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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL 2010 

1. Giới thiệu 

Excel là chương trình tạo lập và xử lý bảng tính 

Tính năng: 

Tính toán đại số, phân tích dữ liệu 

Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách 

Truy cập các nguồn dữ liệu khác nhau 

Vẽ đồ thị và các sơ đồ 

Tự động hóa các công việc bằng các macro 

Và nhiều ứng dụng khác để giúp chúng ta có thể 

phân tích nhiều loại hình bài toán khác nhau. 

Tính năng lập trình được: 

Có thể lập trình thành một ứng dụng 

Dùng VBA 

Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010 

Giao diện ribbon của Office 2010 được đưa vào tất cả các 

ứng dụng trong gói Office 2010. 
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Backstage View 

 

Công cụ Backstage View được truy cập qua Tab File (góc 

trên bên trái), hỗ trợ sử dụng các tác vụ như lưu/mở tài liệu, 

in ấn, điều chỉnh các tùy chọn. 

Tính năng Sparkline 
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Excel luôn có dữ liệu đồ thị và biểu đồ rất phong phú để 

mô tả dữ liệu và xu hướng. Với Excel 2010, Microsoft đã bổ 

sung thêm một tính năng mới - Sparklines. Tính năng này cho 

phép người dùng đặt một đồ thị cỡ nhỏ (mini) hay một dòng 

nhận định khuynh hướng trong một ô (cell). 

2. Khởi động và thoát khỏi Excel 

2.1  Khởi động 

Excel có thể khởi động theo 2 cách sau: 

 Từ trình đơn Start của Window 

+ Nhấn nút Start  Programs  Microsoft Office  

Microsoft Excel 2010 

 Từ Desktop: Nếu có sẵn biểu tượng Microsoft Excel 

2010 chỉ cần nhấn đúp chuột vào biểu tượng này.   

2.2 Thoát khỏi Excel 

Có những cách thoát như sau: 

- Chọn menu File  Exit trong cửa sổ Excel 

Hoặc 

- Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 

Hoặc 

- Nhấn đúp chuột vào nút điều khiển Excel ở gốc trái trên 

của cửa sổ Excel hay nhấn nút Close  

3. Màn hình giao diện của Microsoft Excel 2010 

3.1 Cửa sổ ứng dụng 

Cửa sổ ứng dụng của Excel gồm các thành phần chính như 

sau: 
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Định dạng tập tin mặc định là “.XLSX” (dựa vào chuẩn XML giúp cho 

việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng phần mềm) thay cho định dạng 

chuẩn trước đây là “.XLS” 

Ngoài ra Excel 2010 còn hổ trợ nhiều định dạng tập tin dạng cấu trúc 

bảng khác như CSV (Comma Separated Values), PDF (Portable 

Document Format), … 

 

Nút lệnh Office  chứa các lệnh rất thường hay sử dụng như 

tạo tập tin mới, mở tập tin, lưu tập tin, … và danh mục các tập 

tin đã mở trước đó. Nút lệnh Office giống như thực đơn File 

của các phiên bản trước. 

Chúng ta có thể chế biến thành các lệnh truy cập nhanh 

chứa các lệnh mà ta hay sử dụng nhất. Nhấn vào nút  để mở 

danh mục các lệnh và vào chọn( ) các lệnh cần cho hiện lên 

thanh lệnh truy cập nhanh. Nếu các nút lệnh ở đây còn quá ít 

bạn có thể nhấn chọn More Commands… để mở cửa sổ điều 

chế thanh lệnh truy cập nhanh. 

 
 
 

 

 

(3) 
(2) 

(1) 

(4) 

Workbook 

Thanh công thức 

(Formular bar) 

Thanh địa chỉ/tên vùng 

(Name Box) 
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Excel 2010 thay đổi giao diện người dùng từ việc sử dụng 

các thanh thực đơn truyền thống thành các cụm lệnh dễ dàng 

truy cập được trình bày ngay trên màn hình gọi là Ribbon. 

Có các nhóm Ribbon chính: Home, Insert, Page Layout, 

Formulas, Data, Reviews, View. 

Home: Các chức năng thường dùng 

Insert: Chèn các loại đối tượng vào bảng tính như sơ đồ, đồ 

thị, ký hiệu, … 

Page Layout: Điều khiển hiển thị và thiết lập trang in ấn. 

Data: Điều khiển trao đổi dữ liệu, danh sách, phân tích,… 

Formulas: Chèn công thức, đặt tên vùng (range). Kiểm tra 

theo dõi công thức, điều khiển việc tính toán của Excel. 

Review: Kiễm lỗi chính tả, thêm chú thích vào các ô, thiết lập 

bảo vệ, … 

View: Các chế độ hiển thị của bảng tính như: phóng to, thu 

nhỏ, chia màn hình, … 

 

3.2 Cửa sổ bảng tính Excel 

Là khu vực giữa thanh công thức và thanh trạng thái, gồm 

các phần chính sau: 
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a. Thanh tiêu đề (Title Bar) 

Gồm Menu điều khiển (Control Menu), tập tin WorkBook 

hiện hành và các nút: Minimize, Maximize, Restore. 

b. Đường viền ngang (Column Border) 

Ghi ký hiệu của từng cột theo thứ tự chữ cái (gồm 256 cột 

từ trái sang phải: A  Z, AA  AZ, … IA   IV). Nút phía 

ngoài bên trái là nút lựa chọn cho toàn bộ bảng tính. 

c. Đường viền dọc (Row Border) 

Ghi số thứ tự của từng dòng từ trên xuống (từ 1 đến 

65.536). 

d. Màn hình bảng tính 

Hiển thị vùng nhỏ của bảng tính với những đường kẻ lưới 

phân cách giữa các ô. 

a b 
c 

g 
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e. Ô hiện hành (Active Cell) hoặc ô lựa chọn (Selected Cell) 

Là một ô trong bảng tính có khung sáng viền quanh và có 

một mốc vuông nhỏ ở cạnh dưới bên phải dùng để vị trí ô hiện 

hành. Tọa độ của ô hiện hành được hiển thị trong hộp tên trên 

thanh công thức. 

 

f. Thanh cuốn dọc/ngang (Scroll Bar) 

Là hai thanh ở cạnh viền bên phải và phía bên phải của cửa 

sổ Workbook. Trên thanh có chứa một hộp cuốn (Scroll bar) 

và hai nút mũi tên (dùng để di chuyển đến khu vực khác của 

bảng tính). 

g. Thanh tên bảng tính (Sheet Tabs) 

Hiển thị một số tên của các bảng tính có trong Workbook. 

3.3 Cấu trúc của bảng tính 

 
WorkBook 

Cột 

Dòng 

Sheet 

Sheet tabs 
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a. Sổ tay (Workbook) 

Một Workbook gồm có từ 1 đến 255 bảng tính riêng biệt 

(mặc định là 3). Tập tin Workbook thường dùng để tập hợp 

những loại bảng tính dữ liệu, đồ thị, macro, .... Có liên hệ với 

nhau. 

b. Bảng tính (Sheet) 

Dùng để nhập dữ liệu và thực hiện những nhu cầu về tính 

toán, tạo biểu mẫu, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu .... Mỗi 

bảng tính được đặt tên là Sheet # (# là số thứ tự) hoặc một 

tên gọi cụ thể. 

c. Cột (Columns)  

Cột là tập hộp các ô trong bảng tính theo chiều dọc. Độ 

rộng mặc nhiên là 9 ký tự (có thể thay đổi trị số này từ 1  

255 ký tự) có tất cả 256 cột trong 1 bảng tính, mỗi cột được 

gán một ký hiệu theo thứ tự chữ cái (từ A  Z , tiếp theo là 

AA  AZ, BA BZ, ... và cuối cùng là IA  IV). 

d. Dòng (Rows)  

Dòng là tập hợp những ô trong bảng tính theo ngang. 

