey/Việtkey 

- Chọn các loại font, 

bảng mã và bộ gõ 

thông dụng 

Soạn thảo được tiếng 

Việt kiểu gõ Telex, 

bằng các bảng mã: 

Unicode, Vni; Font 

Times New Roman, 

Arial, Vni-vivi, vni-

unive, các font chữ thư 

pháp khác 

Việt key (Unikey) 

Bước 3: soạn thảo nội dung 

bài thơ (chưa định dạng) 

Đúng nội dung, không 

sai chính tả 

 

Bước 4:  Định dạng Định dạng đúng theo 

mẫu của từng đoạn VB 

Có đủ font, Việtkey 

Bước 5: Ghi nội dung vào 

đĩa (lưu trữ) 

Tạo thư mục, ghi tên 

file 

<bai tap1.3_Doi dep> 

 

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục 

TT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC 

1 Gõ dấu tiếng Việt 

không được 

Chọn font, bảng mã, 

kiểu gõ không thích hợp 

Chọn lại bảng mã, kiểu 

gõ, tiếng Việt 

2 Định dạng đoạn 

không đúng 

Thao tác không chuẩn 

xác 

Chọn đoạn VB định dạng 

chưa đúng, xóa hết định 

dạng cũ (Ctrl+Q) và định 

dạng lại 

D. KIỂM TRA 

* Kiến thức:  

1. Biết cách chọn font chữ tương ứng với bộ  bảng mã  tiếng Việt 

thông dụng. 

2. Mô tả được các trình bày định dạng được đoạn văn 
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* Kỹ năng:  Trình bày được đoạn văn hay bài thơ có dấu tiếng Việt, trong 

bài văn có chọn nhiều loại Font, cỡ chữ khác nhau. 

 * Thái độ: Tự tin, cẩn thận, hạn chế sai lỗi chính tả 

E. BÀI TẬP: 

Soạn thảo văn bản là một đơn xin phép; một bài thơ văn học, có sử dụng 

các loại Font và định dạng khác nhau. 

 



Microsoft Word 2013   Trang  77 Định dạng văn bản  

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

BÀI 4: TRÌNH BÀY VĂN BẢN 

Phần 1: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 

 
A. MỤC TIÊU 

Học xong bài này HSSVcó khả năng: 

- Chỉnh lề và định dạng khổ văn bản; 

- Định dạng được đoạn văn bản đánh dấu những đoạn khác nhau trong văn 

bản, chia cột, đường viền,… 

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ máy chiếu: 1 bộ 

- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Word 2010/2013: 02 HSSV/máy 

- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy) 

- Các file tài liệu máy tính; (tham khảo Thông tư 01/2011/TT-BNV, 

hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính) 

C. NỘI DUNG 

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

I. Căn chỉnh lề văn bản, khổ giấy in 
Chúng ta có thể để khổ giấy văn bản của chúng ta là một khổ nhất định 

mỗi lần chúng ta mở chương trình lên. Thông thường văn bản thường được đặt 

là khổ giấy A4. Đôi khi chúng ta cần phải thay đổi đối khổ giấy cho một loại 

văn bản đòi hỏi có khổ giấy khác. Để thực hiện như sau: 

Chọn Tab Page Layout trên thanh công cụ Ribbon tìm tới nhóm Page 

Setup. 

 
- Margins: Căn lề cho văn bản, để thực hiện chúng ta nhấp chọn vào biểu 

tượng này một danh sách đổ xuống với một số mẫu có sẵn. 
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Chúng ta có thể chọn một trong số những mẫu này hoặc tùy chỉnh bằng 

cách nhấp chọn mục Custom Margins… Hộp thoại Page Setup xuất hiện trỏ tới 

Tab Margins chúng ta có thể tùy chỉnh các giá trị trong mục Margins để căn lề 

cho văn bản theo ý muốn, sau đó nhấp nút Ok để lưu lại. 

 
- Orientation: Chọn chiều khổ giấy là ngan hay dọc, để thực hiện chúng ta 

nhấp chọn nút lệnh, một danh sách với hai sự lựa chọn xuất hiện. 
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Chúng ta chọn Portrait để đặt dọc 

khổ giấy và chọn Lanscape để quay ngang 

khổ giấy. 

- Size: Lựa chọn khổ giấy, để thực 

hiện chúng ta nhấp chọn nút lệnh này trên 

thanh Ribbon, một danh sách liệt kê các 

khổ giấy xuất hiện. 

 

 

 

 

Chúng ta có thể lựa chọn một trong các khổ giấy được liệt kê, thông 

thường chúng ta sử dụng khổ A4 cho các văn bản. Tuy nhiên nếu không có khổ 

giấy phù hợp chúng ta có thể chọn mục More Pager Sizes… Hộp thoại Page 

Setup xuất hiện và trỏ tới Tab Page. 

 

Từ đây chúng ta có thể thay đổi 

khổ giấy bằng cách thay đổi giá trị 

trong mục Width và Height. 

 

* Lưu ý: Muốn cho khổ giấy và lề 

văn bản mặc định cho tất cả các tập tin 

dùng sau này ta nhấn nút Default.  

Trong file văn bản có nhiều 

trang, chúng ta chỉ muốn quay ngang 

trang 1 hoặc 1 số trang ở giữa file văn 

bản:  

 Đặt con trỏ soạn thảo ở điểm 

cuối cùng ở trang trước trang 

muốn quay ngang.   

 Thực hiện thao tác quay 

ngang trang giấy lần lượt 

từng bước trên. Chú ý: Phần 

Apply to chúng ta cần chọn là This Point forward. Kết quả: Toàn bộ 

những trang sau vị trí con trỏ định vị sẽ được quay ngang. 

 Tiếp theo để quay dọc lại các trang sau, chúng ta cũng cần đặt con trỏ ở 

vị trí cuối cùng của trang ngang (trước trang muốn quay dọc). Thực 
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Hình 2.1-2 

hiện thao tác quay dọc trang giấy và Phần Apply to cũng chọn là This 

Point forward. 

Sử dụng phím Ctrl + F2 (File \ Print Preview) để xem hình ảnh file văn bản 

trước khi in.  

II. Đặt lề cho trang chẵn, 

trang lẻ ngược nhau.  

Trong trường hợp tài 

liệu của chúng ta có rất nhiều 

trang văn bản và chúng ta muốn in 

2 trang văn bản vào 2 mặt tờ giấy. 

Khi đóng gáy tài liệu thành quyển 

thì lề của cả quyển sẽ không bị to 

nhỏ lệch nhau. Lấy ví dụ trang 

văn bản đặt lề là:  

     - Top: 1.5 cm  

     - Bottom: 1.5 cm  

     - Left: 2.5 cm  

     - Right: 1.5 cm  

B1. Chọn File / Page 

Setup…  

B2. Chọn thẻ Margins\multiple pages trong hộp thoại Page Setup,:  

Hãy chọn Mirror margins – Đặt lề cho trang chẵn, trang lẻ ngược nhau.  

Kết quả là trang văn bản của chúng ta sẽ có lề như sau:  

Trang 1 có lề:  

Top: 1.5 cm  

Bottom: 1.5 cm  

Left: 2.5 cm  

Right: 1.5 cm  

Trang 2 có lề:  

Top: 1.5 cm  

Bottom: 1.5 cm  

Left: 1.5 cm  

Right: 2.5 cm  
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Hình 2.1-5 

III. Tạo và quản lý các style 
1. Khái niệm cơ bản về style 

Style là một tập hợp nhiều định dạng trên chuỗi văn bản hay trên Table 

dùng để định dạng nhanh văn bản trong một thao tác. Ví dụ như thay vì phải mất 

3 thao tác để chọn font .VnTime, cỡ chữ 14, căn giữa văn bản, ta chỉ cần tạo ra 1 

style chứa 3 định dạng trên và chọn Style mới đó. 

2. Phân loại style 

Có 2 loại style có thể tạo và áp dụng như sau: 

 Định dạng trên đoạn văn bản như căn lề văn bản (text alignment), đặt 

mốc dừng (tab stops), khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản 

(line spacing), đường viền (border) và ký tự định dạng. 

 Định dạng trên chuỗi ký tự đang chọn trong đoạn văn bản như font, cỡ 

chữ, in đậm, in nghiêng. 

3. Thao tác sử dụng Style 

a. Tạo Style mới: 

Để tạo ta làm theo các bước sau:  

Bước 1: Vào menu Format \ Style and 

Formatting… (hoặc nhấn vào  trên thanh công cụ 

Formatting). Bên phải màn hình xuất hiện khung tác vụ Style. 

Bước 2. Nhấn nút New Style - xuất hiện hộp 

thoại Trên ô Name: gõ vào tên kiểu. Ví dụ: vidu1 

Trên Style Type: Chọn đối tượng muốn tạo 

Style: Đoạn văn bản, ký tự, bảng, danh sách. 

Trên Style based on: xác định Style sắp tạo dựa 

trên Style đã có 

Chọn các định dạng muốn quy định như font, cỡ 

chữ, in đậm, in nghiêng, gạch chân, màu chữ, … 

Nhấn nút Format để lựa chọn các chức năng định dạng khác cho Style này. 

 

Font … định dạng phông chữ cho style 

Paragraph… định dạng đoạn 

Tabs… để đặt điểm Tab cho Style (nếu cần) 

Border…chọn kiểu đường viền cho Style (nếu cần) 

Frame… để chọn kiểu khung cho Style (nếu cần) 

Numbering… chọn kiểu ký tự gạch đầu dòng   

Shortcut key.. để gán phím nóng cho  Style này, 

hộp thoại Customize Keyboard xuất hiện cho phép thiết 

lập phím nóng:  

- Trên ô Press new shortcut key: Bấm tổ hợp phím nóng  cần gán trên 

bàn phím. Ví dụ: Ctrl + 1;  

- Tiếp theo nhấn nút Assign để đồng ý phím nóng này 
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- Có thể gán nhiều tổ hợp phím nóng cho một Style, chúng được chứa ở 

danh sách Current keys:   

- Nút Remove, nút Reset All.. giúp quản lí các 

phím nóng vừa tạo 

- Sau khi gán xong tổ hợp phím nóng, hộp 

thoại Customize keyboard 

 

Để xoá tổ hợp phím nóng đã tạo: 

-> Nhấn vào tổ hợp phím muốn xóa 

trong mục Current keys  

-> Nhấn nút Remove 

- Đánh dấu chọn Add to Template nếu muốn 

đưa Style vừa tạo vào hệ thống mẫu của Word. 

- Nhấn OK để hoàn tất. 

- Giả sử định dạng của Style Vidu1 là:  

Tên style:  vidu1 

Phông chữ:  Times new Roman 

Cỡ chữ:  16 

Kiểu chữ:  in đậm  

Phím nóng: Ctrl + 1  

Bước 3: Sử dụng Style vừa tạo: Giả sử có đoạn văn bản ban đầu như sau:  

Nếu muốn đoạn văn bản này có định dạng như Style vidu1 đã tạo được ở 

trên, hãy làm như sau:  

- Đặt điểm trỏ lên đoạn văn bản cần định dạng;  

- Nhấn tổ hợp phím nóng Ctrl + 1 để gọi Style vidu1. Đoạn văn bản đã 

chọn sẽ có định dạng như style vidu1:  

b. Sửa đổi Style: 

Bước 1 – Vào menu Home… (hoặc nhấn vào rên thanh công cụ bên phải 

xuất hiện khung tác vụ Style) 

. 
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IV. Các bước chia cột cho đoạn văn bản 
1. Bôi đen đoạn văn bản muốn chia cột 

2. Vào Page Layout…  

3. Xuất hiện hộp Menu sổ xuống (hình bên) 

 Nếu chọn More Colume ta được bảng chọn chia 

cột chi tiết như hình dưới đây: 

 
 Presets: Lựa chọn loại cột, kiểu cột.  

 Number of columns:  Số cột sẽ chia.  

 Width and spacing: Độ rộng cột và khoảng cách:  

o Width: Độ rộng cột báo  

o Spacing: Khoảng cách từ chữ đến đường viền cột  

 Line between: Xuất hiện đường kẻ dọc giữa các cột  

 Equal column width: Mặc định độ rộng các cọt bằng nhau. Nếu chọn thì 

có thể điều chỉnh độ rộng các cột khác nhau tùy thích.  

 Apply to: Áp dụng cho:  

o Selected text: Áp dụng cho những đoạn văn bản đã lựa chọn (bôi đen)  

o Whole document: Áp dụng cho toàn bộ file văn bản  

o This point forward: Áp dụng cho từ dòng nội dung văn bản ở dưới 

điểm đặt con trỏ đến hết file.  

4. Chọn nút OK để hoàn thành việc chia văn bản thành cột, ví dụ như:  
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V. Tạo đường viền (border) cho toàn bộ văn bản 

1. Vào nhóm công cụ Paragraph, kích chọn biểu tượng … được 

menu sổ, ta chọn trực tiếp trên meu này hoặc chọn Border and Shading, chọn 

thẻ Page border  

2. Xuất hiện hộp thoại Border and Shading(Hình 2.1-15):  

 
 Setting: Kiểu loại border:  

o None: Không có đường viền  

o Box: Kiểu đường viền bình thường  

o Shadow: Kiểu đường viền có hình bóng  

o 3-D: Kiểu đường viền 3D.  

o Custom: Kiểu đường viền tùy chọn  

 Style: Kiểu nét đường viền.  

 Color: Màu đường viền  

 Width: Độ rộng đường viền. (nét đậm, nhạt)  

 Art: Chọn kiểu đường viền hoa văn nghệ thuật  

 Apply to: Áp dụng cho:  

o Whole document: Toàn bộ các trang trong file văn bản  

o This section:  Cho trang hiện tại, 

o This section – First page only: Chỉ áp dụng cho trang đầu của 

file văn bản 

o This Section – All except First page: Áp dụng cho toàn bộ 

các trang trong văn bản trừ trang đầu tiên. 

 Nút Horizontal Line… => Xuất hiện hộp thoại Horizontal Line: 

Lựa chọn kiểu đường viền ngang.  

 Nút Options… => Xuất hiện hộp thoại Border and Shading 

Options: Thay đổi một số thuộc tính về khoảng cách từ lề tới nét đường viền.  
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PHẦN 2:  NỘI DUNG THỰC HÀNH 

I. Mẫu văn bản cần thực hành như sau: 

PHIẾU DỰ THI 
 

Họ và tên: .........................................................................................  

Ngày tháng năm sinh: ……………………….; giới tính……….…. 

CMND : ...........................................................................................  

Địa chỉ : ...........................................................................................  

Đối tượng ưu tiên: ………………………………………………… 

Cơ quan đang làm việc, học tập: …………………………………. 

 
II. Thực hành 

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC 
CÁCH THỰC HIỆN, THAO 

TÁC, KỸ THUẬT 

THIẾT BỊ , 

DỤNG CỤ 

Bước 1: nhận xét cách trình 

bày phiếu bài thi 

Nhận biết các định dạng: chia 

cột, bullets, symbol, Text Box, 

borders,… 

Bộ máy vi tính 

có office word 

2013 

Bước 2: định lề trang giấy 

 

File-Page Setup-Margins 

T:2cm; B:2cm 

L:2,3cm ; R: 2cm 

Dùng chuột 

Bước 3: soạn thảo nội dung 

Phiếu dự thi (chưa định dạng) 

Đúng nội dung, không sai 

chính tả 

Có đủ font, 

Việtkey 

Bước 4:  định dạng, trình bày 

6 dòng họ tên, CMND, địa chỉ 

Chọn 6 dòng, chọn borders,…  

Bước 5:  trình bày bullets 

Text Box 

Bullets: character 

Symbol: character code 147 

Format\ 

Bullets… 

Bước 6:  chia cột 

 

Bôi chọn vừa đủ đoạn văn bản 

cần chia cột, sau đó thực hiện 

chia cột 

Format\columns 

Bước 7:  Chữ  “PHIẾU DỰ 

THI” 

Vào font và chọn  Underline 

Style 

 

 

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục 
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TT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN 
CÁCH KHẮC 

PHỤC 

1 Tìm bullets không 

giống như mẫu đã cho 

 

Không tìm ra Custom và 

tìm không tìm ra Character 

để chọn kiểu Symbol phù 

hợp (hoặc không phải là 

ký tự đầu dòng) 

Chọn lại theo đường 

dẫn đúng custom 

tìm ra character để 

chọn kiểu  

2 Chia cột không không 

được 

Thao tác không chuẩn xác 

khi chọn vừa đủ đoạn văn 

bản cần chia cột 

Bỏ ký tự trống cuối 

đoạn văn bản đã 

chọn 

 

D. KIỂM TRA 

* Kiến thức: 

Trình bày cách chia bảng, tạo bullet và tô màu nền 

* Kỹ năng: 

Cho đoạn VB bất kỳ: 

1. Hãy chia văn bản này thành 3 cột, có đường phân cách ở giữa 

2. Chọn vài bullets đặc biệt 

3. Tô màu nền. 

* Thái độ:  

Cần trình bày đẹp, nhìn văn bản không thấy cẩu thả. 

E. BÀI TẬP 

Tạo văn bản theo mẫu sau: 

 
 

Chú ý:  
Có sử dụng Bullet khác nhau, chia cột, Font chữ khác nhau, TextBox, nền 

mờ, đường viền dùng nét đôi. 

Tham thảo thêm các bài tập Word từ trang ….. 
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Hình 2.2-1 

TRÌNH BÀY VĂN BẢN 
Phần 2: CHÈN CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀO VĂN BẢN 

 
A. MỤC TIÊU 

Học xong bài này HSSVcó khả năng: 

- Chèn các đối tượng vào văn bản như: ký tự đặc biệt, hình ảnh, ký tự đầu 

dòng….; 

- Chèn file, số trang,.. 