Chiều cao dòng mặc nhiên là 12.75 chấm điểm có thể thay đổi 

trị số này. Có tổng cộng 65.536 dòng trong 1 bảng tính, mỗi 

dòng được gán một số thứ tự (bắt đầu từ 1 đến 65.536). 

e. Ô (Cells) 

Ô là giao điểm của một cột và một dòng. Ô được xác định 

bởi tọa độ (địa chỉ) dựa theo ký hiệu của cột và số thứ tự của 

dòng.  

f. Vùng (Range)  

Vùng là tập hợp những ô kế cận nhau hình thành một khối 

ô hình vuông hay hình chữ nhật hoặc chỉ một ô. Vùng của 

vùng được xác định bằng tọa độ ô đầu (trên trái) và tọa độ ô 
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cuối (dưới phải) hoặc có thể sử dụng tên vùng. Có thể làm việc 

với nhiều vùng khác nhau cùng một lúc.  

 

Sử dụng menu thu nhỏ (Shortcut menu). 

Khung menu thu nhỏ sẽ được hiển thị bên cạnh vùng lựa 

chọn khi nhấn nút phải chuột (Right click). Trên khung chỉ liệt 

kê một số lệnh thông dụng và được thay đổi tùy theo lựa 

chọn. 

- Cách chọn lệnh trong menu thu nhỏ 

 Di chuyển vào vùng thực hiện. 

 Nhấn nút phải chuột (Right click). 

 Lựa chọn cần thực hiện trên menu. 

Cells  

B3 

Range 

B6:G10 

Lưới 

(Grid) 
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4. Di chuyển ô hiện hành trong vùng bảng tính 

4.1 Dùng phím 

,   Di chuyển qua 1 ô theo hướng mũi tên. 

Ctrl +   Đến đỉnh vùng dữ liệu. 

Ctrl +   Đến đáy vùng dữ liệu 

Ctrl +   Đến ô bên trái nhất của vùng dữ liệu. 

Ctrl +   Đến ô bên phải nhất của vùng dữ liệu. 

Ctrl + Home Đến góc trên trái của bảng tính 

Ctrl + End  Đến góc dưới trái của bảng tính 

Tab (*)   : Qua trái 1 màn hình. 

Shift + Tab (*) : Qua phải 1 màn hình. 

Page Up (*)  : Lên phía trên 1 màn hình. 

Page Dn(*)  : Xuống phía dưới 1 màn hình. 
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(*): Các phím này chỉ sử dụng khi bật thông số 

Transition navigation keys trong thẻ Transition của menu Tools 

 Options 

5.2 Dùng chuột (mouse) 

 Di chuyển đến vị trí đang hiển thị trên màn hình bảng 

tính. 

 Di chuyển con trỏ mouse đến vị trí mới. 

 Bấm  chuột. 

 Di chuyển con trỏ mouse vào thanh cuốn dọc/ngang. 

 Bấm trên những mũi tên ở hai đầu thanh cuốn theo 

hướng cần di chuyển. 

5.3 Sử dụng Name Box hoặc hộp thoại Goto 

 Hộp tên (Name Box)  

 

+ Di chuyển con trỏ mouse vào hộp tên (bên trái  thanh 

công thức). 

+ Nhập tọa độ cần di chuyển tới và ấn phím Enter. 

 Hộp thoại Goto 

+ Chọn từ tab Home  Editing  find & Select  Goto 

hoặc nhấn phím F5 xuất hiện hộp đối thoại: 
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+ Nhập tọa độ cần di chuyển đến trong khung Reference. 

+ Chọn nút OK. 

5. Lựa chọn vùng cần thực hiện trong bảng 

tính 

 Chọn 1 ô: Nhấn chuột(mouse) tại ô chọn. 

 Chọn nhóm ô lân cận: di chuyển vào góc đầu hoặc 

cuối của nhóm ô. 

 Chọn 1 trong các cách sau: 

+ Kéo mouse tới góc đối diện. 

+ Nhấn và giữ Shift khi bấm đúp (Double click) (nhấn 

và thả nhanh nút trái của mouse hai lần liên tiếp) trên 

những đường viền của ô. 

 Chọn nhóm ô không lân cận: 

+ Di chuyển đến những ô hoặc nhóm ô cần chọn. 

+ Nhấn phím Ctrl trong khi thực hiện việc lựa chọn ô 

hoặc nhóm ô. 
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Chƣơng 2 

XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH 

1. Nhập dữ liệu cho bảng tính 

1.1 Các loại dữ liệu 

Dữ liệu được nhập vào trong bảng tính Excel, bắt buộc phải 

thuộc vào 1 trong các định dạng sau: 

a. Dữ liệu dạng chuỗi (Text) 

 Qui ước: phải được bắt đầu bởi: 

  + Các ký tự từ A đến Z. 

  + Các tiền tố gồm có: 

  '  : canh chuỗi về bên trái của ô. 

  "  : canh chuỗi về bên phải của ô. 

  ^ : canh chuỗi vào giữa ô. 

  \  : lặp lại chuỗi đến hệ độ rộng của ô. 

Dạng thể hiện: phụ thuộc vào chiều dài của chuỗi nhập 

vào ô. 

+ Khi chiều dài của chuỗi nhỏ hơn hay bằng độ rộng của ô. 

* Chuỗi nhập vào sẽ được hiển thị đầy đủ và vị trí của 

nó trong ô phụ thuộc vào ký tự tiền tố. 

* Dạng mặc nhiên của  Excel là canh chuỗi về bên trái 

của ô. 

+ Khi chiều dài của chuỗi lớn hơn độ rộng của ô: 

 * Nếu những ô lân cận bên phải của ô dữ liệu còn trống 

thì chuỗi nhập vào sẽ được hiển thị đầy đủ. 

 * Nếu những ô lân cận bên phải của ô đang chứa trị thì 

chuỗi nhập vào chỉ bị hiển thị cho đến vùng của ô chứa trị 

kế cận. 
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Chú ý:  

 Khi nhập dữ liệu số, ngày, giờ không đúng theo qui 

ước thì Excel tự động chuyển sang dạng chuỗi. 

 Trong công thức những dữ liệu dạng chuỗi không có 

giá trị tính toán. 

 Nếu độ rộng của ô không đủ để hiển thị hết chuỗi dữ 

liệu đưa vào, phần dữ liệu sẽ bị khuất và được hiển 

thị khi ta định lại độ rộng của cột. 

b. Dữ liệu số (number) 

 Qui ước phải được bắt đầu bởi: 

  + Các nút số từ 0 đến 9. 

  + Các ký tự +, -, (, $. 

Dạng thể hiện: phụ thuộc vào chiều dài của chuỗi số 

nhập vào trong ô. 

+ Khi chiều dài của chuỗi số nhỏ hơn độ rộng của ô: 

 Excel tự động chuyển sang dạng số khoa học kỹ thuật 

(Scientific) hoặc hiển thị các dấu ####... trong ô. 

Chú ý:       

 Từ dạng số bình thường (General) nhập vào ô, bạn có 

thể thay đổi thành nhiều dạng số khác nhau bằng 

cách chọn tab Home  mục Number: 

 

 Để có thể hiển thị đầy đủ chuỗi số bị che khuất, chỉ 

cần thay đổi độ rộng cột. 

 Có thể nhập trực tiếp các dấu ngăn cách hàng ngàn 

hoặc số phân cách hàng trăm. 
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 Khi trong chuỗi số nhập vào có chứa các ký tự dấu 

như: +, -, /, hoặc có nhiều hơn 1 dấu chấm thập 

phân thì Excel tự động chuyển sang dạng chuỗi. 

 Có thể thay đổi định dạng và vị trí của  chuỗi số bởi 

những nút lệnh trong Formatting Toolbar. 

c. Dữ liệu dạng cộng thức (Formula) 

 Qui ước phải được bắt đầu bằng các dấu: = hay + 

Dạng thể hiện: là trị số kết quả của công thức trong ô 

(công thức nhập vào chỉ được thể hiện trên thanh công thức). 

Chú ý:  

Trong thành phần của công thức có thể gồm: số, chuỗi, 

(phải được đặt trong cặp nháy kép), tên vùng, các toán tử, các 

loại hàm. 

Các loại toán tử sử dụng trong công thức. 

* Toán tử tính toán 

Các toán tử tính toán được liệt kê theo thứ tự ưu tiên như 

sau: 

    ^ (lũy thừa) 

    * (nhân), / (chia) 

    + cộng, - (trừ) 

    % (phần trăm). 

* Toán tử so sánh 

 Dùng để so sánh hai biểu thức: Các trị đem so sánh 

thường cùng kiểu. Nếu không cùng kiểu thì: 

    Biểu thức luận lý lớn hơn biểu thức chuỗi. 

    Biểu thức chuỗi lớn hơn biểu thức số. 

    Trị True lớn hơn trị False. 
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Các toán tử so sánh = (bằng), <> (không bằng), > (lớn 

hơn), < (nhỏ hơn), >= (lớn hơn hay bằng), <= (nhỏ hơn 

hay bằng). 

* Toán tử ghép chuỗi: & 

Ghép hai cụm số thành một số , ghép hai chuỗi thành một 

chuỗi, ghép một cụm số với một chuỗi thành một chuỗi. 

* Toán tử luận lý: 

not (phủ định), and (và), or (hoặc). 

Chú ý: trong một công thức nếu có nhiều toán tử thì thứ tự ưu 

tiên thực hiện như sau (độ ưu tiên xếp từ lớn đến nhỏ). 

  Toán tử  Phép toán  Độ ưu tiên 

  ^   Lũy thừa     7 

  (-) (+)  Số âm, số dương   6 

  *, /  Nhân, chia     5 

  -,+   Trừ cộng     4 

  >=   Lớn hơn hay bằng  3 

  <=   Nhỏ hơn hay bằng  3 

  >,<  Nhỏ hơn, lớn hơn   3 

  =,<>  Bằng, không bằng  3 

  #NOT# Phủ định     2 

  #AND#, #OR# Và, hoặc   1 

  &   Liên kết chuỗi    1 

d. Dữ liệu dạng ngày (date), giờ (time): 

Qui ước có thể đưa vào và thể hiện dữ liệu ngày, giờ theo 

các dạng khác nhau: 

Các loại định dạng 

   m/d/y   1/1/94 

   d-mmm-y  1-Jan-94 
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   d-mmm  1-Jan 

   mmm-yy  Jan-94 

   m/d/y h:mm  1/1/94 13:00 

   h:mm AM/PM  1:00 PM 

   h:mm:ss AM/PM 1:00:00 PM 

   h:mm   13:00 

   h:mm:ss  13:00:01. 

Chú ý: 

Phải nhập theo định dạng MM/DD/YY (theo thông số lựa 

chọn trong Control Panel của Windows). 

Khi nhập không đúng theo những định dạng đã định thì 

Excel tự động chuyển sang dạng chuỗi. 

Dùng hàm Date (yy,mm,dd) hay time (hh,mm,ss) sau đó 

chọn Format Cells  Tab Number  chọn Date hoặc Time 

trong mục Category và lựa chọn dạng thể hiện ngày. 

Nhập trị số tương ứng với thời gian (Excel bắt đầu tính từ 

1/1/1900 tương ứng với số (1) sau đó chọn lệnh thể hiện 

Format Cells, Tab Number. 

Bạn có thể thực hiện tính toán với dữ liệu ngày giờ. 

1.2 Cách nhập dữ liệu vào bảng tính 

a. Cách nhập dữ liệu vào ô 

 Chọn ô cần nhập dữ liệu. 

 Nhập dữ liệu tùy theo loại định dạng. 

 Để kết thúc việc nhập dữ liệu, có thể bằng: 

+ Nhấn phím Enter (hay bấm nút Enter trên thanh công 

thức). 

+ Bấm vào ô khác (hay dùng các phím di chuyển). 

Chú ý:  
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Để hủy bỏ việc nhập dữ liệu đang thực hiện, có thể nhấn 

phím ESC hoặc nút Cancel trên thanh công thức. 

Khi nhập dữ liệu mới vào ô đang chứa trị thì Excel sẽ tự 

động ghi đè lên giá trị cũ. 

b. Cách nhập dữ liệu vào các ô trên bảng tính 

Chọn vùng các ô cần nhập dữ liệu. 

Nhập dữ liệu tùy theo loại định dạng vào 1 ô. 

Nhấn Ctrl + Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu. 

2. Chỉnh sửa dữ liệu 

2.1 Xóa dữ liệu. 

Đầu tiên chọn ô hay vùng cần xóa, sau đó có thể dùng 1 

trong các cách sau để xóa. 

Dùng lệnh Clear trong mục Editing của tab Home 

- Chọn lệnh Clear từ mục Editing. 

 

- Chọn lệnh: 

Clear All: xóa toàn bộ nội dung, 

định dạng ghi chú có trong ô hay 

vùng. 

Clear Formats: chỉ xóa định dạng 

(không xóa nội dung, ghi chú và 

trở về dạng bình thường). 

Clear Contents: chỉ xóa nội dung 

(không xóa ghi chú, định dạng) 

Clear Comments: xóa ghi chú (không xóa nội dung định 

dạng). 

Clear Hyperlinks: xóa liên kết đến một website (không xóa 

nội dung định dạng). 
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Dùng phím hoặc Right click. 

Nhấn phím Delete hay chọn Clear Contents trên shortcut 

menu. 

2.2 Điều chỉnh dữ liệu 

Lựa chọn ô cần thực hiện. 

Nhấp phím F2 (hoặc double click mouse) để chuyển đổi 

vào chế độ chỉnh sửa dữ liệu. 

Thực hiện việc thay đổi dữ liệu trên thanh công thức hay 

ngay trong ô thực hiện. 

Kết thúc việc điều chỉnh dữ liệu, có thể thực hiện. 

+ Nhấn phím Enter (hay nút Enter trên thanh công thức). 

+ Bấm vào ô khác. 

2.3 Khôi phục dữ liệu 

Để hủy bỏ 1 lệnh vừa thực hiện chọn lệnh Undo  từ nút 

Office . 

3. Di chuyển dữ liệu 

Khi cần di chuyển dữ liệu đến 1 vị trí khác trong bảng tính 

(hoặc đến bảng tính khác) trước hết chọn vùng ô chứa dữ liệu 

cần di chuyển, sau đó có thể thực hiện di chuyển bằng 1 trong 

các cách sau: 

3.1 Drag mouse trên những đƣờng viền của vùng 

lựa chọn 

Di chuyển con trỏ mouse đến những cạnh viền của vùng 

lựa chọn. 

Drag vùng lựa chọn đến vị trí cần di chuyển đến. 
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3.2 Dùng lệnh Cut và Paste trên tab Home 

Chọn lệnh Cut từ ta Home  mục Clipboard (hoặc từ 

Shortcut menu). 

Di chuyển ô hiện hành vào vùng cần sao chép đến. 

Chọn lệnh Paste (hoặc từ Shortcut menu). 