- Trình bày ảnh nền, tạo kiểu chữ nghệ thuật 

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ máy chiếu: 1 bộ 

- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Word 2010/2013: 02 HSSV/máy 

- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy) 

- Các file tài liệu máy tính 

C. NỘI DUNG 

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

I. Chèn ký tự đặc biệt vào văn bản 

Phần này bao gồm cách chèn giờ … ngày … tháng … năm, chèn ký tự đặc 

biệt, ký tự toán học, và một số nội dung khác vào nội dung văn bản.  

1. Chèn Ngày, tháng, giờ trong nội dung file văn bản  

Vào Insert \ Date and Time…  

 
Lựa chọn hộp thoại Date and Time:  

 Available formats: Lựa chọn kiểu giá 

trị hiển thị 

 Language: Lựa chọn loại ngôn ngữ 

hiển thị (Anh, Việt,…)  

  Update automatically: Tự động 

cập nhật  

 Nút Default…: Thiết lập chế độ mặc 

định 

Chọn nút OK để đồng ý chèn ngày, tháng, 

giờ vào nội dung file.  

2.  Chèn ký tự đặc biệt, ký tự toán 

học vào nội dung file  

Chọn vị trí sẽ chèn ký tự đặc biệt; vào Insert \ Symbol…  
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Chọn ký tự đặc biệt trên hộp thoại 

More Symbol (chọn thẻ Symbols):  

 Font: Chọn loại phông chữ hiển thị 

ký tự đặc biệt  

 Recently used symbols: Hiển thị 16 

ký tự đặc biệt đã được sử dụng gần thời 

điểm hiện tại nhất.  

 Wingding: Hiển thị con số của ký tự 

đặc biệt. (Trong toán học mỗi một ký tự đều 

được mã hóa bởi một con số nào đó)  

 Charater code: Số của ký tự đặc biệt, ở ô này chúng ta có thể nhập số 

của ký tự đặc biệt để tìm mà không phải lựa chọn theo bảng danh sách ký tự 

hiển thị ở trên.  

 From: Số hiển thị ở Wingding và Charater code phụ thuộc ở From: Lựa 

chọn cơ số hiển thị, mặc định để ở dạng Symbol (decimal) - cơ số 10, hoặc có 

thể lựa chọn dạng Symbol (hex) – cơ số 16.  

 Nút AutoCorrect… Hiển thị hộp thoại 

AutoCorrect: Thiết lập chế độ tự động sửa ký 

tự (ví dụ: chúng ta có thể đặt từ “abc” là ký tự 

“@” thì sau khi gõ xong từ “abc” và cách ra, 

MS Word sẽ tự động chuyển thành ký tự 

“@”)  

 

 

Nút Shortcut Key: Mở hộp thoại 

Customize Keyboard: Tạo phím tắt cho ký tự đặc 

biệt.  

o Tại ô Press new shortcut key: Gõ phím tắt 

dùng cho ký tự đặc biệt (ví dụ trên ảnh là dùng tổ 

hợp phím Alt + 9 cho ký tự )  

o Kích vào nút Assign: Thiết lập phím tắt 

cho ký tự đó, lúc này tổ hợp phím tắt (Alt + 9) sẽ 

được chuyển sang vùng Current keys.  

o Chọn Close để hoàn thành.  

Việc đặt phím tắt cho ký tự đặc biệt này sẽ giúp 

chúng ta không phải vào hộp thoại Symbol mà vẫn 

chèn ký tự đặc biệt, rút ngắn thời gian gõ nội dung văn bản. Tuy nhiên, chúng ta 

nên chú ý đặt phím tắt chỉ cho những ký tự đặc biệt thường xuyên sử dụng và tổ 
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Hình 2.2-6 

hợp phím đặt không trùng với các tổ hợp phím tắt đang sử dụng, tránh trường 

hợp làm mất tác dụng của tổ hợp phím đó.  

4. Kích vào nút Insert và Close để chèn ký tự đặc biệt ra nội dung file văn bản. 

II. Chèn ảnh vào văn bản 

 Chèn ảnh vào nội dung văn bản 

 Dán ảnh bằng cách chụp màn hình máy tính  

 Chèn ảnh từ một file ảnh đã có trong máy tính  

 Căn chỉnh ảnh trong Word 

1. Chèn ảnh vào nội dung văn bản  

B1. Chọn Insert\ Clip Art…(hoặc Pictuer) 

 

B2. Tìm ảnh trên màn hình Panel Clip Art bên phải, 

chúng ta có thể tìm ảnh bằng những ô Search  hoặc tìm 

ảnh tại: 

- Organize clips…: Mở cửa sổ Favorites – 

Microsoft Clip Organize: Sử dụng cấu trúc ảnh có 

sẵn trong bộ Office và trong máy tính. (Chúng ta hãy chọn phần này, hình 2.2-5) 
B3. Chèn ảnh: Sử dụng cấu trúc ảnh có sẵn trong bộ Office và trong máy 

tính - Cửa sổ Favorites – Microsoft Clip Organize: 

* Tại hộp thoại Add clip to 

Organizer: Thêm mới vào cấu trúc 

ảnh. 

Chúng ta có thể thêm vào cấu 

trúc những file hình ảnh, âm thanh, và 

phim ảnh trên ổ cứng hoặc thư mục 

nào đó. 

- Nút Now: Thêm ngay bây giờ  

Clip Organizer đang tổng hợp lại toàn bộ file dữ liệu ảnh, cuối cùng đến stop 

Clip Organizer đã thêm từ khoá vào các để chúng ta có thể tìm kiếm 

chúng vào lần sử dụng sau bằng cách search từ khoá. 

- Nút Later: Thêm sau 

- Nút Options… (hãy đợi quét đĩa trong chốc lát) 

Hình 2.2-5 
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Hình: Hiển thị các thư mục ảnh trong máy tính thành catalog 

 

* Tại cửa sổ Microsoft Clip Organizer: 

Sau khi thêm xong trên danh sách 

My collections thuộc vùng Collection list 

sẽ hiển thị toàn thư mục ảnh được tìm 

thấy trong máy tính của chúng ta: 

-  Tìm ảnh muốn chèn tại 

Collection List: Liệt kê danh sách thư 

mục chứa ảnh của: 

My collections: Tổng hợp toàn bộ 

thư mục ảnh tìm thấy trong máy tính. 

Office collections: Danh mục ảnh 

có sẵn trong bộ Office. 

Web collections: Danh mục ảnh từ các trang web  

Khi click vào thư mục nào thì toàn bộ ảnh trong thư mục đó sẽ hiển thị 

vùng bên phải. Di chuyển chuột vào mỗi ảnh để xem tên ảnh, kích thước ảnh và 

định dạng ảnh. 

- Click chuột vào thanh cuộn 

trên mỗi ảnh hoặc click chuột phải 

vào ảnh để xuất hiện menu xử lý ảnh: 

+ Copy: Sao chép ảnh. Hãy 

copy ảnh và ra màn hình MS Word 

chọn Paste để chèn ảnh vào nội 

dung file văn bản. 

+ Paste: Dán ảnh. 

+ Delete from “ ”: Xóa thư mục 

ảnh. 

+ Delete from Clip Organizer: 

Xóa toàn bộ ảnh trong thư mục. 

+ Copy to Collection…: Sao chép ảnh từ các thư mục ảnh: 

+ Move to Collection…: Di chuyển ảnh giữa các thư mục ảnh 

+ Edit keywords…: Thay đổi, bổ sung thuộc tính của ảnh. 

+ Find Similar Style: Tìm kiếm kiểu ảnh tương tự 
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+ Preview/Properties: Xem thuộc tính ảnh 

2. Dán ảnh bằng cách chụp màn hình máy tính 

Trong trường hợp muốn dán ảnh màn hình máy tính vào trong văn bản  

B1. Mở màn hình máy tính muốn chụp 

B2. Ấn phím Print Screen, nếu chỉ chụp ảnh một hộp thoại thì dùng tổ hợp 

phím Alt + Print Screen 

 
B3. Dán vào nội dung văn bản Word: Dùng phím tắt Ctrl + V hoặc dùng 

các công cụ Paste để dán. 

3. Chèn ảnh từ một file ảnh đã có trong máy tính 

B1. Chọn Insert / Picture … 

B2. Lựa chọn trên hộp thoại Insert Piture: 

- Lựa chọn đường dẫn chứa ảnh và ảnh tại Look in 

- Click vào ảnh & chọn nút Insert (hoặc click đúp vào ảnh) để chèn ảnh 

vào nội dung word. 

4. Căn chỉnh ảnh trong Word 

Sau khi chúng ta đã chèn ảnh vào nội dung 

văn bản MS Word, nhưng vẫn cần căn chỉnh ảnh 

sao cho vừa mắt  

a. Click chuột phải vào ảnh để xuất hiện 

menu xử lý ảnh:  

- Cut: Cắt ảnh 

- Copy: Sao chép ảnh 

- Paste: Dán ảnh 

- ….. 

- Format Picture: xuất hiện menu như hình dưới đây 
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+ Clors and Lines: Màu và đường viền của ảnh 

+ Size: Kích thước ảnh 

+ Layout: Cách đặt ảnh. Chúng ta hãy chú ý có một số trường hợp khi 

chèn ảnh thì ảnh có thể di chuyển ở mọi vị trí, chèn ảnh trên chữ hoặc ảnh bị 

nhảy lung tung thì sử dụng thẻ Layout này để đặt lại ảnh. 

+ Picture: Một số tính năng của ảnh. 

+ Text Box: Thẻ này sẽ dùng khi chúng ta sử dụng thanh công cụ Draw để 

vẽ sơ đồ trong MS Word. 

- Hyperlink: Đặt liên kết cho ảnh (hình 2.2-15) 

 

b. Xử lý ảnh bằng thanh công cụ 

 

III. Làm ảnh nền mờ cho văn bản 

B1. Chèn ảnh vào văn bản. 

B2. Nhấn phải chuột trên ảnh chọn Format picture  để hiện thanh công 

cụ chỉnh sửa ảnh.  

B3. Nhấn picture, chọn contrast, chỉnh Brite để làm mờ ảnh. 

  

IV. Tạo các văn bản nghệ thuật với WordArt 

1. Các công cụ tạo văn bản nghệ thuật. 

- Khởi động các công cụ tạo văn bản nghệ thuật. Nhấn biểu tượng 

WordArt trên thanh công cụ.  
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Ta được bảng các kiểu chữ nghệ thuật như sau: 

 
 

Chọn kiểu chữ nghệ thuật ưu thích sau đó nhập nội dung. Ví dụ như sau: 

 

 

 

 

 

 
 

Để dễ di chuyển, ta đưa chữ nghệ thuật này vào 

Text Box 

Có thể xem chúng như đang chèn một hình ảnh và 

xử lý nó như các thao tác chèn hình ảnh: chuột phải trên 

nó và chọn format WordArt. 

 

2. Kẻ đoạn thẳng, mũi tên. 

a. Nhấn vào biểu tượng Shapes trên nhóm Insert. 

 
Xuất hiện một bảng các loại đường nét, chọn đường Line tùy thích sau đó 

thực hiện lệnh vẽ. 
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b. Chọn loại đường cần vẽ, sau đó nhấn vào vị trí cần vẽ, kéo rê chuột để 

vẽ, muốn dừng lại ta thả nút chuột ra. 

 

c. Chọn kiểu nét vẽ: kích đúp chuột trái 

vào đối tượng đường nét vừa vẽ, sau đó  dùng 

nhóm công cụ Shape Outline trên thanh công 

cụ vẽ. 

 
d. Để di chuyển đoạn thẳng và mũi tên: 

ta nhấn chuột vào khi con trỏ chuột có thêm 

hình mũi tên 4 đầu ở trên ta nhấn chuột và 

kéo rê đến vị trí mới. 

e. Để rút ngắn hoặc kéo dài thêm đoạn thẳng, mũi tên: ta nháy đúp vào 

đầu đoạn thẳng, mũi tên khi trỏ chuột chuyển thành hình mũi tên 2 đầu ta nhấn 

và kéo đến độ dài tuỳ ý. 

3. Vẽ một hộp hình tròn, hình vuông hoặc hình chữ nhật bằng thanh công 

cụ vẽ. 

Tương tự các làm như trên 

- Vẽ hình ô val: Chọn biểu tượng Oval. 

- Vẽ hình tròn: Chọn biểu tượng Oval nhưng khi vẽ nhấn giữ phím Shift. 

- Vẽ hình chữ nhật: Chọn biểu tượng Rectangle. 

- Vẽ hình vuông: Chọn biểu tượng Rectangle nhưng khi vẽ nhấn giữ 

phím Shift. 

4. Chọn kiểu đường viền cho hộp: Tương tự các làm như trên. 

Nhấn vào đường viền của hộp khi con trỏ chuột chuyển thành hình mũi 

tên 4 đầu ta chọn các kiểu đường viền để trình bày theo ý thích. 

5. Điều chỉnh chiều cao, chiều rộng của hộp: bằng cách nhấn kéo các nút điều 

chỉnh trên hộp. 

* Lưu ý: Muốn điều chỉnh kích thước hộp mà vẫn giữ tỷ lệ giữa chiều dài và 

chiều rộng của hộp ta nhấn kéo các nút điều chỉnh ở  góc hộp. 

6. Để hiển thị văn bản trong hộp 
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B1. Nhấn chuột phải trên hộp. 

B2. Chọn Add Text từ menu xổ xuống. 

B3. Nhập nội dung văn bản  

B4. Đưa-kích chuột ra ngoài hộp. 

 

V. Tạo hộp văn bản (text box)  

Nhấn vào biểu tượng Text Box trên nhóm Insert. 

 
Xuất hiện một bảng các loại kiểu hộp văn bản tùy thích sau đó thực hiện 

lệnh vẽ hoặc nhập nội dung văn bản, như kiểu  

 

VI. Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động 

1. Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động 

* Trước khi đánh văn bản có thể dùng phím tắt: Ctrl + Alt + L 

Để văn bản được trình bày rõ ràng các đề mục và phong phú sinh động, 

chúng ta có thể trình bày văn bản theo kiểu liệt kê. Nghĩa là trong văn bản sẽ có 

các gạch đầu dòng, hay các mục 1,2,3..., hay theo bảng chữ cái a, b, c... Với 

Microsoft Ofice 2013 nó có thể nhận các kiểu liệt kê như vậy nhờ vào khả năng 

nhận biết các ký hiệu đứng đầu mỗi Paragraph. Chúng ta có thể lựa chọn kiểu 

liệt kê bằng số thứ tự hay bằng các ký hiệu đặc biệt. Chương trình sẽ cung cấp 

cho chúng ta các ký hiệu đặc biệt. 

Sử dụng các công cụ trên thanh Ribbon 

Chúng ta quan tâm đến các công cụ trong nhóm Paragraph bao gồm 

Bullets, Numbering, Multilevel list. 

 
- Bullets: Chọn các biểu tượng làm ký hiệu đầu đoạn văn bản, để thực 

hiện chúng ta làm như sau: 

Bước 1: Chọn những đoạn văn bản cần thiết kế các ký hiệu đầu đoạn. 

Bước 2: Nhấp chuột vào nút Bullets trên thanh Ribbon, lưu ý nếu chúng ta 

nhấp chuột vào phần chính của nút lệnh thì một biểu tượng mặc định (sử dụng 

gần đây nhất) sẽ được chọn làm ký hiệu cho đầu các đoạn văn bản. Trong trường 

hợp muốn thay đổi chúng ta nhấp chuột vào phần mũi tên bên phải của biểu 

tượng. Một danh sách sẽ đổ xuống như hình dưới đây: 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN 
 

GIÁO TRÌNH 

TIN HỌC VĂN PHÒNG 
 

Lớp: CĐ Quản trị Mạng 

MT 

Cán bộ giảng dạy: VSN    

Năm học: 2014 - 2015 
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Recently Used Bullets: Biểu tượng sử dụng lần gần nhất và được chọn là 

biểu tượng mặc định. 

Bullet Library: Danh sách các biểu tượng sẵn có 

Document Bullets: Biểu tượng đang sử dụng trong đoạn văn bản hiện tại. 

Change list level: Thay đổi outsite level cho những đoạn văn bản hiện 

thời và cùng với nó là thay đổi các biểu tượng đầu đoạn. 

 

Define new bullet…: Định nghĩa một Bullet mới, để thực hiện chúng ta 

nhấp chọn mục Define New Bullet…trong hộp thoại đổ xuống, hộp thoại Define 

New Bullet xuất hiện như hình dưới đây: 



Microsoft Word 2013   Trang  97 Chèn các đối tượng vào VB 

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

 

+ Nhấp chọn nút Symbol… nếu muốn thay đổi các biểu tượng. 

Sau khi chọn xong biểu tượng mới nhấp Ok để hoàn tất. 

+ Nhấp chọn nút Picture nếu muốn sử dụng các hình ảnh làm ký hiệu đầu 

dòng cho đoạn văn bản. 

 

Chúng ta có thể chọn ảnh từ thư mục chứa file ảnh trong máy tinh bằng 

cách chọn From a file, hoặc có thể chọn ảnh mẫu tìm kiếm từ thư viện ảnh của 

Office bằng cách chọn Office.com Clip Art, hay có thể tìm trên mạng internet 

bằng cách chọn Bing Image Search. 

- Font: Ngoài việc thay đổi các hình ảnh đại diện chúng ta còn có thể thay 

đổi cả Font chữ và khoảng cách giữa ký hiệu đầu đoạn và nội dung đoạn văn 

bản, bằng cách nhấp chọn nút Font. 
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Sau khi khi thay đổi phù hợp chúng ta nhấp Ok để hoàn tất. Tiếp tục nhấp 

ok ở cửa sổ Define New Bullet. 