 

4. Sao chép dữ liệu 

 Khi cần sao chép dữ liệu đến những vị trí khác trong 

cùng một bảng tính (hoặc vào các bảng tính khác), cần chọn 

trước vùng ô chứa dữ liệu sao chép, tiếp theo có thể thực hiện 

bằng một trong các cách sau: 

4.1 Sao chép dữ liệu bình thƣờng 

a. Drag mouse kết hợp với phím Ctrl trên những đường viền 

của vùng lựa chọn 

- Lựa chọn vùng ô chứa dữ liệu cần sao chép 

- Di chuyển  con trỏ mouse tới những cạnh viền của vùng 

lựa chọn (cho đến khi con trỏ mouse chuyển thành hình mũi 

tên) 

- Nhấn Ctrl trong khi Drag vùng lựa chọn đến vị trí cần sao 

chép. 

b. Sử dụng Copy và Paste trên tab Home 

- Lựa chọn vùng ô chứa dữ liệu cần sao chép 

- Chọn lệnh Copy (hoặc Shortcut menu) 
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- Di chuyển ô hiện hành vào vùng cần sao chép đến 

- Chọn lệnh Paste (hoặc từ Shortcut menu) 

 

4.2 Sao chép dữ liệu với những thông số ấn định 

- Chọn lệnh Copy từ tab Home (hoặc từ Shortcut menu). 

- Di chuyển ô hiện hành vào vùng cần sao chép đến. 

- Chọn lệnh Paste  Paste Special từ tab Home (hoặc 

Shortcut menu). Xuất hiện hộp thoại 

 

- Lựa chọn nút lệnh, thông số, toán tử cần thực hiện trong 

hộp đối thoại. 
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PASTE 

All: sao chép toàn bộ (với đầy đủ các thuộc tính trong ô). 

Formulas: chỉ sao chép nội dung (như phần hiển thị trên 

thanh công thức). 

Values: chỉ sao chép giá trị (đúng theo dạng hiển thị trong 

ô). 

Formats: chỉ sao chép định dạng ấn định trong ô. 

Comments: chỉ sao chép ghi chú trong ô. 

Validation: Chỉ dán vào các qui định xác th c dữ liệu cho 

vùng đích 

All using source theme: Dán vào mọi thứ và dùng mẫu 

định dạng từ vùng nguồn 

All except borders: Dán vào mọi thứ và loại bỏ các khung 

viền 

Column widths: Chỉ dán vào thông tin qui định chiều rộng 

cột 

Formulas and number formats: Dán vào giá trị, công thức 

và các định dạng gốc của các con số, các định dạng khác bị 

loại bỏ 

Values and number formats: Dán vào giá trị, kết quả của 

công thức và các định dạng gốc của các con số. 

OPERATION 

 None: sao chép và thay thế giá trị trong ô nguồn. 

 Add: sao chép và cộng thêm giá trị trong ô nguồn. 

 Subtract: sao chép và trừ bớt đi giá trị trong ô nguồn. 

 Multiply: sao chép và nhân giá trị trong ô nguồn. 

 Divide: sao chép và chia giá trị trong ô nguồn. 

SKIP BLANDS 

 Không sao chép các ô trống trong vùng nguồn. 

TRANSPOSE 
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 Sao chép và hoán đổi vị trí cột/dòng trong vùng nguồn 

thành dòng/cột trong vùng đích. 

PASTE LINK 

 Sao chép và liên kết với dữ liệu trong vùng nguồn. 

- Cuối cùng chọn nút OK. 

5. Điền dữ liệu vào trong vùng 

5.1 Điền dữ liệu có nội dung cố định 

- Chọn vùng (ô đầu chứa dữ liệu, các ô cần điền kết cận) 

- Chọn lệnh từ mục Editing  Fill 

 

- Chọn  

 + Down: khi cần điền ô dữ liệu ở cột đầu tiên xuống 

phía dưới của vùng chọn. 

 + Right: khi cần điền ô dữ liệu ở cột đầu tiên vào bên 

phải của vùng chọn. 

 + Up: khi cần điền ô dữ liệu ở dòng đầu tiên lên phía 

trên của vùng chọn. 

 + Left: khi cần điền ô dữ liệu ở cột đầu tiên vào bên 

trái của vùng chọn. 

Chú ý:  
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Có thể thực hiện dữ liệu cho nhiều vùng chọn cùng lúc 

(thực hiện việc chọn các ô không kế cận nhau trước khi thực 

hiện lệnh) 

5.2 Điền dữ liệu có nội dung đổi theo luật 

tăng/giảm vào vùng 

a. Nhấn nút trái mouse khi Drag trên mốc điền của vùng 

- Chọn vùng ô chứa dữ liệu, (Ít nhất hai ô:một ô chứa trị 

bắt đầu và thêm ô thứ hai để xác định bước nhảy khi đầu)  

- Drag đến vùng cần điền. 

- Thả phím mouse 

 

b. Nhấn nút phải mouse khi Drag trên mốt điền của vùng 

- Chọn vùng chứa ô dữ liệu. 

- Nhấn nút phải của mouse khi Drag đến vùng cần điền. 

 

- Chọn lệnh: 
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 + Copy Cells: Điền giá trị giống như phạm vị đã chọn. 

 + Fill Series: điền theo giá trị tuần tự  (tăng hay giảm). 

 + Fill Formating Only: điền định dạng. 

 + Fill Without Formating: điền giá trị cùng định dạng. 

c. Sử dụng lệnh Fill Series 

- Nhập giá trị bắt đầu (số, ngày) vào trong 1 ô. 

- Chọn vùng (bắt đầu từ ô chứa trị đến các ô cần điền ở 

phía dưới hay bên phải. 

- Chọn từ mục Editing  Fill   Series. 

 

- Lựa chọn các thông số cần thay đổi. 

+ Series In: chuỗi số tuần tự trên cột/dòng (Rows: dòng, 

Columns: cột) 

+ Type: kiểu điền dữ liệu 

  - Linear: cộng với trị  số bước nhảy. 

 - Growth: nhân với trị  số bước nhảy. 

 - Date: theo dạng ngày. 

  Date unit: 

  + Day: ngày. 
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  + Weekday: tuần 

  + Month: tháng 

  + Year: năm 

 - Autofill: theo chế độ điền tự động. 

+ Trend: hướng tăng. 

+ Step value: trị số bước nhảy. 

+ Stop value: trị số đúng. 

- Chọn nút OK. 

5.3 Sử dụng tính năng Autofill theo trật tự đã ấn 

định trƣớc 

Khai báo dữ liệu theo trật tự ấn định 

* Nhập trong khung: List Entries 

- Chọn File  Options  Advanced chọn nút Edit 

Customs Lists xuất hiện Tab Custom Lists trên hộp đối thoại 

Custom Lists. 
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- Nhập dữ liệu theo trật tự  ấn định trong khung: List 

Entries (phân cách nhau bởi phím Enter). 

- Chọn nút Add để sử dụng trật tự  trên vào danh sách trên 

khung Custom Lists. 

- Chọn nút OK. 

* Nhập từ vùng ô chứa dữ liệu trong bảng tính. 

- Chọn vùng ô chứa dữ liệu theo trật tự định sẵn trên bảng 

tính. 

- Chọn File  Options  Advanced chọn nút Edit Customs 

Lists xuất hiện Tab Custom Lists trên hộp đối thoại Custom 

Lists. 
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- Chọn nút Import. Excel bổ sung trật tự trên vào danh 

sách trên khung Custom Lists. 

- Chọn nút OK. 

6. Tìm kiếm và thay thế (Find and Replace) dữ 

liệu 

6.1 Tìm kiếm dữ liệu (Find) 

- Chọn bảng tính hiện hành hoặc chọn vùng chứa dữ liệu 

cần thực hiện. 