 
Như vậy là chúng ta đã có một Bullet mới trong danh sách 
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- Numbering: Khác với Bullet sử dụng các hình ảnh, biểu tượng làm ký 

hiệu đầu đoạn văn bản, Numbering sử dụng các ký tự liên tiếp như 1,2,3,… hay 

I,II,III,… hay a, b, c,… Để sử dụng công cụ này chúng ta thực hiện như sau: 

Bước 1: Lựa chọn những đoạn văn bản cần tạo ký hiệu đầu đoạn 

Bước 2: Nhấp chuột vào nút Numbering trên thanh Ribbon, lưu ý nếu 

chúng ta nhấp chuột vào phần chính của nút lệnh thì một biểu tượng mặc định 

(sử dụng gần đây nhất) sẽ được chọn làm ký hiệu cho đầu các đoạn văn bản.  

 
+ Trong trường hợp muốn thay đổi chúng ta nhấp chuột vào phần mũi tên 

bên phải của biểu tượng. Một danh sách sẽ đổ xuống như hình dưới đây: 

 
+ Trong mục Numbering Library chúng ta có thể chọn một kiểu bất kỳ để 

sử dụng làm ký hiệu đầu đoạn văn bản, nếu muốn hủy bỏ chúng ta chọn mục 

None. 

+ Nếu chưa hài lòng với những mẫu sẵn có chúng ta cũng có thể tự thiết 

kế các mẫu riêng cho mình bằng cách nhấp chọn mục Define New Number 

Format… 
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Trong mục Number style chúng ta chọn một kiểu nhất định hoặc tự định 

nghĩa một kiểu ở mục Number Format. Chương trình sẽ hiển thị kết quả ở mục 

Preview để chúng ta có thể xem trước. 

Giả sử chúng ta muốn đánh đầu mục dạng 1.1, 1.2, 1.3,… chúng ta sẽ 

phải sửa lại giá trị trong phần Number Format như sau: 

 
Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất. Như vậy một kiểu mới sẽ xuất hiện trong 

danh sách như hình dưới đây. 
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Lưu ý: Chúng ta cũng có thể thiết lập giá trị bắt đầu cho danh sách liệt kê 

bằng cách nhấp chọn mục Set Numbering Value… Một hộp thoại sẽ xuất hiện 

như hình dưới đây: 

 
Chúng ta thay đổi giá trị bắt đầu cho danh sách trong mục Set value to, 

như hình trên danh sách sẽ bắt đầu từ 1.3. 

- Muntilevel List: Xét trong một quyển sách chúng ta thấy bố cục có thể 

có như sau: 

Chương 1: 

Bài 1: 

a. 

b. 

c. 

… 
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Bài 2: 

Với bố cục như vậy thì các Chương trong Word quy định là cùng một 

Level và là Level cao nhất, tiếp theo là Bài rồi đến các Mục nhỏ. Để thuận tiện 

cho người soạn thảo không phải nhớ xem mình đã viết đến bài hay mục nhỏ nào 

Microsoft Word 2013 cung cấp công cụ Muntilevel List, giúp chúng ta tự động 

đánh các đề mục này. Để thực hiện chúng ta làm như sau: 

Giả sử chúng ta cần trình bày một nội dung văn bản như sau: 

 

Bước 1: Soạn văn bản thô như hình dưới đây: 

 

Bước 2: Bôi đen tiêu đề I và II như hình dưới đây: 
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Để thực hiện chúng ta di chuyển con trỏ chuột sang bên trái của dòng chữ 

“Sách tin học” cho tới khi con trỏ chuột đổi thành hình mũi tên rồi nhấp chọn, 

toàn bộ nội dung của dòng này sẽ được bôi đen với dòng tiếp theo chúng ta giữa 

phím Ctrl là làm tương tự. 

Bước 3: Nhấp chuột vào hình mũi tên trỏ xuống trong biểu tượng 

Multilevel List trên thanh công cụ Ribbon, danh sách xuất hiện chúng ta nhấp 

chọn mục phóng to trong hình ảnh dưới đây: 

 

Và dưới đây là kết quả 

 

Bước 4: Tương tự như phần I, II chọn các mục chi tiết khác, ta được: 

 

Làm tương tự như bước 3 kết quả sẽ được như hình dưới đây: 
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Kết quả có vẻ không như mong đợi 

nhưng chúng ta đừng lo lắng vì đây là các mục 

thuộc bậc 2 vì vậy chúng ta cần phải chọn lại 

bậc cho chúng, bằng cách nhấp chọn lại biểu 

tượng Multilevel List. Trong danh sách đổ 

xuống chúng ta di chuyển tới mục Change list 

level rồi chọn mục A. heading 2 ở menu nhanh 

bên phải. 

 

 

 

Kết quả sẽ được như dạng hình dưới đây: 

 
Bước 5: Chúng ta căn lề cho phần nội dung như đã hướng dẫn ở phần 

trước chúng ta sẽ được một trang văn bản trình bày hoàn chỉnh và tốn ít công 

sức. 

 

2. Bỏ chế độ  đánh số thứ tự đầu dòng: 

Lựa chọn (bôi đen) những đoạn văn bản đã đặt chế độ thứ tự hoặc ký tự 

đầu dòng, kích vào biểu tượng   (đánh số thứ tự tự động), và biểu tượng   

(đánh ký tự tự động) trên thanh công cụ. 
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VII. Chèn nội dung của 1 file.docx đã có vào nội dung file đang mở 

Khi một tài liệu của chúng ta được nhiều người soạn thảo hoặc làm thành 

nhiều file khác nhau, và muốn tổng hợp thành 1 file tài liệu. Bài này hướng dẫn 

chúng ta chèn nội dung một file văn bản đã có vào nội dung file đang mở. 

Như vậy trong nội dung file văn bản đang mở sẽ có toàn bộ nội dung file 

văn bản mà chúng ta vừa chèn.  

Chúng ta cũng có thể dùng phương pháp copy và dán (paste) nội dung tài 

liệu vào những file.docx khác nhau. 

 

- Cover Page: Thêm một trang mới vào văn bản với mẫu dựng sẵn. Để 

thực hiện chúng ta nhấp chọn biểu tượng này, một danh sách liệt kê các trang 

mẫu sẵn có xuất hiện như hình dưới đây: 

 

Nhấp chuột chọn tới trang mẫu cần chèn vào văn bản. 

- Blank Page: Chèn một trang trắng vào văn bản hiện thời 

- Page Break: Ngắt sang một trang mới và không mang theo thuộc tính, 

định dạng của trang cũ. 

VIII. Đánh số trang cho văn bản 

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách chèn thêm một trang mới vào 

văn bản hiện thời, cũng như cách ngắt trang, trình bày Header Footer cho văn 

bản,… 
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Trong phần này chúng ta qua tâm đến nhóm lệnh Pages và Header & 

Footer trong Tab lệnh Insert. 

- Header và Footer: Tiêu đề trên và dưới của văn bản, thường được sử 

dụng trong các cuốn sách làm tiêu đề xuyên suốt một chương, một mục hay cả 

cuốn sách. Để chèn Header hoặc Footer vào văn bản chúng ta nhấp chọn biểu 

tượng tương ứng (Header hoặc Footer) trên thanh công cụ Ribbon. 

 

 

 

Một danh sách các mẫu xuất hiện, chúng ta có thể chọn một mẫu bất kỳ 

trong danh sách này. Sau khi chọn xong con trỏ chuột sẽ trỏ tới vị trí Header 

hoặc Footer (tùy vào đối tượng lúc trước chúng ta chọn). 

 



Microsoft Word 2013   Trang  107 Chèn các đối tượng vào VB 

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

Lúc này trên thanh công cụ Ribbon xuất hiện một Tab lệnh mới dùng để 

tùy chỉnh Header Footer. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng nhóm lệnh trong Tab này. 

+ Nhóm Header & Footer 

Header: Lựa chọn danh sách mẫu Header 

Footer: Lựa chọn danh sách mẫu Footer 

Page Number: Chèn số trang vào văn bản, khi nhấp chọn biểu tượng này 

một danh sách liệt kê xuất hiện như hình dưới đây: 

 
Chúng ta có thể tùy chọn chèn số trang lên trên đỉnh hoặc dưới đáy của 

trang, ngoài ra chúng ta cũng có thể chỉnh sửa định dạng của số trang văn bản 

bằng cách nhấp chọn Format Page Numbers… 

+ Nhóm lệnh Insert: Cho phép chèn thêm các tham số vào Header hoặc 

Footer. 

 
Date & Time: Thông tin về ngày tháng hiện thời. 

Quick Parts: Chèn các trường, các thuộc tính của văn bản. 

 
Picture: Chèn thêm các hình ảnh. 
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Clip Art Pane: Chèn thêm các Clip Art 

+ Nhóm Navigation: Cho phép tạo nhiều định dạng Header và Footer 

trong cùng một văn bản. Ví dụ cụ thể mà các chúng ta có thể thường thấy đó là 

một quyển sách gồm nhiều chương. Toàn bộ nội dung được soạn trong một file 

văn bản. Các trang trong một chương có Header giống nhau là tên của chương 

đó. 

Như vậy trong trường hợp này nội dung Header và Footer của chúng ta 

không phải là duy nhất. 

 
Goto Header: Di chuyển con trỏ chuột tới Header 

Goto Footer: Di chuyển con trỏ chuột tới Footer 

Previous Section: Chuyển về vùng Header, Footer trước 

Next Section: Chuyển tới vùng Header, Footer tiếp theo 

Lưu ý: Khi chúng ta muốn chuyển tới vùng Header, Footer mới chúng ta 

phải thực hiện gắt trang, thao tác ngắt trang các chúng ta có thể xem lại ở phần 

trước. 

+ Nhóm lệnh Options 

 

Different First Page: Tích chọn mục này để 

tạo Header, Footer riêng cho trang đầu tiên trong 

văn bản. 

Different Odd & Even Pages: Tích chọn mục 

này để tạo Header, Footer cho trang chẵn, lẻ khác 

nhau. 

Show Document Text: Tích chọn mục này để hiển thị nội dung văn bản 

khi đang chỉnh sửa Header, Footer. Nếu không 

tích chọn mục này toàn bộ nội dung văn bản sẽ 

ẩn đi. 

+ Nhóm lệnh Position: Chứa các lệnh 

thiết lập độ rộng của Header, Footer. 

 

Header from Top: Khoảng cách từ 

Header xuống tới nội dung văn bản. 

Footer from Bottom: Khoảng cách từ 

Footer lên tới nội dung văn bản. 

+ Nhóm lệnh Close: Chúng ta nhấp chọn nút Close 

Header and Footer để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa Header, 

Footer. 



Microsoft Word 2013   Trang  109 Chèn các đối tượng vào VB 

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

-

1- 

Đánh 

số 

trang 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 PHẦN 2:  NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Mẫu văn bản cần thực hiện như sau: 

CON CHIM ƯNG BIỂN 

Con chim ưng1 biển xây tổ bên lề đường đi cách xa biển và ấp lũ chim 

con. 

Hôm nọ, một nhóm người đang làm việc gần nơi cây cổ thụ, Chim Ưng 

bay về tổ, chân quắp một con cá lớn, thấy con cá người ta liền vây quanh gốc 

cây rồi bắt đầu la hét và liệng đá vào chim. 

 α/ Chim ưng làm rớt con cá. Một người nhặt cá 

lên và người ta bỏ đi. Chim ưng đậu trên thành tổ, 

lũ chim con ngẩng đầu lên và bắt đầu chim chíp 

kêu, chúng đang đòi ăn. 

 / Chim ưng mỏi mệt, không thể bay ra biển được nữa. Nó vào tổ, dang 

đôi cánh ấp ủ con, ve vuốt chúng, rỉa lông cho chúng và tưởng chừng như muốn 

bảo chúng chờ một chút đã. Nhưng nó càng ve vuốt chúng càng kêu to hơn. 

 ∞/ Lúc ấy chim ưng bay ra khỏi tổ 

và đậu trên cành cây cao nhất.  

 Đàn con càng kêu ríu rít thảm 

thiết hơn.  

 Bất thình lình, con chim ưng kêu lên một 

tiếng chói tai. 

 Nó dang rộng đôi cánh và nặng nề bay ra biển. 

 Phú Yên là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch và phát triển nuôi chim yến, 

còm chim ưng thì đang tìm hiểu ở giai đoạn 2015-2025 

 Trường CĐN Phú Yên hiện nay đang nghiên cứu thử nghiệm chương 

trình dạy nghề nuôi Chim Yến, dự kiến đến đầu tháng 02/2015 sẽ thu 

hoạch được khoảng 10 Kg tổ Yến; nơi đây cũng sẽ là xưởng thực thành 

(thực tập, thực tế) cho những người Lao động trong xã hội có nhu cầu học 

nghề nuôi chim Yến. Nghề nuôi chim Yến cũng là nghề được xã hội đánh 

giá có thu nhập cao, dễ vươn lên làm giàu chính đáng.  

 

2. Thực hành 

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC Thực hiện 
THIẾT BỊ , 

DỤNG CỤ 

Bước 1: nhận xét văn bản mẫu 

đã cho có những nội dung gì, 

trình bày như thế nào ? 

Quan sát; cần chèn trang, chèn 

hình nền, chèn hình nổi (tight), 

wordArt, bullets. 

Chọn ký hiệu font symbol đầu 

dòng. 

 

Bộ office, 

Vietkey 

Bước 2: nhập văn bản Font times new roman, size 14,  

                                           
1 Một loài chim biển, chỉ sống ở vùng bờ biển 
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Định dạng trang in, giấy in A4, 

Ký hiệu đầu dòng symbol 

Bước 3: tạo bullets, đánh số 

trang 

Tạo bullets theo mẫu 

Đánh số trang 

Format – 

bullets; 

Insert-page 

number 

Bước 4: tạo ảnh nền, ảnh nổi Chọn hình tượng trưng, tại ảnh 

kích chuột phải cho hiện thanh 

công cụ, chọn kiểu hiện ảnh  

 

Bước 5: tạo wordArt Vào Insert wordArt, chọn kiểu 

theo mẫu, nhập nội dung 

 

Bước 6: chèn thêm 1 đoạn văn 

lấy từ các file ở bài tập trước 

Tại vị trí cần chèn hoặc cần nối 

văn bản, vào insert\file… 

 

 

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục 

TT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN KHẮC PHỤC 

1 Đặt ảnh tại vị trí không 

theo ý muốn (“nhảy lung 

tung”) 

Kích thước ảnh to quá, 

kiểu xuất hiện ảnh và  

vị trí đặt ảnh không 

phù hợp 

- Thu nhỏ ảnh 

- Chọn lại text 

wrapping (hình ảnh 

giống con chó/ngựa) 

2 WordArt không đúng font 

chữ, kích thước ảnh không 

phù hợp 

Không chú ý (quên) 

chọn font chữ,  kích cỡ 

quá to 

Kích chuột vào 

WordArt, xuất hiện 

thanh công cụ, chọn 

Edit text sửa lại font 

D.  KIỂM TRA 

* Kiến thức: trình bày cách chèn ký tự đặt biệt, hình ảnh vào văn bản, làm 

ảnh mờ cho nền văn bản; trình bày các công cụ để tạo các kiểu chữ nghệ 

thuật, textbox; đánh số trang, chèn –ghép nối file. 

* Kỹ Năng: 

1. Tạo 1 wordArt và chèn vào đoạn văn bản đã có. 

2. Cách tạo ảnh nền, ảnh nổi, chèn ảnh giữa các dòng chữ  

3. Đánh số trang văn bản; chèn file.doc đã có, chèn TextBox 

* Thái độ: cần cù học tập các cách thao tác để thực hiện các nội dung trên 
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E. BÀI TẬP: tạo văn bản theo mẫu sau 

 

KHU DU LỊCH VỊNH XUÂN ĐÀI PHÚ YÊN  

HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP QUÍ KHÁCH 

(cách Trường CĐN PY 60Km về phía bắc) 

 Một vườn hoa rực rỡ không thua kém vườn hoa Đà 

Lạt. 

Đặc biệt: 

 Có đoàn ca nhạc Sao Biển phục vụ nhiều tiết mục văn 

nghệ hấp dẫn. 

 Hội Hoa Đăng rực rỡ về đêm trên đầm ... mặt nước 

lung linh huyền ảo.  

 Mång 2 §Õn Mång 7  

 Các loại hoạt động văn hóa, văn nghệ thuật đặc sắc, 

Chương trình văn nghệ chuyên nghệp với các ngôi sao 

ca nhạc, sân khấu, điện ảnh, giao lưu với đội ca múa 

nhạc dân gian Hàn Quốc tại sân khấu Diên Hồng 

 Các trò chơi thiếu nhi phong phú mới lạ tại du lịch 

sinh thái Thuận Thảo 

Chương trình Du lịch Phú Yên do các Sinh viên Cao đẳng Quản trị Khách sạn 

Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên dẫn chương trình, 

 chắc chắn sẽ làm hài lòng Quý khách ! 

(Rất Đà Lạt, rất Vũng Tàu nhưng lại ở Phú Yên) 
 

5 Ngày 

Vui 

Tại Khu 

Du Lịch 

Phú Yên 

CHÀO 

MỪNG 

CƠ SỞ 2 

CỦA 

CAO 

ĐẲNG 

NGHỀ 

PHÚ YÊN 
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TRÌNH BÀY VĂN BẢN 

Phần 3: CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT 

 
A. MỤC TIÊU 

Học xong bài này HSSVcó khả năng: 

- Tạo được các hiệu ứng như: Viết hoa ký tự đầu đoạn văn bản (Drop cap), 

thay thế tự động 

- Tạo dòng dấu “..…” bằng Tabs 

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ máy chiếu: 1 bộ 

- Bộ máy tính có cài  Word 2013: 02 HSSV/máy 

- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy) 

- Các file tài liệu máy tính 

C. NỘI DUNG 

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

I. Các bước tạo chữ to đầu dòng (drop cap) 

1. Lựa chọn (bôi đen) ký tự đầu của đoạn văn bản  

2. Vào nhóm Insert, chọn Drop cap 

 
3. Xuất hiện Menu Drop cap:  

 
Mục Drop Cap Options sẽ cho ta chọn các thuộc 

tính chi tiết (hình bên) 

 Position: Vị trí đặt  

o Dropped: Chữ đầu tiên của các dòng sau cùng 

đoạn văn bản hiển thị thẳng với mép ngoài (lề trái) của 

chữ hoa to.  

o In Margin: Chữ đầu tiên của các dòng sau 

cùng đoạn văn bản hiển thị trong lề, thẳng với mép 

trong của chữ hoa to.  

 Font: Chọn phông chữ.  

 Line to drop: Chữ hoa to hiển ở mấy dòng.  

 Distance from text: Đặt khoảng cách từ chữ hoa to xa với chữ tiếp theo 

của đoạn văn bản.  
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Cụm từ sẽ thay thế Cụm từ viết tắt 

 

 

* Lưu ý: Có thể điều chỉnh kích thước chữ thụt đầu dòng bằng cách kéo các 

điểm điều chỉnh trên hộp của chữ. 

 

rong giấy mời hoặc 1 số loại biểu mẫu cần đặt những dòng dấu chấm nhỏ, 

để không phải thủ công gõ từng dấu chấm nhỏ trên bàn phím, bài này sẽ 

hướng dẫn cách tạo nó (Tabs) 

Hình: Tạo ký tự (T) viết hoa thụt đầu dòng với Drop Cap 

 

 II. Tính năng autocorrect, autotext 

Tính năng này giúp tốc độ soạn thảo văn bản của chúng ta nhanh hơn 

nhờ những từ viết tắt và tránh được các lỗi chính tả không cần thiết bởi khả 

năng tự động sửa lỗi chính tả của nó, định nghĩa cho những cụm từ hay sử 

dụng,… 

1. Thêm một từ viết tắt  

Bước 1: Khởi động tính năng AutoCorrect bằng cách vào File\Options, 

kích chọn Proofing, xuất hiện hộp thoại sau đó chọn AutoCorrect Options, xuất 

hiện hộp thoại: 

 AutoCorrect.., Hộp thoại 

AutoCorrect xuất hiện:  

- Gõ cụm từ viết tắt vào mục 

Replace:  

- Gõ cụm từ sẽ thay thế vào mục 

With:   
Ví dụ: muốn viết tắt từ văn bản 

bởi vb thì:  

Replace :  gõ vb  

With     :  gõ văn bản  

Bước 2: Nhấn nút Add để ghi 

thêm từ này vào danh sách viết tắt của 

Word. 

2. Xoá đi một từ viết tắt 

Để xoá đi một từ viết tắt, thực hiện theo các bước sau:  

Bước 1: Khởi động tính năng AutoCorrect.  

Bước 2: Tìm đến từ viết tắt cần xoá bằng cách gõ từ viết tắt vào mục Replace.  

Ví dụ: muốn xoá từ vb – văn bản vừa thiết lập ở trên, hãy gõ vb vào mục 

Replace. 

Bước 3: Nhấn nút Delete để xoá cụm từ viết tắt này. 

T 
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  3. Các tuỳ chọn và sửa lỗi chính tả  

Để thiết lập các tính chất tự động sửa lỗi chính tả, hãy làm như sau:  

Bước 1: Khởi động tính năng AutoCorrect; 

 Bước 2: Thiết lập các thông số về tự động sửa lỗi chính tả bằng cách 

chọn (checked) các mục sau:  

 Tự động sửa những từ nêu có 2 ký tự hoa đầu 

dòng sẽ chỉ để lại kí tự hoa đầu tiên. Ví dụ: TWo sẽ tự động sửa thành 

Two. 

Tự động sửa kí tự đầu tiên của một câu thành kí 

tự in hoa.  

Viết in hoa cho kí tự đầu tiên của ngày. Ví  dụ: sẽ 

luôn sửa là Monday.  

 Tự động sửa lỗi kiểu như cAPS 

LOCK khi bật nhầm phím Caps lock. Khi đó máy sẽ sửa thành Caps 

lock. 

4. Sao lưu AutoCorrect trong Microsoft Office 

Dữ liệu của AutoCorrect được lưu giữ trong file MSO1033.acl tại vị trí  
C:\Documents and Settings\<Account Name>\Application Data\ Microsoft  \Office.  

Thường là: 
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Office 

Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng sao lưu nội dung AutoCorrect (chỉ cần 

lưu giữ file MSO1033.acl), hoặc chia sẻ cho các máy tính khác (chép file 

MSO1033.acl vào thư mục C:\Documents and Settings\<Account Name>\App 

Data\Roaming\Microsoft\Office).  
 

III. Tạo dòng dấu chấm (……………) nhanh – tabs 

Trong giấy mời hoặc 1 số loại biểu mẫu cần đặt những dòng dấu chấm 

nhỏ, để không phải thủ công gõ từng dấu chấm nhỏ trên bàn phím, bài này sẽ 

hướng dẫn cách tạo nó (Tabs) 

1. Vào Home\Paragraph\chọn Tabs… (Tabs góc bên dưới hộp thoại) 

2. Xuất hiện hộp thoại Tabs  

 Tab stop position: Độ dài tính từ đầu dòng của tab đến vị trí điểm cuối dòng.  

 Default tab stops: Chế độ mặc định của tab (thường là 1,27cm)  

Ghi chú: Khi chúng ta soạn thảo trên Word, thường hay gặp phải lỗi sau:  

Nếu gõ chữ thi, máy sẽ tự động sửa thành thI  

Gõ chữ thiện, máy tự động sửa thành thIện  

Tức là chữ i (i thường) sẽ tự động chuyển thành I (I hoa). Lỗi này do AutoCorect 

đặt sửa lỗi chính tả i thành I (vì trong tiếng Anh I có nghĩa là tôi, và chúng luôn được viết 

in hoa trong câu). Để sửa lỗi này, hãy thực hiện xoá đi kiểu viết tắt chữ i bởi tính năng 

Delete của AutoCorrect.  
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 Alignment: Căn lề dòng tab.  

o Left: Lề trái  

o Center: Giữa dòng  

o Right: Lề phải.  

 Leader: Lựa chọn kiểu đường tab 

(………, ____, ---)  

 Nút Set: Thiết lập  

 

3. Kích vào nút OK để hoàn thành việc tạo 

tabs.  

Trong cùng 1 dòng có thể tạo được nhiều 

tab khác nhau.  

* Nếu muốn bỏ đường Tab:  
Tại hộp thoại Tabs, chọn loại đường tab ở Tab stop position  

Chọn nút Clear: Xóa 1 tab đã chọn  

Chọn nút Clear All: Xóa toàn bộ các đường tab; 4. Chọn  OK. 
 

PHẦN II. THỰC HÀNH 

1. Mẫu văn bản cần thực hành như sau: 

 
* Dùng Tabs để tạo mẫu sau: 
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Họ và tên: ------------------------------------------ ,  Giới tính………… 

Chức vụ: --------------------------------------------  

Địa chỉ: ------------------------------------ , Email: ......................................  

 

* Tạo autoText: “Cty” = “Công ty” 

 

 

2. Thực hành 

CÁC BƯỚC CÔNG 

VIỆC 
YÊU CẦU, KỸ THUẬT 

THIẾT BỊ , 

DỤNG CỤ 

Bước 1: Nhận xét văn 

bản mẫu đã cho 

 

- Tiêu đề đầu và chân trang 

- Dropcap;  Chia cột; Bullets 

- Ảnh nền sử dụng Textbox 

- Tạo Tabs và tạo Autotext 

 

Bước 2: Nhập nội dung 

VB 

Phần chia cột chú ý nhập từ “Kế 

toán” đến “Trên 10.000 USD” 

Office 2013 

Unikey 4.0 

Bước 3: Trình bày -Tạo tiêu đề;  Tạo Bullets 

-Dropcap;  Chia cột 

 

Bước 4: Chèn ảnh 

 

Tạo TextBox 

Chèn textbox vừa tạo 

 

Bước 5: Ghi nội dung 

vào đĩa (lưu) 

Tạo thư mục, ghi tên file 

<bai tap-bai 4.3> 

 

Bước 6:Tạo Tabs, 

AutoText 

Nhập nội dung phần Tabs 

Tạo Tabs 

 

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục 

TT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN KHẮC PHỤC 

1 Không tạo được 

DropCap 

Do không bôi chọn ký 

tự đầu đoạn văn bản 

Bôi ký tự cần tạo DropCap 

2 Tạo Tabs Không 

được 

Do thiếu đánh dấu 

mốc Tab trên thước 

ngang 

Dùng công cụ Tab, kích chuột 

ngay  góc trên bên trái màn 

hình soạn thảo 

D. KIỂM TRA 

* Kiến thức: Hiểu ứng dụng của Dropcap, và tính năng AutoTexxt, 

AutoCorrect, Tabs; cách tạo tiêu đề trang 

* Kỹ năng: 

1. Mở văn bản đã có, tạo được tiêu đề đầu và chân trang 

2. Thực hiện Dropcap;  tạo Autotext là “QH” có nội dung là: 

“CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

3. Tạo Tabs (trái , giữa, phải) 

 * Thái độ: Chăm chỉ, chịu khó tìm hiểu các tính năng của bài học. 

E. LUYỆN TẬP  

Làm lại bài tập đã thực hành với thời gian từ 10 đến 25 phút 

Trang 117/171 (chân trang) 
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BÀI 5: XỬ LÝ BẢNG BIỂU (TABLE) 

Phần 1: CHÈN BẢNG BIỂU VÀO VĂN BẢN 

 
A. MỤC TIÊU 

Học xong bài này HSSVcó khả năng: 

- Chèn  bảng biểu vào văn bản 

- Tạo viền và định dạng bảng biểu  

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ máy chiếu: 1 bộ 

- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Word 2010/2013: 02 HSSV/máy 

- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy) 

- Các file tài liệu máy tính 

C. NỘI DUNG 

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

1. Giới thiệu menu Table (Menu bảng)  

 

 

 

 

Vào Insert/chọn Table, xuất hiện menu xổ 

Insert Table (hình bên) 

 Draw table: Vẽ bảng  

- Insert: Chèn bảng  

- Draw table: Vẽ bảng 

- Convert Text to Table 

- Excel…: chèn bảng tính Excel 

- Quick…: vẽ nhanh bảng theo  mẫu 

 

2. Tạo bảng  

Cách 1:  

Chọn Insert Table và rê chuột lựa chọn số cột 

và số dòng:  

Sau khi kích và nhả chuột, chúng ta sẽ được 

1 bảng mới. 

Cách 2:  

Vào Insert / Table / Insert Table…  

Xuất hiện hộp thoại Insert Table:  

Table size: Kích cỡ bảng  

• Number of Columns: Nhập số cột  

• Number of rows: Nhập số dòng  

AutoFit behavior: Tự động co giãn  
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• Fixed column width: Đặt kích thước cột  

• AutoFit to contents: Tự động co giãn theo nội dung  

• AutoFit to window: Tự động co giãn theo màn hình window.  

Remember dimensions for new tables: Ghi nhớ kích cỡ cho những 

bảng mới.  

* Lưu ý: với một bảng có nhiều dòng thì ta không cần phải chọn đủ số dòng, 

sau này sẽ chèn thêm dòng hoặc khi di đặt con trỏ chuột xuống cuối dòng và 

nhấn phím Tab số dòng sẽ được tự động thêm vào. 

 

3. Tạo và thay đổi đường viền 

cho bảng 

B1. Chọn bảng hoặc ô cần 

tạo và thay đổi đường viền.  

B2. Vào nhóm Paragrapth 

chọn Borders and Shading. 

B3. Trong Tab Borders 

chọn kiểu đường viền trong hộp 

Style, vị trí đường viền sẽ hiển thị 

trong hộp Preview, nhấn vào các 

kiểu viền. 

B4. Nhấn OK 

* Lưu ý: Muốn không viền 

bảng nhấn vào None trong hộp 

Setting. 

 

4. Nối  các ô gần nhau thành 1 ô 

B1. Bôi chọn các ô cần nối với nhau (2 hoặc nhiều ô kề nhau).  

B2: Đưa chuột vào ô mới vừa chọn, nhắp chuột phải, chọn MegerCells 

STT Tên Điểm học tin học VP Tổng 

điểm 

ĐTB 
Word Excel Power 

Point 

       

       

Muốn xóa ô, hàng, cột ta chọn “Cut” trên menu sổ từ chuột phải. 

 

  

PHẦN II.  NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Mẫu cần tạo như sau (mẫu 1): 

 

So Sánh Tốc độ của các CPU 

Tên chíp Tốc độ (MHz) Tên chip Tốc độ (MHz) 

Pentium II 233, 266, 300, 400 Cyrix 6x86 133, 150 

Pentium Pro 150, 166, 180, 200 Cyrix 6x86MX 150, 166, 188 

Pentium MMX 150, 166, 200, 233 Cyrix MediaGX 133, 150, 188 
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Pentium IV 400 CMX 333, … 

 

 

Bảng những phim âm bản thông dụng 

 

Nhãn 

hiệu 

Tên Độ nhạy ISO Độ nét Đóng 

gói ánh sáng 32000K 34000K 

Kodak       

Agfa       

Fuji       

Konica 1       

Konica 2       

 

2. Cần tạo đoạn văn bản như  sau (mẫu 2): 

 Phú Yên TOURIST 

Thân mời quí khách tham dự các chương trình du lịch sau được tổ chức 

thường xuyên 

 

 Chương trình du lịch hấp dẫn 

 Quí khách sẽ có dịp đi du lịch khắp 

mọi miền, mọi vùng trên nước VN 

 Những địa danh nổi tiếng, những 

cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời, cùng 

những giây phút thư giãn nhẹ nhàng 

vui tươi...(Vịnh Xuân Đài, Đập 

Đồng Cam…) 

 Máy ảnh hoặc Camera sẽ lưu lại 

những hình ảnh kỷ niệm của bạn, gia 

đình hay người thân sau những 

chuyến đi du lịch của Phú Yên 

Tourist 

 

 

 

 

 

3. Thực hành 

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC 
CÁCH THỰC HIỆN, THAO 

TÁC, KỸ THUẬT 

THIẾT BỊ , 

DỤNG CỤ 

* Đoạn VB 1 (So sánh Tốc 

độ của các CPU) 

  

B1: tạo bảng 4x4 - Vào thanh công cụ Inser Table 

chon 4 hàng, 4 cột 

- Hoặc Menu\Table\Insert\Table 

Chủ yếu 

thao tác 

dùng chuột 

Các Tuyến Du Lịch 

1 Chơi tại vịnh 

Xuân Đài 05 

ngày 

5.390.000đ 

2 Đập Đồng Cam 

2 ngày 

14.390.000đ 

3 Chùa đá trắng du 

lịch 1 ngày 

1.000.000đ 

4 Sinh Thái Thuận 

thảo du lịch & 

mua sắm  

10.240.000đ 

5 Đập Hàn và 

Long Thủy du 

lịch 1 ngày 

1.040.000đ 
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máy tính 

B2: nhập nội dung trong 

bảng 

- Nhập nội dung 

- Canh giữa nội dung cho hàng 

tiêu đề 

- Bôi nền sẫm cho tiêu đề 

(Format\Borders…\Sharding…) 

 

B3: nối ô (nhập ô) - Bôi các ô cần nối (nối ô theo 

chiều ngang như VB  mẫu) 

- Menu\Table\Merge Cells 

 

B4: tạo viền cho bảng biểu - Bôi chọn bảng cần tạo viền 

- Format\Borders…\Borders\... 

 

B5:  lưu văn bản Tên file: <bai tap 3.1>  

* Đoạn VB 2 (Phú Yên…)   

B1: nhận xét đoạn VB Thấy có sử dụng:  

- Bullets,  

- bảng biểu,  

- chèn bảng biểu vào văn bản 

 

B2: nhập nội dung văn bản 

(chưa tạo bảng) 

Nhập nội dung như các bài học 

trước, chú ý có thêm  bullets 

 

B3: tạo bảng biểu 7 dòng, 3 

cột 

- Tạo bảng (như đoạn VB1)  

B4: nhập Nội dung trong 

bảng biểu 

Nhập ND như mẫu đã cho  

B5: chèn bảng vào văn bản Đưa chuột vào bảng biểu, thấy 

trên góc trên bên trái có dấu “+”, 

dùng chuột  “gắp” dấu này và di 

chuyển vào vị trí bên phải văn bản 

 

B6: lưu văn bản Ctrl+S  

Chú ý: khi sử dụng chuột máy tính, kích hoạt vào thanh menu khi đó các 

ký tự có dấu gạch chân là ám chỉ sử dụng phím nóng, sử dụng kết hợp với tổ 

hợp phím Alt hoặc ctrl 

4. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục 

TT HIỆN TƯỢNG 
NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC 

PHỤC 

1 Tạo bảng không giống mẫu 

(bản 2, mẫu 1) 

Không xác định được 

bảng cần tạo có bao 

nhiêu cột  

Tính đầy đủ các cột. 

Nhầm lẫn các cột đã 

nối ô, nên thường 

hay đếm thiếu cột 

2 Di chuyển bảng không được Do không xác định 

được mốc để di chuyển 

bảng; kích thước bảng 

không phù hợp 

Tìm lại mốc để dời 

bảng (góc trên bên 

trái có dấu cộng) 

 

D. KIỂM TRA 

* Kiến thức: 
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 Trình bày được cách tạo bảng; biết cách trình bày khung viền và 

chọn màu nền cho bảng biểu. 

* Kỹ năng:  

Tạo bảng theo mẫu đã cho, có các nội dung về xử lý bảng biểu: 

1. Cách tạo bảng 

2. Đường viền, nét viền 

3. Bôi màu nền vài ô trên bảng biểu 

* Thái độ: cần cù, ham thích tìm hiểu các tình huống trình bày bảng biểu. 