- Home  nhóm Editing   Find (hay 

nhấn Ctrl + F), xuất hiện hộp đối thoại 

Find. 
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- Nhập chuỗi ký tự cần tìm kiếm trên khung Find What. 

- Chọn và thay đổi thông số khi cần thiết nhấn nút 

. 

+ Chọn trên khung Within để vùng tìm kiếm: Sheet, 

Workbook. 

+ Chọn trên khung Search để thay đổi hướng tìm: Rows 

(dòng), Columns (cột). 

+ Chọn trên khung Lock in để ấn định nội dung chuỗi dữ 

liệu cần tìm theo. 

 - Formulas: nội dung hiển thị trên thanh công thức. 

 - Values: giá trị hiển thị trong ô. 

 - Comment: ghi chú trong ô. 

+ Chọn thông số Match Case khi cần tìm chuỗi ký tự có 

phân biệt chữ in hoa hay thường.  

+ Chọn thông số Find Entire Cells Content khi cần tìm 

đúng một từ. 

+ Chọn nút Find Next: khi cần tìm từ ô hiện hành tới cuối 

bảng tính hoặc cuối vùng ấn định). 

- Nhấn phím Shift khi chọn nút Find Next: khi cần tìm từ ô 

hiện hành về đầu bảng tính (hay về đầu vùng ấn định). 

Chú ý: 
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 Chuỗi ký tự cần tìm có thể là: số, ký tự chữ, dấu chấm 

câu, các ký tự đại diện. 

 Khi cần tìm toán tử bạn phải nhập dấu ~ (ngã) trước toán 

tử đó. 

 Sử dụng phím: 

- Shift+F4:để tiếp tục tìm kiếm dữ liệu đến cuối vùng chọn. 

- Ctrl + Shift + F4: để tiếp tục tìm kiếm dữ liệu về đầu 

vùng chọn. 

Chọn nút Replace (trong hộp đối thoại Find): để chuyển 

sang tính năng tìm kiếm và thay thế dữ liệu (xuất hiện trong 

hộp Replace). 

6.2 Tìm kiếm và thay thế dữ liệu (Find & Replace). 

- Di chuyển ô hiện hành vào bảng tính cần thực hiện hoặc 

chọn vùng chứa dữ liệu (khi cần giới  hạn việc tìm và thay thế 

trên vùng chỉ định). 

- Chọn lệnh Edit  Replace (hay nhấn phím Ctrl + H). Xuất 

hiện hộp đối thoại của Replace. 

 

- Nhập chuỗi ký tự  cần tìm kiếm ở khung Find What. 

- Nhập chuỗi ký tự cần  thay thế ở khung Replace With. 

- Lựa chọn và thay đổi thông số khi cần thiết thì chọn nút 

. 

- Chọn nút: 
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 + Find Next: khi cần tìm từ ô hiện hành đến cuối bảng 

tính hoặc  đến cuối vùng ấn định (nhấn phím Shift khi chọn 

nút Find Next khi cần tìm từ ô hiện hành về đầu bảng tính). 

 + Replace: thực hiện việc thay thế dữ liệu vào ô phát 

hiện và tiếp tục việc tìm kiếm đến cuối vùng lựa chọn (nhấn 

phím Shift khi chọn nút Replace khi cần thực hiện từ ô hiện 

hành về đầu bảng tính). 

 + Replace All: thực hiện việc tìm kiếm và thay thế cho 

tất cả các dữ liệu phát hiện trong bảng tính (hay trong vùng 

lựa chọn). 

Chú ý: khi không nhập dữ liệu thay thế thì Excel sẽ tìm và 

thay thế chuỗi rỗng. 

7. Sắp xếp và lọc dữ liệu 

Sort (sắp xếp) và Filter (lọc) là những tính năng cho phép 

bạn thao tác dữ liệu trong một bảng tính được thiết lập dựa 

trên các tiêu chuẩn. 

7.1 Sắp xếp 

Để thực hiện một sắp xếp theo chiều tăng dần hay giảm 

dần trên một cột: 

• Đánh dấu các ô muốn được sắp xếp 

• Kích nút Sort & Filter trên tab Home 

• Kích nút Sort Ascending (A-Z) hay Sort Descending 

(Z-A) 
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Tùy chỉnh sắp xếp  

Để sắp xếp nhiều hơn một cột: 

• Kích nút Sort & Filter trên tab Home 

• Chọn cột mà bạn muốn sắp xếp đầu tiên 

• Kích Add Level 

• Chọn cột tiếp theo bạn muốn sắp xếp 

• Kích OK 

 

7.2 Lọc dữ liệu  

Bộ lọc cho phép bạn chỉ hiển thị dữ liệu mà đáp ứng các 

tiêu chuẩn nhất định. Để sử dụng bộ lọc: 
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• Kích vào cột hoặc chọn các cột chứa dữ liệu mà bạn 

muốn lọc 

• Trên tab Home, kích Sort & Filter 

• Kích nút Filter 

• Kích vào mũi tên phía dưới ô đầu tiên 

• Kích Text Filter 

• Kích Words bạn muốn lọc 

 

 

• Để không áp dụng bộ lọc, kích nút Sort & Filter  

• Kích Clear 
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8. Xử lý ô, cột, dòng trong bảng tính 

8.1 Chèn thêm các ô, cột, dòng trống 

- Chọn vùng  (ô, cột, dòng) cần thực hiện ở phía dưới hay 

bên phải vị trí cần chèn. 

- Chọn tab Home  mục Cell  Insert  (Cells, Columns, 

Rows, Sheet) 

 

Khi vùng thực hiện là các ô thì 

Excel sẽ xuất hiện thêm hộp đối thoại 

Insert. 

 

+ Shift cells right: đẩy khối ô hiện hành qua phải khi chèn. 
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+ Shift cells down: đẩy khối ô hiện hành xuống dưới khi 

chèn. 

+ Entire row: chèn các dòng trống phía trên vùng chọn. 

+ Entire column: chèn các dòng trống bên trái vùng chọn 

Khi vùng thực hiện là các cột, dòng: thì Excel sẽ tự động 

chèn các dòng trống phía trên hoặc các cột trống bên trái. 

8.2 Xóa các ô, cột, dòng. 

- Chọn vùng (ô, cột, dòng) cần xóa. 

- Chọn tab Home  mục Cell  Delete. Khi vùng thực hiện 

là các ô: thì Excel sẽ xuất hiện thêm hộp đối thoại Delete. 

 

Shift cells left: xóa khối ô chọn và dồn các ô qua bên trái. 

Shift cells up: xóa khối ô chọn và dồn các ô phía dưới lên. 

Entire rows: xóa những dòng trong vùng chọn. 

Entire column: xóa các cột trong vùng chọn. 

9. Sử dụng tên vùng 

Nên sử dụng để dễ dàng gợi nhớ khi khai báo vùng ô cho 

các tọa độ ô, vùng khối ô, công thức trong các lệnh. Ngoài ra, 

tên vùng còn được dùng với phím Goto để di chuyển nhanh ô 

hiện hành đến những vùng trong bảng tính. 
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9.1 Quy ƣớc đặt tên vùng. 

- Ký tự đầu phải là ký tự chữ, các ký tự còn lại có thể là ký 

tự chuỗi, số, dấu chấm, ... 

- Tên vùng không nên đặt trùng  với tọa độ ô hoặc chứa 

các ký tự khoảng cách. 

- Chiều dài tối đa của tên vùng là 255 ký tự, tuy nhiên nên 

đặt tên vùng ngắn gọn và có tính gợi nhớ để dễ sử dụng. Excel 

không phân biệt chữ in hoa hay chữ thường. 