E. BÀI TẬP 

1. Tạo mẫu văn bản có dạng bảng chấm công thàng tháng (có 36 cột) 

2. Các văn bản khác có dạng bảng biểu như thời khóa biểu, lịch thi đấu đá 

bóng,… 
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XỬ LÝ BẢNG BIỂU (TABLE) 

Phần 2: CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG BIỂU 
 

A. MỤC TIÊU 
Học xong bài này HSSVcó khả năng thao tác trên bảng biểu: 

- Chọn, thêm, xóa  hàng-cột trong bảng; 

- Thay đổi độ rộng dòng -cột trong bảng; 

- Nhập-tách ô trong bảng 

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ máy chiếu: 1 bộ 

- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Word 2013: 02 HSSV/máy 

- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy) 

- Các file tài liệu máy tính 

C. NỘI DUNG 

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

1. Di chuyển trong bảng và chọn bảng 

- Dùng các phím mũi tên hoặc chuột để di chuyển tới các ô trong bảng. 

- Nhấn phím Tab để di chuyển sang ô tiếp theo, nếu là ô cuối cùng của 

bảng thì khi nhấn Tab sẽ tạo thêm 1 dòng mới với các thuộc tính định dạng như 

dòng trên sát nó. Ví dụ: các dòng trên có định dạng chữ đậm, cỡ 13 thì dòng 

dưới cũng cũng có các thuộc tính như vậy. 

- Chọn cả  cột: ta di chuyển chuột đến phía trên đỉnh của cột khi con trỏ 

chuột thành hình mũi tên mầu đen chỉ xuống   ta nhấn chuột, cả cột tương ứng sẽ 

được chọn (nếu chọn nhiều cột gần nhau thì ta nhấn giữ chuột kéo rê sang các 

cột muốn chọn) 

 

- Chọn cả  dòng: ta di chuyển chuột đến đầu dòng bên trái của dòng muốn 

chọn khi con trỏ chuột thành hình mũi tên chỉ sang phải ta nhấn chuột, cả 

cột tương ứng sẽ được chọn (nếu chọn nhiều dòng gần nhau thì ta nhấn giữ 

chuột kéo rê xuống các dòng muốn chọn). 
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2. Thêm cột & dòng  

Cách 1: Dùng bút vẽ  

B1. Chọn Insert/Table / Draw Table (Hoặc kích vào biểu tượng  trên 

thanh Standard)  

B2. Di chuyển bút vẽ đến bảng và kéo thẳng đường trong bảng vào vị trí 

muốn chèn thêm cột (dòng).  

Cách 2:  
B1. Đặt con trỏ vào trong bảng  

B2. Chuột phải, Chọn  Insert/  

- Columns to the left: Thêm cột bên trái  

- Columns to the right: Thêm cột bên phải  

- Rows Above: Thêm dòng trên  

- Rows Below: Thêm dòng dưới  

- Insert Cells…: Chèn thêm cột cho cả bảng  

3. Xóa ô, dòng, cột, bảng  

B1. Chọn dòng hoặc cột muốn xoá trong bảng 

B2. . Chuột phải, Chọn   Delete cells/  

• Shift cells left: Xóa ô bên trái  

• Shift cells up: Xóa ô ở dưới  

• Delete entire row: Xóa cả dòng  

• Delete entire column: Xóa cả cột.  

4. Lựa chọn (bôi đen) trong bảng  

Chúng ta có thể sử dụng kết hợp giữa phím Shift và các phím mũi tên, Page 

Up, Page Down, Home, End để bôi đen trong bảng.  

5. Thay đổi độ rộng của dòng: 

Cách 1: Di chuyển con trỏ đến cột 

cần điều chỉnh độ rộng khi con trỏ chuyển 

thành mũi tên 2 đầu ta nhấn giữ và kéo để 

điều chỉnh độ rộng. 

Cách 2: Bôi đen các dòng, cột cần 

điều chỉnh độ rộng sau đó nhấn chuột phải, 

chọn Table Properties 

Chọn thẻ Row, kích chuột vào ô Specify 

height sau đó đặt độ rộng cho dòng. 

 Hình: Điều chỉnh độ rộng dòng, cột 
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Hình 3.2-7 

Hình 3.2-8 

6. Thay đổi độ rộng của dòngcột. 

Tương tự như thay đổi độ rộng cột 

7. Đặt chế độ tự động co giãn bảng  

Chọn Table / AutoFit/  

 - AutoFit to Contents: Tự động co giãn theo nội dung 

- AutoFit to Window: Tự động co giãn theo màn hình Window 

- Fixed Column Width: Đặt cố định chiều rộng của cột. Trường hợp này 

chúng ta chỉ cần dùng chuột kéo đường dọc cột theo độ căn chỉnh của mình.  

- Distribute Rows Evenly: Chia độ cao của các dòng bằng nhau  

- Distribute Columns Evenly: Chia độ rộng của các cột bằng nhau  

8. Nhập ô: Nhóm nhiều ô lại thành 1 ô 

Bôi đen những ô muốn nhập theo chiều ngang hoặc dọc, chuột phải-chọn  

Merge Cells  

9. Chia ô  

Bôi đen ô muốn chia thành nhiều ô, chuột 

phải-chọn  Split Cells  

Chọn Table / Split Cells…  

Xuất hiện hộp thoại Split Cells  

- Number of columns: Nhập số cột cần chia  

- Number of rows: Nhập số dòng cần chia  

- Merge cells before split: Nhập ô trước khi 

chia.  

Chọn nút OK đồng ý chia ô 

 

 PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Mẫu văn bản cần thực hành như sau: 

 
Nhà xuất khẩu: 

 Rank Books 

 P.O Box 568 

 Sinhgapore 

Hoá Đơn 

 

Người nhận hàng: 

 “theo lệnh” 

Hoá đơn số: 

142007 

Ngày 05-11-2010 

Tham chiếu của nhà xuất khẩu số:   771108 

Đơn đặt hàng của người mua số:   10598 

Người mua (nếu không ghi ở trên): 

 SG Gia Định 

 

Quốc gia xuất xứ 

hàng hóa 

SINGAPORE 

QUốC GIA HÀNG 

ĐếN SAU CÙNG 

Việt Nam 
Ngày khởi hành: 

 Khoảng  17-11-2010 

 

Điều kiện giao hàng và thanh toán: 

C.I.F Bangkok, thanh toán bằng thư  tín 

dụng không hủy ngang trả ngay 

Thư tín dụng số 2345/77 

Tàu / Máy bay v.v.: 

 Kunta Maru 

Cảng xếp hàng: 

 Singapore 

Cảng dỡ hàng 

 Sài Gòn 

Nơi giao hàng bằng tàu 

chờ tiếp 

Ký hiệu số và 

container số 

Số và loại bì đóng gói Mô tả hàng hóa Số lượng Đơn giá Trị giá 
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SG 0001 23 thùng phụ 

tùng máy vi tính 

   US$5.1

/- 

TP.HCM 05 thùng công cụ 

cầm tay và máy 

test main CPU 

   1.5/- 

 Tổng cộng hóa đơn: 

US$6.6/- 
   T.M Rank 

Books 

Ký tên 

Giám đốc 

 

 

2. Thực hành 

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC 
CÁCH THỰC HIỆN, THAO 

TÁC, KỸ THUẬT 

THIẾT BỊ , 

DỤNG CỤ 

B1: quan sát bảng đã cho và 

nhận xét 

9 hàng đầu có 4 cột 

Các hàng sau có 6 cột 

Có nhập ô theo hàng, theo cột 

Chủ yếu thao 

tác dùng chuột 

máy tính 

B2: Tạo bảng  10 dòng, 4 cột  

B3: Nối ô (nhập ô) Đối với 9 hàng đầu: Nối nhập 

ô cho đúng theo mẫu 

(Hàng thứ 10 chưa xử lý) 

 

B4: tạo bảng phần còn lại - Tại hàng thứ 10: 4 cột (4 ô) 

được nối nhập lại thành 1 ô, 

nối dài thành 1 hàng 

- Chia ô vừa nhập ra thành 6 

cột, 1 hàng 

- Bấm phím Tab để máy tự 

sinh ra 4 hàng tiếp theo  

 

 

 

Chú ý chia ô 

B5: Lưu văn bản Tên file: <bai tap 3.2>  

B6: Nhập nội dung trong bảng - Nhập nội dung theo mẫu 

- Canh giữa, trái,  phải,… 

 

B7: Tạo đường viền, nền mờ Format\borders…  

 

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục 

TT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN KHẮC PHỤC 

1 Tạo bảng không giống 

mẫu (bản 2, VB1) 

Không xác định được 

bảng cần tạo có bao 

nhiêu cột  

Tính đầy đủ các cột. 

nhầm lẫn các cột đã 

nối ô, nên thường hay 

đếm thiếu cột 

2 Di chuyển bảng không 

được 

Do không xác định 

được mốc để di chuyển 

bảng; kích thước bảng 

không phù hợp 

Tìm lại mốc để dời 

bảng (góc trên bên 

trái có dấu cộng) 
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D. KIỂM TRA 

 * Kiến thức: biết cách xử lý bảng biểu như:  Thêm cột – dòng; xóa ô, 

dòng, cột, bảng; thay đổi độ rộng của dòng và cột; đặt chế độ tự động co giãn 

bảng; nhập ô, chia ô  

 * Kỹ năng: thực hiện các thao tác để tạo thành bảng biểu như mẫu đã cho 

có đủ các nội dung về xử lý bảng biểu 

 * Thái độ: cần xem bảng biểu là 1 trong các nội dung quan trọng trong 

việc soạn thảo văn bản. 

E. BÀI TẬP 

Tạo mẫu văn bản giống như bảng chấm công hàng tháng; thời khóa biểu. 
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XỬ LÝ BẢNG BIỂU (TABLE) 
Phần 3: THAY ĐỔI CẤU TRÚC BẢNG BIỂU 

 

A. MỤC TIÊU  
Học xong bài này HSSVcó khả năng thao tác trên bảng biểu: 

- Chuyển đổi dữ liệu từ bảng thành văn bản text; 

- Chuyển đổi dữ liệu từ dạng văn bản vào bảng; 

- Sắp xếp dữ liệu trong bảng;  

- Sử dụng được một số hàm tính số liệu trong bảng của MS Word; 

- Xem các thuộc tính định dạng bảng;  

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ máy chiếu: 1 bộ 

- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Word 2010/2013: 02 HSSV/máy 

- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy) 

- Các file tài liệu máy tính 

C. NỘI DUNG 

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

1. Chuyển đổi dữ liệu từ dạng văn bản 

thành dạng bảng  

Bôi chọn văn bản cần chuyển đổi, sau 

đó  vào Insert/ Table, xuất hiện menu xổ 

ngắn- chọn Convert Text to Table, xuất 

hiện dao diện mới (như hình bên) 

 

Separate text with: Chọn loại ngăn 

cách giữa các đoạn văn bản là:  

Paragraph marks: Theo dạng đoạn  

Tabs: Theo khoảng cách là 1tab = 

1.27cm  

Commas: Dấu phẩy  

Other: Ký tự khác  

-Chọn nút OK để hoàn thành.  

 

Lưu ý: Muốn chuyển văn bản thành bảng biểu thì tại văn bản đó phải được 

thống nhất loại ngăn cách giữa các đoạn văn bản. 

 

2. Sắp xếp dữ liệu trong bảng  

* Bôi đen toàn bộ bảng, ở đây chúng ta nên bôi đen toàn bộ bảng vì sau khi 

sắp xếp theo 1 hoặc nhiều cột thì giá trị của các cột khác cũng được sắp xếp 

theo. Nếu chúng ta chỉ bôi đen 1 cột thì dữ liệu sắp xếp chỉ theo cột đó, như vậy 

dữ liệu của chúng ta trong cả bảng sẽ bị sai lệch.  

Cách làm như sau: 

 

B1: chọn bảng, các cột – các dòng cần sắp xếp 
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B2: vào Layout, Chọn Sort  

 
  

* Xuất hiện hộp thoại 

Sort  

- Sort by:  

Chúng ta hãy chọn tên 

cột đầu tiên muốn sắp xếp (Trên 

ảnh là cột Tháng)  

Type: Kiểu định dạng 

của cột (trường) sắp xếp (Text, 

Number, Date…)  

Ascending: Sắp xếp 

tăng dần  

Descending: Sắp xếp 

giảm  

- Các phần Then by: Sắp 

xếp theo các cột tiếp theo (các tính năng vẫn giống phần Sort by)  

- My list has:  

Header row:  Loại trử dòng tiêu đề  

No header row:  Việc sắp xếp không lại trừ dòng tiêu đề.  

* Chọn nút OK để hoàn thành sắp xếp.  

3. Một số phép tính trong bảng của MS Word 

B1: Để vị trí con trỏ vào ô muốn tính (Ví dụ như tính tổng của cột thì để ở 

dòng cuối cùng của cột)  

B2: vào Layout, chọn Sort  

 
B3: soạn công thức tính trong hộp thoại Formula  

- Formula: Hiển thị hàm, công thức tính toán. Bắt đầu mỗi hàm hay công 

thức đều phải bắt đầu từ dấu “=” (SUM(ABOVE): Tỉnh tổng các giá trị ở trên). 

Chúng ta phải điền đúng công thức của mỗi hàm.  

- Number format: Các định dạng 

kiểu số  

- Paste Function: Các hàm cơ 

bản:  

ABS: Trị tuyệt đối  

AND: Hàm và  

AVERAGE: Tính trung bình  
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COUNT: Đếm  

IF: Hàm điều kiện  

INT: Hàm chia lấy phần nguyên  

MAX: Hàm lớn nhất  

MIN: Hàm nhỏ nhất  

MOD: Hàm chia lấy phần dư  

NOT: Hàm phủ định  

OR: Hàm hoặc  

ROUND: Hàm làm tròn  

SUM: Tính tổng  

* Chọn nút OK để hoàn thành tính toán. Nếu công thức sai, kết quả sẽ hiển 

thị dòng lệnh !Syntax Error  

4. Xem và chỉnh các thuộc tính định dạng bảng  

* Bôi chọn Table, chuột phải trên bảng và chọn Table Properties:  

* Xuất hiện hộp thoại Table Properties:  

- Thẻ Table: Các thông tin về bảng  

- Thẻ Row: Các thông tin về dòng  

- Thẻ Column: Các thông tin về cột  

- Thẻ Cell: Các thông tin về ô  
 

 PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Mẫu văn bản cần thực hành như sau: 

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 

Học phí 

HK1 

1 14.50480206.01 TRỊNH QUỐC DŨNG 28/01/1991 750.001 

2 14.50480206.02 NGUYỄN ĐỨC  DŨNG  02/04/1992 750.002 

3 14.50480206.04 BÙI GIA HÒA 20/11/1992 750.003 

4 14.50480206.05 NGUYỄN NGỌC HƯNG 20/02/1988 750.004 

5 13.50480206.06 CAO TRẦN QUỐC HUY 02/08/1992 750.005 

6 13.50480206.07 NGUYỄN MINH KHÔI 05/04/1992 750.001 

7 13.50480206.08 TRƯƠNG MINH  KỲ 13/08/1988 750.002 

8 13.50480206.11 VÕ THÀNH NAM 14/11/1991 750.003 

9 12.50480206.12 NGUYỄN VĂN  NAM 10/08/1989 750.004 

10 12.50480206.14 TRƯƠNG QUỐC QUANG 07/08/1987 750.005 

    Tổng cộng số tiền: 7.500.030 

o Sử dụng hàm tính tổng để tính tổng cộng số tiền. 

o Sắp xếp dữ liệu trong bảng theo ngày sinh,.. 

o Chuyển đổi dữ liệu từ bảng thành văn bản text 

o Chuyển đổi dữ liệu từ dạng văn bản vào bảng. 

 

2. Thực hành 

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC CÁCH THỰC HIỆN, THAO THIẾT BỊ , 
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TÁC, KỸ THUẬT DỤNG CỤ 

B1: tạo bảng, nhập nội dung (Như bài học trước) 

Nối ô, đường viền 

Nhập nội dung như bảng mẫu 

Bộ office, 

Unikey 

B2: tính tổng Table / Formula… 

“=” (SUM(ABOVE) 

 

B3: sắp xếp theo ngày sinh Table / Sort…  
 Xuất hiện hộp thoại Sort ... 

Sort by <chọn cột ngày sinh> 

 

B4: lưu văn bản Ctrl+S 

File <bai tap 3.3> 

 

B5: chuyển đổi dữ liệu từ bảng 

thành văn bản text. 

 

Chuyển xong, chỉnh sửa thành 

văn bản cho phù hợp định 

dạng 

Chọn Table / Convert / Table 

to Text…  

Xuất hiện hộp thoại Convert 

Table To Text. 

Chọn loại ngăn cách giữa các 

đoạn văn bản là: Tab 

 

B6: chuyển đổi từ văn bản text 

thành bảng văn bản Table 

Bôi chọn toàn văn bản. 

Chọn Table / Convert / Text 

to Table …  
Chọn separate text at là: Tab 

 

B7: lưu văn bản Ctrl+S  

 

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục 

 

TT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN KHẮC PHỤC 

 

 

1 

Tính tổng có kết quả 

không chính đúng 

Do cột tính tổng có ô 

trống, hoặc có ô chứa 

dữ liệu không phải số 

-Điền số 0 vào ô trống 

-kiểm tra các ô dữ liệu có 

ký tự không phải là số, 

nhập lại số 

 

2 
Chuyển từ table 

thành text bị sai định 

dạng 

Do giới hạn của mỗi 

dòng, mỗi tab stops 

(thực chất là do tiêu đề 

của bảng có nối ô) 

Kéo thước để giãn dòng, 

hoặc chỉnh font nhỏ lại để 

thấy định dạng 

 

3 

Chuyển từ Text 

thành table bị thiếu 1 

vài ô tại hàng tiêu đề  

trên cùng 

Do tại văn bản text bị 

thiếu tab stops  

Bổ sung tab stop 

Hoặc chuyển xong bổ 

sung nội dung sau 

 

D. KIỂM TRA 

* Kiến thức: 

1. Biết cách chuyển dữ liệu từ bảng thành văn bản và ngược lại 

2. Trình bày được cách sắp xếp dữ liệu trong bảng, và cách dùng 

hàm đơn giản trong bảng biểu; nêu các trường hợp tính tổng bị sai 
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* Kỹ năng: 

1. Cho văn bản có phân cách bằng dấu chấm phảy, chuyển thành 

bảng biểu và ngược lại. 

2. Cho bảng số liệu là Danh sách lớp, sắp xếp theo thứ tự tên HSSV 

3. Cho DS đóng tiền quỹ lớp, tính tổng số tiền bằng hàm tính tổng 

 * Thái độ: 

Tính toán trong bảng biểu phải tự tin, làm trình tự theo các bước. 

 

E. BÀI TẬP 

1. Tạo bảng biểu có mẫu là thời khóa biểu, sau đó chuyển đổi thành text 

và ngược lại. 

2. Luyện tập sắp xếp theo các cột dữ liệu.của bảng vừa tạo tại câu 1. 
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BÀI 6: BẢO MẬT VÀ IN ẤN 

Phần 1: BẢO MẬT-IN ẤN 

 

A. MỤC TIÊU  
Học xong bài này HSSVcó khả năng: 

- Thực hiện được thao tác đặt mật khẩu cho file văn bản 

- Chọn lựa các chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn 

- Cài đặt máy in và các tham số trong in ấn. 

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ máy chiếu: 1 bộ 

- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Word 2010/2013: 02 HSSV/máy 

- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy) 

- Các file tài liệu máy tính, máy in+Drive (USB, LPT) 

C. NỘI DUNG 

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

I. Bảo vệ tập tin văn bản 

1. Đặt mật khẩu bảo vệ tập tin không mở được và lưu chỉnh sửa nội 

dung 

Cách 1: 

* Nhấn Menu File chọn Save As (hoặc nhấn F12). 

* Tại hộp thoại Save As: 

Nhấn Tools chọn General Options… 

* Xuất hiện hộp thoại General Options:  

* Trong hộp Password to open (Mật khẩu 

để mở) gõ mật khẩu vào. 

- Trong trường hợp để người khác xem 

được nội dung tập tin của mình nhưng không 

chỉnh sửa, lưu giữ được, chúng ta nhập mật 

khẩu vào ô  Password to modify. Khi đó lúc 

muốn lưu lại nội dung thì sẽ xuất hiện hộp thoại 

yêu cầu nhập mật khẩu. 

* Chọn nút OK, màn hình xuất hiện hộp thoại Confirm Password:  

Nhập lại mật khẩu vào ô Reenter password to open (hoặc Modify)  

* Nhấn nút OK. Lúc này màn hình sẽ trở lại hộp thoại Save As  

* Nhấn Save để ghi tập tin vào đĩa. Tập tin đã được đặt mật khẩu. 

Có thể chọn thuộc tính bảo mật cho đọc-xem 

nhưng không cho sửa/in (nút Read only 

recommenđe) 

 

Cách 2:  

* Chọn Review / Restrict…  

Mật khẩu để mở 

Mật khẩu để thay đổi, 

sủa chữa VB 
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* Xuất hiện hộp thoại Restrict Fomating restictions ,  

Tại đây có nhiều thuộc tính khi đặt bảo mật (như cho xem nhưng không 

cho sửa,  các cấp nội dung để xem,…, ở đây chúng ta chỉ thực hiện bảo mật ở 

mức đôh cơ bản nhất. 

Chọn thẻ Yes, Start Enfocing Protection:  

- Nhập mật khẩu vào ô Password  

 

* Chọn nút OK, màn hình xuất hiện 

hộp thoại Confirm Password:  

Nhập lại đúng mật khẩu (giống cách 

1)  

* Nhấn nút OK để hoàn thành. 

 

2. Bỏ mật khẩu bảo vệ nội dung file 

văn bản  
* Mở văn bản có mật khẩu 

(đương nhiên phải nhập mật khẩu khi 

mở) 

* Vào nơi đặt mật khẩu (làm như lúc đặt mật khẩu) 

* Xuất hiện hộp thoại UnProtect Document  

* Xóa bỏ hết các ký tự  mật khẩu vào ô Password; Chọn nút OK để hoàn 

thành.  

II. In ấn 

1. Cài đặt máy in (hướng dẫn dưới đây đang còn sử dụng cho Win XP): 

* Kích chuột trái vào nút Start  

* Chọn Settings \ Printers and Faxes, hoặc Printers and Faxes 

 


 Xuất hiện cửa sổ Printers and Faxes 
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  * Chọn Add a printer ; xuất hiện hộp thoại Add Printer Wizard 

* Chọn nút Next;  xuất hiện màn 

hình lựa chọn kiểu kết nối với máy in 

  Local printer attached to this 

computer: Máy in được nối trực tiếp với 

máy tính. 

  A network printer, or a printer 

attached to another computer: Máy in 

được nối qua mạng nội bộ hoặc kết nối 

với một máy tính khác đã được cài máy in. 

* Chọn nút Next  

Xuất hiện màn hình: 

 

 * Chọn nút Next , xuất hiện màn hình: 

 
Chọn cổng cắm kết nối với máy in, cổng LPT1, hoặc USB 

* Chọn nút Next  

Xuất hiện màn hình: 

 

Chọn tên hãng sản xuất máy in ở bên 

cột Manufacturer. 
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 Sau đó chọn Tên loại máy tin bên cột Printers. 

  Trường hợp có đĩa của đúng loại máy in thì chúng ta cho đĩa vào ổ CD 

và chọn nút Have Disk…  Xuất hiện hộp thoại Install From Disk, chọn đường 

dẫn tới ổ chứa phần mềm cài đặt máy in, nút Browse, sau đó OK 

* Chọn nút Next  

Xuất hiện màn hình:  

Bạn có muốn lựa chọn máy in này là 

mặc định khi in? 

        Yes: Đồng ý  

        No: Không 

*Chọn nút Next  

 Xuất hiện màn hình, 

Bạn có muốn in luôn thử một trang? 

  Yes: Đồng ý  

  No: Không 

* Chọn nút Next  

* Chọn nút Finish để hoàn thành việc cài đặt máy in  

Có trường hợp chúng ta không thể thực hiện lệnh xem trước khi in (Pre 

Preview) vì lý do chưa cài máy in. Lúc đó chúng ta cũng chỉ cần thực hiện lần 

lượt thao tác trên để cài một máy in nào đó có sẵn trong thư viện của máy, 

chúng ta cũng không cần phải lo lắng không có đĩa cài hay cần phải cài đúng 

loại máy in mới được vì chúng ta chỉ cần xem hình ảnh file văn bản trước khi in 

chứ không phải cài để in.  

2. Xem trước trang in. 

Xem trước trang in có tác dụng giúp ta xem trước được bố cục của trang 

văn bản để kịp thời tu chỉnh trước khi in ra giấy.  

- Biểu tượng Print Preview   không để ra ngoài sử dụng theo mặc định, 

nên khi dùng ta phải khai báo cho thanh công cụ, để sử dụng nhanh ta làm: 

Sử dụng tổ hợp phím Ctr+P 

+ Thoát ra khỏi chế độ xem trước trang in bằng cách nhấn Chọn nút ESc 

3. In ấn trong MS word 

Ở một số bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách đặt lề rồi chọn khổ giấy cho 

văn bản, cũng như thiết kế Header, Footer hay chèn số trang. Tuy nhiên các 

chức năng này được giới thiệu riêng lẻ chắc các chúng ta cũng hơi khó khăn khi 

theo dõi. Trong phần này chúng ta sẽ nhắc lại những phần đó một cách hệ thống 

để các chúng ta có thể có cái nhìn tổng quan về những công việc cuối cùng phải 

làm trước khi in ấn văn bản. 

3.1. Định dạng văn bản trước khi in 

Ngoài việc hoàn chỉnh nội dung, định dạng văn bản, trước khi in văn bản 

chúng ta còn phải để ý xem văn bản có cần thiết kế Header Footer không? 

Thông thường với những văn bản dài như tài liệu về một chủ đề nào đó chúng ta 

nên có Header, footer, hai đối tượng này sẽ thể hiện nội dung của chương, đoạn, 
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phần văn bản đang thể hiện. Nhắc người dùng biết được họ đang đọc nội dung 

của, chương, bài, phần nào trong văn bản. Để thiết chèn Header, Footer vào văn 

bản chúng ta nhấp chọn các lệnh trong nhóm Header & Footer thuộc Tab Insert. 

Một đối tượng khác không kém phần quan trọng đó là trang văn bản, hầu 

như với văn bản nào chúng ta cũng nên đánh trang trừ trường hợp là những mẫu 

quy định, hay những văn bản chỉ có một trang duy nhất. Việc đánh trang sẽ giúp 

người đọc dễ dàng tìm kiếm tới một nội dung nào đó, cũng như tránh cho việc 

văn bản bị sắp xếp không theo trật tự. Để thêm trang vào văn bản chúng ta nhấp 

chọn lệnh Page Number trong nhóm lệnh Header & Footer trên Tab Insert. 

Để tăng khả năng tìm kiếm nội dung trong văn bản, ngoài đánh số trang 

chúng ta nên có mục lục cho văn bản (trường hợp văn bản dài, nhiều nội dung). 

Có rất nhiều cách tạo mục lục cho văn bản, tuy nhiên do thời lượng của cuốn 

sách này chúng tôi không giới thiệu ở đây. Chúng ta có thể tự tìm hiểu và thiết 

kế cho văn bản của mình một mục lục thật khoa học và nhanh tróng. 

Thiết lập trang in 

Trước khi in ấn chúng ta nên kiểm tra lại các thông số về khổ giấy, căn lề 

của văn bản. Giúp cho việc chọn đúng khổ giấy đang có của máy in tránh in sai 

lãng phí. Để kiểm tra các thông tin này chúng ta nên bật hộp thoại Page Setup 

bằng cách nhấp chọn biểu tượng mũi tên phía dưới nhóm lệnh Page Setup trên 

Tab Page Layout. 

 

Hộp thoại Page Setup xuất hiện và thiết lập thông số. 

Trong hộp thoại này ở hai tab Margins và Pager sẽ cho phép chúng ta thiết 

lập các thông số như lề văn bản, khổ giấy, chiều của khổ giấy (ngang, dọc). 

Chúng ta nên chú ý với những trường hợp in văn bản pháp quy như hợp đồng, 

đơn từ, quyết định,… chúng ta đặt lề trái và phải gần bằng nhau. Với các trường 

hợp văn bản  là tài liệu, sách,… cần đóng gáy thì chúng ta để lề trái nhiều hơn lề 

phải với một tỷ lệ vừa đủ để sau khi đóng gáy, nội dung sẽ nằm giữa trang văn 

bản.  

Lưu ý: Với trường hợp in hai mặt chúng ta xử lý như sau: Chọn Mirror 

margins trong mục Multiple pages của Tab Margins. 
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3.2. Thực hiện in ấn 

Để in văn bản chúng ta có thể thực hiện theo các cách sau đây: 

Cách 1: Nhấn biểu tượng Print trên thanh Quick Access Toolbar 

 
Với cách này văn bản sẽ được in tất cả các trang ra máy in mặc định trên 

máy tính. Với văn bản chứa nhiều nội dung chúng ta không nên sử dụng cách 

này vì dễ dẫn đến tình trạng máy in bị hóc giấy giữa trừng vì in quá nhiều trang 

cùng một lúc. 

Cách 2: Nhấp tổ hợp phím Ctrl + P hoặc nhấp chọn nút Office Button. 

Cửa sổ Office Button xuất hiện chúng ta chọn mục Print. 

 
Hãy thiết lập các tham số theo hướng dẫn dưới đây: 

- Number of copy: Số bản sao chép từ bản in, ví dụ chúng ta muốn in hợp 

đồng thành 2 bản để gửi khách hàng và lưu lại chúng ta điền giá trị là 2. 

- Print: Chọn máy in để in văn bản, trong máy tính có rất nhiều máy in 

khác nhau vì vậy chúng ta cần phải chỉ định máy in sẽ in văn bản, nếu không 

Microsoft Word 2013 sẽ lấy máy in mặc định của máy tính. 

- Print What: Cho phép tùy chọn các trang in, chúng ta có thể nhập trực 

tiếp trạng cần in vào hộp nhập phía Pages. 
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Nếu in nhiều trang liên nhau chúng ta nhập trang đầu tiên rồi đánh dấu – 

và trang cuối cùng. Giả sử cần in từ trang 5 đến trang 10 chúng ta nhập vào giá 

trị: 5-10. 

Nếu in nhiều trang không liên tục chúng ta phải liệt kê tất cả các trang 

mỗi trang cách nhau dấu phẩy dưới. Ví dụ in các trang 6,7,10,23,24 chúng ta 

nhập vào giá trị như sau: 6,7,10,23,24. 

Ngoài ra chúng ta có thể nhấp vào mục All để có thêm tùy chọn. 
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+ All: In toàn bộ văn bản, cũng tương ứng chúng ta không thiết lập gì cho 

mục này. Mặc định máy in sẽ in tất cả các trang của văn bản. 

+ Selection: Chỉ in vùng được chọn 

+ Current Page: Chỉ in trang hiện tại (Trang con trỏ chuột đang đứng) 

+ Print Odd Pages Only: Tích chọn mục này để chỉ in trang lẻ 

+ Print Even Pages only: Tích chọn mục này để chỉ in trang chẵn 

- Other Settings: Các tùy chọn khác khi in ấn 

+ Collated: Nếu in copy thành nhiều bản, chúng ta có thể chọn in lần lượt 

từng bộ một hay in tất cả các bản của từng trang. 

 

+ Portrait Orientation: In theo khổ giấy ngang hay dọc. 
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+ Chọn khổ giấy cho văn bản 

 

+ Last custom margin settings: Chọn lề cho trang in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khổ giấy phổ biến 

nhất 

Khổ giấy: 210mm-

297mm 
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+ Page Per Sheet: In nhiều trang trong một tờ giấy 

 

Cuối cùng chúng ta nhấp chọn nút Print để thực hiện in văn bản 

 

 

In 2 trang trên 1 tờ giấy 
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4. Hủy bỏ lệnh in 

Trường hợp chúng ta đã thực hiện lệnh in nhưng lại muốn hủy bỏ luôn 

lệnh in này, chúng ta không nên thực hiện luôn thao tác xóa bỏ lệnh in vì khi 

máy in đang in nếu bỏ luôn lệnh in rất dễ xảy ra trường hợp bị kẹt giấy. Trước 

hết cần bỏ giấy ra khỏi máy in sau đó thực hiện lần lượt các bước sau: 

* Kích chuột phải vào biểu tượng máy in 

trên thanh Taskbar, chọn Open All Active 

Printers and Faxes 

Hoặc:  

- Kích chuột Start \ Settings \ Printers 

and Faxes   Xuất hiện cửa sổ Printers and 

Faxes 

 Kích chuột phải vào biểu tượng máy in, 

chọn Open (Hoặc kích đúp chuột trái vào biểu 

tượng máy in), xuất hiện cửa sổ mới 

 
  * Chọn file muốn bỏ lệnh in 

* Chọn Document trên thanh menu 

 
    Chọn Pause: Tạm dừng lệnh in 

Chọn Cancel: Hủy bỏ lệnh in 

* Như vậy là ta đã hoàn thành thao tác tạm dừng hoặc hủy bỏ lệnh in. Để 

ý thấy trạng thái của file đã thực hiện ở lệnh in là Printing, còn sau khi tạm dừng 

hoặc hủy bỏ lệnh in, file đó sẽ ở trạng thái là Paused hoặc Deleting. 



Microsoft Word 2013   Trang  148 Bảo mật và in ấn 

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

PHẦN  II. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Văn bản mẫu cần soạn thảo như sau: 

Chương Trình Anh văn-Tin học Tại Chỗ 

Trường Cao đẳng Nghề  

Khai giảng ngày 26 & 29/01/2014 

----oOo---- 

uyện nghe, nói cấp tốc từ Sơ cấp đến Trung cấp và Cao đẳng (giáo trình  

American For Today). Do GV có bằng BA, MA, TEFL giảng dạy. 

 
Nhà trường sẽ hướng dẫn học viên nộp đơn tham dự kỳ thi TOEFL do USA tổ 

chức vào cuối tháng 12/2011 

Phương Pháp  

Hiện Đại 

Tiết Kiệm 

Thời Gian và Tiền Bạc 

 Kết Quả  

Chắc Chắn 

 Trong môi 

trường tuyệt 

đối 

 Kĩ thuật Video 

review 

 Multimedia 

bồi dưỡng ngữ 

pháp 

So sánh cùng học với GV Mỹ  Kỳ thi Business English 

Certificate (BEC1) của 

ĐH. Cambridge tổ chức 

vào ngày 19/10/2015 tại 

VN, thí sinh của trường 

Anh Ngữ Quốc Tế đạt: 

- Stage 1: Read, Write,  & 

Listen: 39/39 

- Stage 2: Speak: 32/39 

Tại trường 

Anh Ngữ 

Quốc Tế 

University of 

Canifornia 

David-USA 

 

3 Khóa  360 

giờ 

3 Khóa 465 

USD 

360 giờ 

3.600 USD 

 

Ghi tên và kiểm tra xếp lớp tại: Trường Anh Ngữ 

Quốc Tế xxx Trần Hưng Đạo A, Quận 5 - 

TP.HCM  

 

rường Anh ngữ Quốc tế sẽ kết hợp với Văn phòng đại diện Đại Học 

Cambridge tổ chức lễ phát bằng BEC-1 cho 32 thí sinh của trường đã 

trúng tuyển kì thi ngày 19/01/2015 với sự tham gia của sở Giáo dục và Bà 

tổng lãnh sự Anh Quốc. 

 Thân mời các học viên trúng tuyển đến văn phòng trường nhận thiệp dự lễ 

phát bằng thật đông đủ./. 
 