9.2 Đặt tên vùng 

Sử dụng khung tên (Name Box) 

 

- Chọn ô, vùng cần thực hiện. 

- Bấm trên Name Box. 

- Nhập tên cần đặt  

- Nhấn phím Enter 

9.3 Xóa tên vùng. 

Nhấn Ctrl + F3. 

Chọn tên vùng cần xóa trên khung Names Manager. 

Chọn nút Delete. 
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Lặp lại các bước 2, 3 cho những tên vùng cần xóa khác. 

Chọn nút Close để đóng hộp đối thoại. 

 

9.4 Nhập tên vùng trên thanh công thức 

- Di chuyển điểm chèn vào vị trí cần thực hiện trên thanh 

công thức. 

- Nhấn phím F3. Xuất hiện hộp thoại Paste Name. 

 

- Chọn tên vùng cần nhập danh sách liệt kê trong khung 

Paste Name. 

- Chọn Nút OK. 
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Chƣơng 3 

ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH 

Định dạng bảng tính là trình bày các dạng thể hiện của dữ 

liệu trên bảng tính như Font chữ, màu sắc, các mẫu nền, 

đường kè, kích thước của cột/dòng, vị trí của dữ liệu trong ô 

hay trong 1 vùng ... 

Ngoài các định dạng riêng của Excel, bạn có thể  thay đổi 

định dạng dữ liệu trên toàn bộ bảng tính, hay giới hạn trong 

vùng chọn hoặc chỉ có vài ký tự trong ô. 

1. Định dạng chung 

Các nút định dạng thông dụng của Excel được bố trí rất 

thuận lợi truy cập trong nhóm Home của thanh Ribbon. 

Trong quá trình soạn thảo, tính toán trên Excel, mỗi khi cần 

định dạng bạn chỉ việc nhấn chuột lên nút lệnh phù hợp dưới 

đây 

 

Khi cần các định dạng phức tạp hơn mà trên thanh Ribbon 

không có nút lệnh thì bạn truy cập vào hộp thoại Format 

Cells: Chọn Home  nhóm Cells  Format  Format 

Cells… (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1) 
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Định dạng Mô tả 

Tab Number 

Category Danh sách các loại định dạng số, giá trị  

Sample Hiển thị định dạng của giá trị trong ô hiện 
hành theo các định dạng bạn chọn 

Decimal places  Tối đa có thể có 30 số sau dấu thập phân, chỉ 
áp dụng cho dạng Number, Currency, 
Accounting, Percentage, và Scientific.  

Use 1000 Separator 
(,)  

Chọn ô này nếu muốn có dấu phân cách giữa 
hàng nghìn, triệu, tỷ…chỉ áp dụng cho dạng 
Number 

Negative numbers Chọn loại định dạng thể hiện cho số âm, chỉ 
áp dụng cho dạng Number và Currency. 
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Symbol Chọn loại ký hiệu tiền tệ, chỉ áp dụng cho 
dạng Currency và Accounting 

Type Chọn kiểu hiển thị phù hợp cho giá trị , chỉ áp 
dụng cho các dạng Date, Time, Fraction, 
Special, và Custom.  

Locale (location)  Chọn loại ngôn ngữ khác để áp dụng định 
dạng giá trị, chỉ áp dụng cho các dạng Date, 
Time, và Special.  

 Tab Alignment  

Text alignment 
Horizontal 

Có các lựa chọn dùng để canh chỉnh nội dung 
ô theo chiều ngang. Mặc định Excel canh lề 
trái cho văn bản, lề phải cho giá trị , các giá trị 
luận lý và các lỗi được canh giữa.  

Vertical Có các lựa chọn dùng để canh chình nội dung 
theo chiều dọc. Mặc định Excel canh lề dưới 
cho văn bản.  

Indent Thụt đầu các dòng nội dung của ô.  

Orientation Chọn các hướng của văn bản trong các ô.  

Degrees Đặt giá trị độ để xoay văn bản. Các giá trị từ -
90 đến 90 độ  

Text control Wrap 
text 

Nội dung trong ô được xuống nhiều dòng tùy 
thuộc vào độ rộng cột và độ dài nội dung. 
(xem chi tiết phần dưới)  

Shrink to fit Giảm kích cở chữ để tất cả nội dung trong ô 
vừa với độ rộng cột  

Merge cells Nối các ô chọn thành một ô (đã trình bày phần 
trên) 

Right-to-left Text Xác định trình tự đọc và canh lề  
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direction 

 Tab Font  

Font Chọn kiểu Font cho các ô, font mặc định là 
Calibri 

Font style  Chọn kiểu thường, in nghiên, in đậm…của 
Font chữ, kiểu mặc định là Regular.  

Size Kích thước font chữ , từ cở 1 đến 1638 và 
mặc định là cở chữ 11 point.  

Underline Chọn kiểu gạch chân cho văn bản trong danh 
sách, mặc định là None.  

Color Chọn màu cho văn bản, mặc định là 
Automatic (do Excel tự chọn màu)  

Normal font Nếu chọn sẽ loại bỏ các định dạng Font khác 
và trở về dạng bình thường  

Effects 
Strikethrough 

Có thêm đường gạch ngang văn bản  

Superscript Làm cho văn bản co lại và đẩy lên trên  

Subscript Làm cho văn bản co lại và đẩy xuống dưới  

Preview Xem trước kết quả định dạng bạn vừa chọn  

 Tab Border  

Line Chọn kiểu và kích cở các đường kẻ khung, 
sau đó chọn các nút bên hộp Border để kẻ  

Presets Chọn không kẻ khung, kẽ đường bao và kẽ 
các đường phân cách giữa các ô  

Color Chọn màu cho các đường kẽ  



Chương 3: Định dạng bảng tính 

44 

Border Các nút bao quanh hình minh họa dùng để kẽ 
các đường bao các ô 

 Tab Fill  

Background Color  Chọn màu nền cho các ô. Fill Effects cung 
cấp các hiệu ứng tô màu nền (xem chi tiết 
phần dưới). 

More Colors Bổ sung thêm các màu và công cụ pha chế 
màu.  

Pattern Color  Các mẫu màu nền  

Pattern Style các kiểu mẫu tô nền ô. Xem trước kết quả 
chọn màu và kiểu mẫu tại Sample  

 Tab Protection  

Locked Khóa việc thay đổi, di chuyển, xóa, … các ô, 
chỉ có tác dụng khi sheet được bảo vệ  

Hidden Ẩn công thức trong ô, chỉ co tác dụng khi 
sheet được bảo vệ (xem phần sau)  

General Excel mặc định dùng kiểu này để định dạng 
giá trị, khi số dài hơn 12 số thì định dạng  

General chuyển sang dạng Scientific 

Number Dùng để định dạng các con số, bạn có thể 
chọn dấu phân cách thập phân và qui định số 
con số sau dấu thập phân, đồng thời có thể 
chọn kiểu hiển thị số âm.  

Currency Dùng để định dạng các đơn vị tiền tệ cho các 
giá trị, ta có thể chọn dấu phân cách thập 
phân và định số con số sau dấu thập phân, 
đồng thời có thể chọn kiểu hiển thị số âm.  
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Accounting Dùng để định dạng các đơn vị tiền tệ trong kế 
toán, nó đặt ký hiệu tiền tệ và giá trị ở hai cột 
khác nhau.  

Date Dùng để định dạng các giá trị ngày và thời 
gian tùy theo chọn lựa tại phần Type và 
Locale (location). Các Type có dấu (*) là định 
dạng lấy từ hệ thống (Control Panel).  

Time Dùng để định dạng các giá trị ngày và thời 
gian tùy theo chọn lựa tại phần Type và 
Locale (location). Các Type có dấu (*) là định 
dạng lấy từ hệ thống (Control Panel).  