Yêu cầu thực hiện:  

-  Tạo văn bản như trên. 

- Tạo mật khẩu với mật khẩu là “mk”; 

- Cài máy in Canon LBP 860, (hoặc máy khác tương đương) 

- In trang đứng, khổ A4, cách lề là: Trên-dưới-phải: 2cm; trái: 3cm 

 L 

T 
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2. Thực hành 

CÁC BƯỚC 

CÔNG VIỆC 

CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC, KỸ 

THUẬT 

THIẾT BỊ , 

DỤNG CỤ 

B1: nhập nội 

dung, tạo bảng 

(Như bài học trước) 

Nhập nội dung như bảng mẫu 

Bộ office, 

Unikey 

B2: tạo mật khẩu Bằng 2 cách: tools…, hoặc Save As… 

Nhập mật khẩu là “mk” 

 

B3: cài máy in - Canon LBP 860, (hoặc máy khác 

tương đương) 

- Không in thử, cài mặt định máy in này 

Bộ máy in, bộ 

soucre máy in 

kèm theo 

B4: lưu văn bản Ctrl+S 

File <bai tap 6.1> 

 

B5: đặt lề trang 

giấy A4 

Như bài thực hành <bai tap 4.1>  

B6: phát lệnh in, 

hủy lệnh máy in 

Tìm hiểu các thuộc tính, các khai báo 

khi phát lệnh in 

Giấy in khổ 

A4 

 

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục 

TT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN KHẮC PHỤC 

1 Không cài được máy in 

cổng USB (Drive đúng) 

Do không kết nối và mở 

máy in bằng cổng USB 

Mở máy in và kết nối 

máy in với CPU 

2 

Không nhớ mật khẩu 

Do nhập mật mã khác với 

yêu cầu bài tập, hoặc khi 

nhập có ký tự viết in hoa, 

hoặc có ý nhập mật khẩu 

khác khó nhớ 

Thử lại với ký tự mật 

khẩu nhập in hoa, 

hoặc chấp nhận 

không mở được file, 

tạo file khác cài mật 

khẩu dễ nhớ. 

3 
In ra giấy thấy cách lề 

không theo ý muốn 

Do quên khai báo khổ giấy 

là A4 (thường gặp  là giấy 

có khổ letter) 

Nhớ khai báo khổ 

giấy A4, khi khai báo 

cách lề của văn bản. 

D. KIỂM TRA 

* Kiến thức: 

1. Hiểu được ý nghĩa và công dụng của việc đặt mật khẩu, gỡ mật 

khẩu khi không cần dùng đến. Hiểu lệnh in và hủy lệnh in khi cần 

thiết 

2. Trình bày các bước khai báo, cài đặt máy in 

* Kỹ năng: Thực hiện thao tác cài được 1 máy in trong thư viện sẵng có,  

1 máy in cổng USB; Cài mật khẩu cho <Bai tap 6.1>;  in 2 trang trên 1 mặt giấy. 

 * Thái độ:  

Thực hành tiết kiệm, không in bản nháp gây hao giấy-mực in;  

  Cẩn thận khi đặt mật khẩu và khai báo Drive cho máy in. 

E. BÀI TẬP 
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1. Tạo văn bản có các nội dung đã học từ các bài thực hành trước 

2. Thực hiện các thao tác phát lệnh in, hủy lệnh máy in; nếu máy đang in 

ta có thể hủy lệnh in được không ? Vì sao ?  
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BẢO MẬT VÀ IN ẤN 

Phần 2: IN TRỘN VĂN BẢN 

 

A. MỤC TIÊU 
Học xong bài này HSSVcó khả năng: 

Thực hiện được các thao tác trộn/in trộn văn bản 

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Bộ máy chiếu: 1 bộ 

- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Word 2010/2013: 02 HSSV/máy 

- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy) 

- Các file tài liệu máy tính 

C. NỘI DUNG 

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

1. Khái niệm về trộn tài liệu 

Mailings (Mail Merge) là một công cụ dùng để tạo thư tín có các thông tin 

địa chỉ, bì thư theo một mẫu đã có sẵn với mục đích tạo nhiều thư cùng một nội 

dung để gửi cho nhiều người khác nhau. 

Để thực hiện kỹ thuật Mail Merge cần phải có 2 văn bản khác nhau. Trong đó: 

 1 văn bản dùng làm mẫu thư tín 

 1 văn bản chứa dữ liệu (có thể là một danh sách bao gồm họ tên, địa 

chỉ,…) để gắn vào mẫu thư tín. 

Hai văn bản này được tạo trước và sử dụng kỹ thuật Mail Merge để đưa dữ 

liệu vào thư tín mẫu. 

2. Cấu trúc cơ bản 

Hai thành phần chính khi sử dụng chức năng Mail Merge là: 

 Văn bản mẫu thư tín: là văn bản chứa nội dung chính của thư tín, có thể là 

giấy mời họp, giấy báo nhận hàng, giấy yêu cầu, giấy báo nhập học… 

 Văn bản chứa dữ liệu: là tập tin chứa danh sách những người sẽ được ghi 

trong thư tín hoặc danh sách các mặt hàng sẽ gửi cho người nhận thư tín. 

Văn bản chứa dữ liệu có thể được xem là một tập tin chứa một bảng (Table) 

danh sách.  

Trong bảng danh sách đó có nhiều cột, mỗi cột chứa một thông tin cụ thể. 

Dòng đầu tiên trong bảng được xem như là dòng tiêu đề và mỗi dòng kế tiếp sẽ 

chứa một nhóm các thông tin liên quan với nhau. 

Họ và tên SV Lớp Thường trú 

Phan Quang Quỳnh CĐ QT mạng K13 Phú Lâm, TP Tuy Hòa 

Ngô Bích Cương CĐ QT mạng K12 Hòa Thắng, Phú Hòa 

Hồ Bích Hà CĐ CB Món ăn Px, Tp Tuy Hòa 

(văn bản dữ liệu DSSV.docx) 
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(Văn bản tượng trưng mẫu Giay moi.docx) 

3. Các bước và thao tác sử dụng mail merge 

Để kích hoạt tính năng này, ta thực hiện theo từng bước như sau: 

Mở tài liệu chính (tài liệu chứa mẫu thư), mẫu thư là văn bản hiện hành. 

Bước 1. Chọn menu Mailling > Star Mial Merge>Step by Step Mail 

Merge Wizard, 

 
Bên phải màn hình xuất hiện khung tác vụ Mail Merge. 

 

-> Chọn loại tài liệu muốn tạo với ý nghĩa sau: 

 Letters: tạo thư tín 

 E-mail message: Tạo thư điện tử 

 Envelopes: Tạo phong bì 

 Labels: Tạo nhãn địa chỉ 

 Directory: Tạo văn bản chứa danh 

sách 

Ở ví dụ này ta chọn  Letters trong mục Select 

document type   

 

-> Nhấn Next: Starting document để qua bước hai 

 

Bước 2. Tại  bảng này chọn tài liệu làm nội dung chính với các lựa chọn: 

GIẤY MỜI 

Kính mời phụ huynh em:  

Hiện đang học lớp:  

Thường trú tại:  

Đến dự họp lúc: 7giờ 30 ngày 04/4/2011 

Tại địa chỉ: 276. Trường Chinh, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên. 

Về việc: Tư vấn việc làm có thu nhập cao 
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- Use the current document: Sử dụng tài liệu hiện hành (với tình huống 

đưa ra ta lựa chọn cái này) 

- Start from template: Tạo từ một mẫu có sẵn 

- Start from existing document: Tạo từ một tài liệu 

có sẵn. 

 

-> Nhấn Next: Select recipients. để qua bước 3 

 

Bước 3.  Trên cửa sổ bước ba chọn mục Use an 

existing list, sau đó nhấn vào nút  Browse, hộp 

thoại Select Data Source xuất hiện  

 Chọn file chứa bảng thông tin đã tạo  

 (Ví dụ DSSV.docx). 

  

Giải thích ý nghĩa các lựa chọn trước khi nhấn nút Browse: 

- Use a existing list: sử dụng một danh sách đã có sẵn 

- Select from Outlook contacts: Chọn từ danh sách của Outlook contacts. 

- Type a new list: Nhập mới một danh sách (khi 

không có sẵn) 

Bảng thông tin sau hiện ra: 

Hộp thoại hiển thị danh sách các khách hàng cần tạo 

thư mời 

-> Chọn hoặc bỏ chọn những khách hàng cần tạo thư 

mời -> Nhấn OK 

-> Sau đó nhấn Next: Write your letter. để qua bước 

bốn 

Màn hình Mail Merge Recipients 

(Hình sau khi nhắp Browse, chọn đến đường dẫn file DSSV.docx) 
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Sau đó next và chuyển qua bước 4 

Bước 4: 

- Đặt con trỏ đến vị trí cần chèn trong văn bản mẫu Giấy mời (như VD này thì 

đặt con trỏ ngay sau dòng chữ “Kính mời Phụ huynh em:”) 

- Trên cửa sổ bước 4 chọn More Items xuất 

hiện hộp thoại (hình bên phải) chèn các trường 

(field) vào văn bản 

Chọn trường (cột nội dung trong bảng danh 

sách) muốn chèn và ấn Insert -> nhấn Close (ví 

dụ như “Ho và tên SV”) 

Lặp lại bước trên cho các vị trí khác 

  Nhấn Next:Preview your letters để qua 

bước 5 

Bước 5.  

Trên cửa sổ bước 5, sử dụng các nút <<, >> để 

duyệt qua các thư gửi cho từng người.  

Nhấn Next: Complete the merge để qua bước cuối cùng. 

Bước 6. Trên cửa sổ bước 6: 

- Nhấn vào Print để in ra các thư 

- Nhấn Edit individual letters để chỉnh sửa cho 

từng giấy mời 

Với trường hợp nhấn Edit individual letters, sau 

khi nhấn trên màn hình sẽ hiện 1 hộp thoại, nhấn OK 

Tiếp theo chương trình sẽ tạo ra cửa sổ hoàn toàn mới với cái tên mặc 

định là Letters 1. Chúng ta thử kiểm tra xem có phải trong file mới này đã có 

những cái thư mời theo một mẫu đồng nhất không, công việc còn lại chỉ là kiểm 

tra sơ lại và in ra thôi 

Trong quá trình chèn các trường (field), ta có thể sử dụng thanh công cụ 

Maillings để chèn.  

Hình 4.2-5 
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GIẤY MỜI 

Kính mời phụ huynh em:  

Đã học lớp:  

Thường trú tại:  

Đến dự họp lúc: 7giờ 30 ngày 04/7/2016 

Tại địa chỉ: 276 Trường Chinh, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên. 

Về việc: Dự lễ 15 năm thành lập Trường CĐN Phú Yên. 

 

Ý nghĩa các nút chức năng trên thanh công cụ Mail Merge: 

 (1) Ẩn hiện nội dung in trộn từ danh sách 

 (2) Xem dữ liệu trộn kế tiếp 

 (3) Xem dữ liệu trộn lùi kề trước 

 (4) Xem dữ liệu trộn cuối cùng của danh sách trộn 

 (5) Chèn thêm trường từ danh sách lên tài liệu trộn 

 (6) Thực hiện trộn tài liệu và đưa kết quả ra một tệp văn bản mới 

 Ngoài ra còn có: Kiểm tra xem có lỗi nào xuất hiện trong quá 

trình thiết lập các thông tin trộn tài liệu hay không ? Thực hiện 

trộn tài liệu và đưa kết quả ra máy in, … 

  PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Mẫu văn bản cần thực hiện như sau: 

STT Họ và tên SV Lớp Thường trú 

1 Nguyễn Thị Bích 

Cương 

CĐ QT mạng 

K12 

Phú Lâm, TP Tuy Hòa 

2 Hồ Đinh Gia Đăng Cơ khí chế tạo 

K12 

Hòa Thắng, Phú Hòa 

3 Hà Thắng Kế toán doanh 

nghiệp K9 

P2, Tp Tuy Hòa 

4 Trần Đức Dũng CĐ điện CN K8 P3, TP Tuy Hòa 

5 Nguyễn Phi Hùng TC điện CN K7 Đông Hòa, Phú Yên 

6 Nguyễn Anh Chí CĐ ô tô 9-3N Hòa Thắng, Phú Hòa 

(văn bản dữ liệu DSSV.docx) 

 

(Văn bản mẫu Giay moi.docx) 

 

5 1 
2 3 

6 

4 
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2. Thực hành 
CÁC BƯỚC CÔNG 

VIỆC 

CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC, 

KỸ THUẬT 

THIẾT BỊ , 

DỤNG CỤ 

B1: tạo file dữ liệu 

DSSV.doc 

 

Nhập nội dung như bảng mẫu 

Đặt tê file DSSV.docx 

(đặt tên khác cũng được nhưng để 

dễ nhớ nên đặt tên là DSSV.docx) 

Chú đường dẫn để mở file sau này! 

Bộ office, 

Unikey 

B2: tạo file giấy mời 

Giay moi.docx 

Thực hiện như các bài thực hành 

trước 

 

B3: thực hiện in trộn  - Thao tác theo thứ tự từ bước 1 đến 

bước 6 

 

B4: cho hiện thanh công 

cụ điều khiển in trộn 

Mailing  

B5: kiểm tra và sử dụng 

kết quả in trộn 

-Dùng thanh điều khiển để sử dụng 

thử nghiệm các chức năng tùy thích 

-Xuất thành file ra kết quả in trộn. 

 

B6: lưu văn bản Ctrl+S  

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục 

TT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN KHẮC PHỤC 

1 
Khi liên kết thấy có tên 

<AutoMergeField> 

Do file dữ liệu có tiêu 

đề còn bỏ trống 1 vài 

trường dữ liệu 

Hàng tiêu đề cần 

đầy đủ nội dung 

cho các cột 

2 Sau khi in trộn xong thấy định 

dạng font chữa trong tài liệu 

không đúng với định dạng font 

chữ trong file dữ liệu 

DSSV.docx 

Máy không liên kết in 

trộn định dạng từ file 

dữ liệu như màu nền, 

in đậm, …. 

Định dạng tại 

văn bản thư tín 

(giấy mời,…) 

3 
Lần sau mở file để in trộn lại 

không in trộn được 

Do xóa, hoặc đổi tên 

file trước đây đã liên 

kết 

Giữ lại file, tên 

file đã thực hiện 

in trộn 

D. KIỂM TRA 

* Kiến thức: Hiểu được các bước cần thiết khi in trộn;  

* Kỹ năng: Thực hiện thao tác in trộn khi đã có thư mời,…. Lưu sản phẩm 

trước và sau khi in trộn.  

 * Thái độ: In trộn phải cẩn thận và cần thử nghiệm kết quả từng nội dung 

trước khi xuất ra máy in. 

E. BÀI TẬP 

1. In trộn giấy mời đại hội chi đoàn của Lớp. 

2. Thực hiện in trộn có thêm điều kiện trong Insert Word Field (ví dụ: 

Chức vụ Giám đốc thì hệ số lương 5,2 nếu không phải là giám đốc thì HSL là 

3,4; ….) 
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BÀI TẬP KIỂM TRA 

PHẦN MICROSOFT WORD 

*** 
 

PHIẾU  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Bài số ………….. 

----------------------------------- 

 

1. Soạn thảo nội dung theo mẫu văn bản:  ................................................... /1đ 

2. Kỹ năng xử lý văn bản (theo bài số ….): .............................................. /7,5đ 
ND 1: ………………………………………………………………………….. 

ND 2: ………………………………………………………………………………….. 

ND 3: ………………………………………………………………………………….. 

ND 4: ………………………………………………………………………………….. 

ND 5: ………………………………………………………………………………….. 

ND 6: ………………………………………………………………………………….. 

3. Thẩm mỹ, thái độ học tập:  ..................................................................... /1 đ 

4. Đảm bảo thời gian thực hành:  .............................................................. /0,5đ 

 

HSSV  ký tên 

(công nhận điểm KT) 

Ban cán sự lớp 

(xác nhận có) 

CB-GV hướng dẫn, 

giảng dạy 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LỚP: ……………….……....  PHIẾU  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  

TÊN HSSV:………….…….    PHẦN WORD 

Ngày KT: ……………………… 
----------------------------------- 

 

 

1. Soạn thảo nội dung văn bản theo mẫu:  .................................................... 1đ 

2. Kỹ năng xử lý văn bản: ............................................................................ 8 đ 

ND 1: Canh lề, canh trái-phải-giữa, chọn font chữ  (1đ) 

ND 2: Chèn bảng biểu, nối ô, chia ô    (1đ) 

ND 3: Chọn font chữ; chèn các ký tự đặt biệt, bullet (1đ) 

ND 4: Chèn ảnh nền, ảnh nổi, textbox, chữ nghệ thuật (1,5đ) 

ND 5: Đóng khung-đường viền, chia cột, Dropcap  (1đ) 

ND 6: Đánh số trang, tiêu đề văn bản    (1đ) 

ND 7: In trộn văn bản      (1,5đ) 

3. Thẩm mỹ, thái độ học tập:  .................................................................... 0,5đ 

4. Đảm bảo thời gian thực hành:  ............................................................... 0,5đ 

 

HSSV ký tên 

(công nhận điểm KT) 

CB-GV hướng dẫn 2 

(hoặc Ban cán sự lớp) 

CB-GV hướng 

dẫn 1 

LỚP: ……………….…….... 

TÊN HSSV:………….……. 
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Bài 1. soạn thảo văn bản theo mẫu sau: 

 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:  58/2008/QĐ-BLĐTBXH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương 

trình khung trình độ cao đẳng nghề 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chương trình 

khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo và thay thế Quyết định số 01/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về chương 

trình khung trình độ cao đẳng nghề, chương trình khung trình độ trung cấp nghề. 

48 chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình 

độ cao đẳng nghề đã được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Phụ lục 14 kèm theo) căn cứ theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 

04/01/2007 vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.      

  Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức 

chính trị-xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng 

cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung 

cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy 

nghề và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;  

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của 

Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; 

-HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ... 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Đàm Hữu Đắc 
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Bài 2. Soạn thảo văn bản  theo mẫu sau: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------- 

 

LỆNH CHUYỂN TIỀN 
 

 Kính gửi:  

-Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam 

  -Chi Nhánh Tp……………… 

 

Tên và địa chỉ người ra lệnh: 

Xí nghiệp Cung ứng Dịch Vụ …………. 

Số và loại ngoại tệ:  USD 97,278.77 

(bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn hai trăm bảy mươi tám Đô la Mỹ, bảy 

mươi bảy cent) 

Tên và địa chỉ người thụ hưởng: 

Mobil Philippines Inc. 

Số tài khoản: 057.3841915 

Tại ngân hàng:  

Citibank, N.A.Makati 

Nội dung thanh toán: 

Thanh toán tiền xyz của Invoice N0: 64581BI ngày 01 tháng 4 năm 2010 

Chi phí trong nước tính vào tài khoản 

của 

  

Chúng tôi 

x  

Người thụ 

hưởng Chi phí ngoài nước tính vào tài 

khoản của  

x  

 

 Chúng tôi cam kết lệnh chuyển tiền này tuân thủ đúng mọi qui định hiện 

hành về quản lý ngoại thương, ngoại hối của Nhà nước. 

       Ngày 05  tháng 12 năm 2014 

 Lập bảng Giám đốc 

 

 

 

 Văn Sỹ Nghi 
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Các Thiết Bị USB Đầu Tiên 

Sản phẩm Nhà sản 

xuất 

 Gía USD 

Monitor Philips  499 

Phone-

modem 

Mitel  340 

Loa Altee Lansing  150 

Scanner Logitech  130 

Bàn phớm Key tronic  130 

    

 

 

Bài 3. Soạn thảo văn bản  theo mẫu sau: 

 

 USB 

 

Công nghệ mới Universal Serial Bus (USB - bus tuần tự đa năng) hứa hẹn 

việc cài đặt các thiết bị ngoại vi thông dụng sẽ trở nên dễ dàng và cho phép 

thông lượng nhanh hơn các cổng song song và tuần tự. 

Đã mấy năm này nhiều nhà sản xuất đang khẩn trương xúc tiến với kế hoạch 

sản phẩm USB (Universal Serial Bus). Được thiết kế để thay cho các cổng tuần 

tự song song, bàn phím, chuột bằng một kết nối đơn cho phép nhiều thiết bị với 

khả năng Plug & Play 

(cắm là chạy) dễ dàng, 

USB được hỗ trợ bởi nhiều 

nhà sản xuất lớn như 

Compaq, IBM và những 

công ty sản xuất khác như 

Philip, Digital ... cũng 

đang kết thúc giai đoạn 

cuối cho các thiết bị USB.  

Thiết bị USB sử dụng loại đầu nối rẻ tiền, đủ kích cỡ như đầu cắm dây điện 

thoại và có thể truyền tới 12 Megabit/giây nhanh hơn bất cứ cổng tuần tự hay song 

song nào. Dải thông này làm cho USB trở nên lý tưởng cho nhiều thiết bị có tốc 

độ thấp và trung bình, từ máy in cho đến Scanner,... Những thiết bị cần dải 

thông lớn hơn, như Video camcorder, máy in độ phân giải cao và băng từ dung 

lượng lớn sẽ làm việc tốt hơn với cổng SCSI hay chuẩn 1394-FireWire... 

 
PC World XYZ 

 

 

End. 
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Bài 4. Soạn thảo văn bản  theo mẫu sau: 

 

 

 LỊCH SỬ ỐNG KÍNH MÁY ẢNH 

 

 Ống kính máy ảnh đều có hình 

mặt cầu tròn bằng thủy tinh tinh 

khiết hoặc bằng thạch anh 

(Quartz) đã có tính độ chính xác 

theo qui định về quang học để ghi 

hình ảnh trung thực. 

 Năm 1550 Wellaston, nhà vật lý 

người Anh phân tích vật lý về 

quang sai để hình thành một ống 

kính dựa vào một nguyên tắc là 

đặt vật kính trước một lỗ nhỏ để 

thu hình ảnh từ gần đến xa, góc 

độ hình ảnh này có độ rộng 500 , 

góc của hình học tuy thể nghiệm 

này vẫn nằm trong nghiên cứu. 

 Đến năm 1829, Chevalier (người 

Pháp) đã chế tạo ra các vật kính 

có mặt cầu lồi, mặt cầu lõm để 

làm viễn vọng kính. 

 Trong thời gian từ 1840-1860 là 

thời kỳ đầu của ngành nhiếp ảnh, 

ngoài chất bắt nhạy sáng (dựa 

trên chất AgNO3) chưa hoàn 

thiện mấy, còn có yếu tố quan 

trong khác là ống kính làm sao để 

thu hình ảnh rõ nét từ điểm gần 

đến điểm xa. Khoảng thời gian 

này có những người đã thành 

công và các ống kính sau này đã 

mang tên người chế tạo ra nó. 

  

 

 

 

Bảng những phim đảo màu thông dụng 

 

Nhãn 

hiệu 

Tên Độ nhạy ISO Độ nét Đóng 

gói ánh sáng 32000K 34000K 

Kodak       

Agfa       

Fuji       

Konica       
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Phòng Tuyển sinh 

(Người lập bảng) 

 

 

 

Huỳnh Trần Nghĩa 

 

 

Bài 5: Dùng kỹ thuật in trộn để soạn thảo văn bản theo mẫu và số liệu sau: 

 
    UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PY Độc lập - Tự do - Hanh phúc 
   

 

PHIẾU BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

ĐIỂM THI, ĐIỂM TUYỂN 

 

 

 Số báo danh:  

 Họ và tên thí sinh:  

 Điểm trung bình:  

 Xếp loại:  

 Được trúng tuyển, vào học lớp:                 kể từ ngày ………………… 

    

       Ngày    tháng 9  năm 2014 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BẢNG SỐ LIỆU DÙNG ĐỂ IN TRỘN 

 

STT Họ và Tên ĐTB Loại Biên chế lớp 

1 Trương Thành Công 5.4 TB Động Lực 

2 Trần Như Thủy Ngân 6.5 Khá Cơ khí CT 

3 Tô Ngọc Hoa 7.8 Khá Điện 

4 Lê Hồng Đào Mận 3.4 Yếu Du lịch 

5 Bùi Lan Bàn Lui 8.6 Giỏi SC máy tính 

6 Văn Tự Luận 9.0 Giỏi SC máy tính 

7 Quách Thành Danh 5.0 TB Động Lực 
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Bài 6. Soạn thảo văn bản theo mẫu sau: 

 

Thông Báo Tuyển Dụng 

 

 PHILIPS công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện tử tại Việt Nam, với các 

sản phẩm mang nhãn hiệu PHILIPS nổi tiếng về chất lượng tuyệt hảo. Chúng tôi 

đang sẵn sàng dành cơ hội tiến thân đầy hứa hẹn cho các chúng ta mong muốn 

có sự nghiệp lâu dài cới công ty PHILIPS. 

 

Mời các bạn có đủ điều kiện gửi hồ sơ dự tuyển vào các chức danh sau: 

 

STT Chức danh Trình độ 
Yêu cầu 

khác 
Ghi chú 

 

1 

Nhân viên điều 

hành tiếp thị 

ngành chiếu 

sáng 

Tốt nghiệp 

ĐH KT 

Thông thao 

Anh văn và 

vi tính 

Có kinh nghiệm 

trong lĩnh vực 

điện tử chiếu sáng 

càng tốt 

 

2 

Nhân viên bảo 

trì thiết bị điện 

tử công nghiệp  

Tốt nghiệp 

ĐH hoặc 

trung cấp 

điện tử 

Thông thạo 

tiếng Anh 

Có kinh nghiệm 

trong lĩnh vực 

thiết bị âm thanh, 

điện tử CN 

3 Thư ký phiên 

dịch Pháp Văn 

Đại học trở 

lên. 

Dưới 35 

tuổi, ngoại 

hình tốt 

Uu tiên cho người 

có kinh nghiệm. 

 

 Hồ sơ dự tuyển gồm: - Thư xin việc bằng tiếng Anh. 

- Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh 

- Các văn bằng có liên quan đến công việc. 

- Một tấm hình 4x6. 

 

  Hồ sơ xin gởi về: - Phòng nhân sự - Văn phòng Đại diện 

     xyz, Phù Đổng - Tp.Tuy Hòa. 

    - ĐT: x01257477981; y0914154747 

 

  Ngày hết hạn:  15 - 10 - 2014 

 

HOT 
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Bài 7. Soạn thảo văn bản  theo mẫu sau: 
 

 

 

THAI BOARD OF INVESTMENT TOP ASIAN MANAGEMENT HONORS 

 

he Thai Board of Investment 

was recognized by the Asian 

Institute of Management for 

excellence in Development 

Management on May 18, 1993. The 

BOI, selected for among hundreds of 

nominees, was honored at the annual 

award ceremony where BOI 

Secretary General Staporn 

Kavitanon received a citation from 

Thailand’s Deputy Prime Minister 

Dr. Amnuay Viravan

. 
“Our winner is known for its responsiness 

And energetic leadership in the areas of trade, 

Industry and investment” 

Asian Industry of Management 

How may we help you? 

Investor Response Form 

 
 Name ________________ Position ___________________  

 Company _____________  __________________________  

 Address ______________  __________________________  

 Postal Code ___________ Country ___________________  

 Telephone ____________ Facsimile __________________  

 Main Activity _________  __________________________  

 

 Please check box next to item(s) of interest to you: 

 

 A Regular subscription to the BOI Investment Review 

 Build program information 

 Match-making program information 

 Revised BOI investment promotion criteria and eligibility list 

 Other please specify 

  

Please return by mail of fax to: The Investment Services Center, 

Office of the Board of Investment 

 555 Vipavade-Rangsit Road (Opposite Central Plaza Hotel), Chatuchak, 

Bangkok 109000, Thailand. 

 Telephone: (662) 537-8111; Fax: (662) 537-8177 

 

 

T 

XYZ 
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Bài 8: soạn thảo văn bản theo mẫu sau: 

 

 

   

  

 

 Tự Nhiên Hài Hòa  

Sắc Thái Khoa Học Kỹ Thuật 

 ----oOo---- 

 

 maxell luôn luôn tận dụng kỹ thuật tiên tiến, sáng chế ra các sản phẩm mới, 

thỏa mãn yêu cầu người dùng. 

 Sản phẩm maxell làm tăng thêm sức chứa dữ liệu và thu nhỏ kích thước, kéo 

dài tuổi thọ sử dụng. Làm cho toàn bộ dữ liệu và số kiệu lưu trữ được bền 

hơn, đáng tin cậy hơn, sắc sảo hơn và an toàn hơn.  

 maxell làm cho thế giới vi tính của bạn muôn màu muôn sắc. 

 

Các sản phẩm của maxell: 

 

 Đĩa mềm 3.5”  Đĩa quang MO  Đĩa quang 

CD-R 

Đĩa dung lượng cao Zip 100MB 

Băng dữ liệu 1/4” Băng dữ liệu 4mm/8mm 

 

Ngày nay USB đã đánh chết các loại thiết bị lưu trữ này !!! 

Theo thông tin trên TV2  vào tháng 3/2011 cho biết trong tương lai sẽ lưu 

trữ thông tin bằng vi khuẩn (hiện nay đang tìm cách phổ biến cách lưu trữ này) 

 

maxell 

Hệ Thống Dự Trữ 

Bằng Kỹ Thuật Số 
 

maxell 

Lưu ý: Ai có đĩa mềm 3,5’’ hãy cất giữ cẩn thận để giành sau này bán đồ cổ, 

Cũng sắp có giá trị cổ rồi đấy ! 

Ai có CPU, main đời 386-686 xin liên hệ  VSN  để được hướng dẫn phân kim bán với giá 
ưu đãi! 
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Bài 9. Soạn thảo văn bản  theo mẫu sau: 

 

VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT 
 

Vitamin và khoáng chất là gì ? 

 Vitamin và khoáng chất có trong thức ăn giúp cơ thể tăng trưởng và hoạt 

động bình thường. 

Tại sao Chúng ta cần phải có Vitamin và Khoáng chất ? 

 Vì cơ thể không tạo được các 

Vitamin, trừ Vitamin D và 

PP là được cơ thể tạo ra 

với một lượng nhỏ. Vì vậy 

chúng ta cần phải cung cấp 

Vitamin và các khoáng chất từ các 

nguồn bên ngoài cơ thể. 

Vitamin tham gia vào quá trình 

chuyển hóa thức ăn thành năng 

lượng và thành lập các mô mới 

của cơ thể. Khoáng chất có vai 

trò xúc tác, hỗ trợ các men giúp 

cơ thể hoạt động bình thường. 

Có những loại Vitamin và Khoáng chất gì ? 

 Một số các loại Vitamin và khoáng chất như Vitamin tan trong 

chất béo: A, D, E, K Vitamin tan trong nước như nhóm Vitamin B 

(B1, B2, B5, B6, B12), C, H, PP. Các khoáng chất và các nguyên tố 

vi lượng như Canxi, Sắt, Magne, Kẽm, Đồng, Mangan, Molybdene, Cobalt, 

Borate, ... 

Những nguyên nhân gì làm thiếu Vitamin ? 

 Chế độ ăn uống không đầy đủ vì thiếu hoặc kiêng kem quá nhiều. 

 Chế độ ăn uống không cân đối do thiếu hiểu biết, không biết bổ sung thêm, 

thói quen kiêng cữ, bệnh răng, ... 

 Nhu cầu Vitamin đang gia tăng như ở trẻ đang lớn, những người hút thuốc, 

phụ nữ mang thai, cho con bú, dùng trụ sinh lâu ngày, ... 

Một số Vitamin cần thiết 

A D E B1 B2 B5 B6 B12 C PP 

 A ................... 310.65 

 D ..................... 60.70 

 E ....................... 1.80 

 B1 ............... 1200.25 

 B2 ................. 350.76 

 B5 ..................... 56.00 

 B6 ..................... 75.40 

 B12 ..................... 0.60 

 C ....................... 12.78 

 PP ................... 110.64 
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GIẢI  PHÁP TỔNG THỂ CHO VIỆC 

 HỌC VÀ THI  

TRÊN MẠNG MÁY TÍNH 

Bài 10. Soạn thảo văn bản  theo mẫu sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

Giới thiệu 03 phiên bản mới của AVNET: 
 AVNET INTERACTIVE (AVNET - I) 

 AVNET NORMAT (AVNET - N) 

 AVNET PRO (AVNET - P) 

 PROTEUS: MÔ PHỎNG, VẼ và THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ 

 Văn Sỹ Nghi: thiết kế chương trình điều khiển điện tự động bằng vi điều 

khiển; thiết kế mạch in,…(giá rẻ từ 5 đến 10 lần so với dùng PLC, Zen, … để 

điều khiển tự động, bảo hành nhanh chóng, liên hệ 0914154747) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

02/2015 
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TRIỂN LÃM QUỐC TẾ 

Về mạng Tương Tác và  
Công Nghệ Intranet/Internet 

 

 

 

 

 

 

Ban tổ chức: 

 Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về CNTT 

(SCNPIT) 

 Công ty Quảng cáo và hội chợ thương mại 

 Donata Associates Ltd. 

 SCC Technologies  Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự nối kết: 
 Các giải pháp mạng cục bộ tốc 

độ cao 

 Các công nghệ nối mạng 

 Các công cụ quản lý 

 Các hệ điều hành mạng 

 Các vấn đề khác 

Công nghệ 

Intranet/Internet: 
 Các ứng dụng Web và bộ duyệt 

Web  

 Kỹ thuật phát triển các trang 

WEB 

 Những vấn đề an toàn trên 

Internet 

 Các vấn đề khác 

 

Các công nghệ mới: 
 Nhập dữ liệu bằng âm thanh và 

hút 

 JAVA - Môi trường phát triển 

Internet 

 Thế hệ tiếp sau của thư điện tử 

 Phát triển Internet Windows 

 Tích hợp điện thoại  máy tính 

và  tiếng nói trên IP 

 Kỹ thuật nghe nhìn số hóa và 

thực tại ảo (Virtual 

Reality/VRML) 

 Xử lý thông tin di động và 

Intranet/Internet di động 

 Quảng trường – TP.Tuy Hòa 

02 – 07/12/2014 

Bài 11. soạn thảo văn bản theo mẫu:  
sau: 
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Bài 12. soạn thảo văn bản theo mẫu sau: 

 

 Công ty TNHH…………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Xí nghiệp ………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ---oOo--- ---oOo--- 

  

BÁO CÁO LAO ĐỘNG THU NHẬP QÚI II NĂM 2011 

 

Số 

Thứ 

Tự 

Chỉ 

Tiêu 

Lao 

Động 

Nguồn Lao động 

Lao 

Động 

Bình 

Quân 

Thu Nhập 

 

Ghi 

Chú 
Tổng 

Số 

Đang có Làm việc 

Tổng 

số 

Trong đó 

Nữ 

Hợp Đồng 
Lương 

& các 

khoản 

BHXH 

BHYT 

Bình 

quân 01 

người 01 

tháng 

Không 

thời 

hạn 

Ngắn 

hạn 

Theo 

vụ theo 

việc 

 Tổng số 11 01 10 01        

    Trực tiếp 07           

    Gián tiếp 04           

 

 Người lập biểu TP. Tuy Hòa,  ngày 19 tháng 12 năm 2014 

 Giám đốc xí nghiệp 

 

 

 Nguyễn Văn  Xyz 
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BẢNG TÍNH 

EXCE



Tài liệu tham khảo   Trang  171  

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng  Biên soạn: Văn Sỹ Nghi  

 