Percentage Định dạng này lấy giá trị trong ô nhân với 100 
và thêm dấu % vào sau kết quả, bạn có thể 
chọn dấu phân cách thập phân và qui định số 
con số sau dấu thập phân.  

Fraction Định dạng này hiển thị con số dưới dạng phân 
số tùy theo Type bạn chọn.  

Scientific Hiển thị con số dưới dạng khoa học <Con số 
E+n>. Ví dụ, số 12345678901 định dạng theo 
Scientific là 1.23E+10, nghĩa là 1.23 x 1010. 
Bạn có thể chọn dấu phân cách thập phân và 
qui định số con số sau dấu thập phân.  

Text Định dạng nội dung ô giống như những gì 
nhập vào kể cả các con số.  

Special Định dạng các con số dạng mã bưu chính 
(ZIP Code), số điện thoại, số bảo hiểm …  

Custom Dùng để hiệu chỉnh các mã định dạng đang áp 
dụng hay tạo mới các định dạng do bạn áp 
dụng. Ta có thể thêm vào từ 200 đến 250 định 
dạng tự tạo tùy theo ngôn ngữ và phiên bản 
Excel. (xem phần sau)  
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2. Định dạng font chữ 

Chọn Home  nhóm Cells  Format  Format Cells 

- Chọn tab Font. 

 

- Chọn Font chữ  trên khung liệt kê Font hoặc các thuộc 

tính thay đổi trên các khung:  Size, Color, ...  

+ Khung Font chứa danh sách font chữ hiện có trong máy 

+ Font Style (kiểu font): Regular (bình thường), Italic 

(nghiêng), Bold (đậm), Bold Italic (đậm nghiêng)  

+ Size (kích cỡ): có thể gõ vào một kích thước tùy ý ở ô 

phía trên 

+ Underline: kiểu gạch dưới 

+ Color: màu sắc 

+ Normal font: Font bình thường 

+ Effects: dạng ảnh hưởng 
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Strikethrough (gạch); Superscript (chỉ số trên); 

Subscript (chỉ số dưới). 

+ Preview: trình bày Font chữ mẫu 

Chú ý: 

 Để trở về với Font mặc nhiên, bạn chọn Normal Font trong 

thông số Tab Font. 

 Khi cần thay đổi Font chữ mặc nhiên, thực hiện: chọn File 

 Options  chọn Tab General  tại mục When creating new 

workbooks chọn Font cần thay đổi  nhấn nút OK 

 

3. Thay đổi định dạng của số, ngày, giờ 

Các nhóm định dạng: 

General(tất cả các định dạng)  Number (số)  

 Currency (tiền tệ)     Accounting (kế toán) 

Date (ngày)       Time (giờ)   

Percentage (phần trăm)    Fraction (phân số) 

Scientilic (khoa học kỹ thuật)  Text (chuỗi) 
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Special (đặc biệt)      Custom (tự tạo) 

Chọn Home  nhóm Cells  Format  Format Cells 

- Chọn tab Number. 

 

-  Chọn nhóm định dạng trong khung Category và trong 

mỗi nhóm sẽ có nhiều dạng. 

-  Chọn dạng thích hợp. 

-  Nhấn nút lệnh OK hay Nhấn Enter. 

Chú ý: 

- Nếu không tìm thấy dạng thích hợp, ta có thể chọn 

nhóm Custom và gõ dạng mong muốn vào khung Type. 

Ví dụ: Nếu gõ vào hộp Type #,##0.00, khi nhập 1234.567 

thì kết quả trình bày là 1,234.57 

- Nếu gõ vào khung Type dd/mm/yyyy khi nhập 40096 

thì kết quả trình bày có dạng 10/10/2009. 

- Ngoài ra ta cũng có thể định có điều kiện 
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Ví dụ: Nếu gõ vào khung Type [Blue][>0]#,##0.00;[Red]-

#,##0.00, khi nhập số -50 thì kết quả trình bày có dạng -

50.00 có màu đỏ. 

Sử dụng các nút định dạng trên Ribbon Home 

-  Chọn vùng cần thay đổi định dạng 

    Dạng tiền tệ  

    Dạng phần trăm 

 Dạng phân cách (,) số nguyên và 2 chữ số 

thập phân. 

    Thêm 1 chữ số thập phân. 

    Bớt 1 chữ số thập phân. 

Sử dụng phím gán sẵn 

- Chọn vùng cần thực hiện. 

- Nhấn tổ hộp phím gán sẵn tương ứng với kiểu cần đổi. 

   Ctrl + ~ bình thường   34335 

   Ctrl + ! #,##0.00   34,355.00 

   Ctrl+ $$#,##0.00   $34,3350.00 

   Ctrl + % %    3433500% 

4. Canh biên dữ liệu 

Chọn Home  nhóm Cells  Format  Format Cells 

- Chọn tab Alignment. 
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- Chọn thông số: 

 * Horizontal (phân bố theo chiều ngang) 

  . General: dạng mặc nhiên của dữ liệu 

  . Left(indent): canh dữ kiện về bên trái ô. 

  . Center: canh dữ kiện vào giữa ô 

  . Right(Indent): canh dữ kiện vào bên phải ô. 

  . Fill: Điền dữ kiện vào ô. 

  . Justify: canh dữ kiện đều cả hai bên. 

. Center Across Selection: canh dữ  kiện vào giữa 

vùng ấn định. 

 * Vertical (phân bố theo chiều dọc). 

  . Top: canh dữ kiện về phía trên ô 

  . Center: canh dữ  kiện vào giữa ô 

  . Bottom: canh dữ kiện vào dưới ô. 
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* Orientation: (trình bày dữ liệu theo các hướng trong 

khung). 

* Wrap Text (bật/tắt chế độ cuốn từ xuống dòng khi đến 

biên phải của ô). 

* Merge Cell: nối nhiều ô thành một ô 

- Chọn nút OK. (hay Enter). 

Sử dụng các nút định dạng trên Ribbon Home 

Canh dữ liệu về bên trái ô 
 

Canh dữ liệu vào giữa ô 
 

 Canh dữ liệu về bên phải ô 
 

Canh dữ liệu vào giữa vùng đã chọn 
 

5. Tạo các đƣờng viền (border) 

Chọn Home  nhóm Cells  Format  Format Cells 

- Chọn tab Border. 
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- Chọn những thông số cần thay đổi như: 

 + Vị trí hiển thị các đường viền trong khung Border. 

 + Kiểu của đường viền trên khung Style. 

 + Màu sắc của đường viền trong khung Color. 

Sử dụng các nút định dạng trên Ribbon Home 

-  Chọn vùng cần thực hiện. 

-  Trong ribbon Home: nhấn vào Dropdown menu bên 

cạnh khung liệt kê, sau đó chọn tiếp định dạng thể hiện. 

 



Chương 3: Định dạng bảng tính 

53 

6. Tạo mẫu nền(Fill) 

Chọn Home  nhóm Cells  Format  Format Cells 

- Chọn tab Fill. 

-  Chọn thông số: 

   + Background Color: Hiển thị bảng màu 

   + Patterns Color: các mẫu nền 

   + Patterns Style : kiểu tô nền 

 

Sử dụng các nút định dạng trên Ribbon Home 

-  Chọn vùng cần thực hiện. 

- Trong ribbon Home: nhấn vào dropdown menu bên 

cạnh khung liệt kê, sau đó chọn tiếp định dạng cần thực hiện. 
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7. Sử dụng Wrap Text 

Khi bạn muốn đoạn văn bản dài trong ô có nhiều dòng thì 

bạn dùng chức năng wrap text hoặc dùng <Alt+Enter> để 

xuống dòng tại vị trí mong muốn. 

- Chọn ô cần định dạng Wrap text, ví dụ ô A1 

- Chọn Home  Alignment  chọn Wrap Text 

( ). Nếu dòng không tự động mở rộng là do ô bị thiết lập 

chiều cao cố định, bạn vào Home  Cells  Format  tại 

Cells Size chọn AutoFit Row Height 

8. Xoay chữ (Orientation) 

- Chọn các ô cần xoay chữ A1:D1 

- Chọn Home  Alignment  Orientation  Angle 

Counterclockwise 
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9. Tự động định dạng có điều kiện. 

Với Excel 2010 định dạng có điều kiện sẽ giúp bạn chỉ ra 

các mẫu trong dữ liệu và sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần đánh 

dấu một nhóm các ô và kích vào Conditional Formatting trên 

ribbon Home. Khi đưa chuột trên những lựa chọn, bạn sẽ thấy 

preview của nó ngay lập tức. Có thể gán cho mỗi ô một màu 

để phán ảnh thứ hạng của nó trong toàn bộ dải các giá trị, 

thêm một thanh dữ liệu trong suốt phản ánh giá trị của ô… 

Cách thức tiến hành này cho phép đơn giản hơn rất nhiều so 

với sự phức tạp trong hộp thoại Conditional Formatting của 

Excel 2003. 

 

10. Bảng và định dạng bảng (table) 

Excel thiết lập sẵn rất nhiều biểu mẫu định dạng bảng và 

còn hỗ trợ tạo thêm các biểu mẫu mới. Excel chỉ cho phép xóa 

các biểu mẫu tự tạo thêm và cho phép xóa định dạng bảng. 

Ngoài ra ta có thể hiệu chỉnh định dạng bảng khi cần thiết. 
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10.1 Áp định dạng bảng cho danh sách và chuyển 

danh sách thành bảng 

- Chọn danh sách B2:E18 

- Chọn Home  nhóm Styles  chọn Format As Table 

- Cửa sổ Style liệt kê rất nhiều biểu mẫu định dạng 

bảng, chọn một trong các biểu mẫu. Vd chọn mẫu Light số 9 

- Cửa sổ Format As Table hiện lên nhấn OK để xác 

nhận. 

- Để tạo mẫu mới thì tại bước 3 chọn New Table 

Style…, sau đó đặt tên cho biểu mẫu mới và nhấn Format để 

chế biến biểu mẫu. 

- Muốn xóa một mẫu tự tạo thì vào Home  Style  

Format As Table, tại phần Custom nhấp phải chuột lên biểu 

mẫu và chọn Delete. 

- Các tùy chọn hiệu chỉnh bảng có ở Table Tools  Tab 

Design trên thanh Ribbon 
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10.2 Xóa kiểu định dạng bảng đang áp dụng và 

chuyển bảng về danh sách 

- Để xóa một kiểu định dạng bảng đang áp dụng, trước 

tiên hãy chọn bảng, tại Tab Design vào nhóm Table Styles 

chọn More ( )  chọn Clear. Đến lúc này vùng chọn vẫn còn là 

bảng do vậy nó có các tính năng của bảng. 

- Để chuyển một bảng về thành danh sách thì chọn 

bảng, sau đó vào Tab Design, tại nhóm Tools chọn Convert to 

Range. 
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11. Sao chép, hủy bỏ định dạng 

11.1 Sao chép định dạng 

a. Dùng nút Format Painter  

 - Chọn vùng định dạng cần sao chép (vùng nguồn). 

 - Chọn nút Format Painter trên Ribbon Home. Xuất hiện 

hình tượng cây cọ vẽ. 

 - Chọn vùng cần tiếp nhận định dạng (vùng đích). 

Chú ý: trong bước 2 chọn nút Format Painter bởi thao tác: 

+ Nhấn 1 lần: thực hiện sao chép định dạng cho 1 vùng 1 

lần. 

+ Nhấn đúp: thực hiện việc sao chép định dạng nhiều 

vùng cho đến khi nhấn lại nút Format Painter hay nhấn phím 

Esc. 

Khi vùng nguồn là 1 khối ô liên tục thì trong bước 3 chỉ cần 

chọn ô đầu tiên trong vùng đích. 

b. Sử dụng Copy và Paste Special 

- Chọn vùng chứa định dạng cần sao chép (vùng nguồn). 

- Chọn Copy (nhóm Clipboard). 

- Chọn vùng cần tiếp nhận định dạng (vùng đích) 

- Chọn Paste  Paste Special  chọn mục Formats. 

c. Sử dụng thao tác nhấn phải chuột khi Drag  

- Chọn vùng định dạng cần sao chép (vùng nguồn), 

- Drag bằng thao tác nhấn phải chuột đến những vùng 

lân cận: xuất hiện menu phụ  Chọn Copy Here as Formats 

Only. 
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11.2 Hủy bỏ định dạng 

a. Sử dụng nút Format Painter  

- Chọn ô bất kỳ nhưng không có định dạng. 

- Chọn nút Format Painter  

- Chọn vùng cần xóa định dạng. 

b Sử dụng lệnh Clear 

-  Chọn vùng cần xóa định dạng  

-  Home  Nhóm Editing  Clear  chọn mục Formats. 

12. Thay đổi định dạng cột/dòng trong bảng 

tính 

12.1 Che giấu/hiện lại các cột trong bảng tính. 

Khi cần che giấu hay hiện lại các cột trong bảng tính, có 

thể chọn 1 trong các cách: 

a. Dùng lệnh Hide/Unhide 

-  Di chuyển ô hiện hành vào cột(Columns) cần thực hiện. 

-  Chọn Format (nhóm Cells)  Hide & Unhide 
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-  Chọn Hide khi cần thực hiện việc che giấu cột hay 

Unhide khi cần hiển thị  việc che giấu cột. 

b. Drag Mouse (ở bên phải ký cột trên đường  viền ngang) 

-  Chọn cột (hay vùng các cột) cần thực hiện. 

-  Di chuyển con trỏ Mouse vào đường phân cách (ở bên 

phải ký hiệu của cột cần che dấu trên đường viền ngang, con 

trỏ mouse sẽ đổi thành 2 đường viền dọc). 

- Chọn : 

 + Drag về hướng trái cho đến khi tiếp giáp với đường 

phân cách của cột bên trái  vùng thực hiện. 

 + Drag về hướng phải cho đến khi hiển thị lại các cột bị 

khuất. 

Chú ý:  

-  Các cột trong vùng lựa chọn sẽ bị khuất bởi những cột 

kế cận bên phải (trên đường viền ngang không hiển thị ký hiệu 

của các cột bị che giấu). 
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-  Những giá trị tham khảo trong tọa độ ô của các cột bị 

giấu vẫn có hiệu lực   

12.2 Che giấu/ hiện lại dòng trong bảng tính  

Khi cần che giấu hay hiện lại các dòng bị che giấu trong 

bảng tính ta có thể thực hiện các cách sau: 

a. Dùng lệnh Hide/ Unhide 

-  Di chuyển ô hiện hành vào dòng(Rows) cần thực. 

-  Chọn Format (nhóm Cells)  Hide & Unhide 

-  Chọn Hide khi cần thực hiện việc che giấu dòng hoặc 

Unhide khi cần hiện lại các dòng bị che giấu. 

b. Drag Mouse (phía dưới số thứ tự của dòng trên đường viền 

dọc) 

-  Chọn dòng hoặc vùng các dòng thực hiện. 

-  Di chuyển con trỏ Mouse vào đường phân cách phía 

dưới số thứ tự của dòng cần che giấu trên đường viền dọc, con 

trỏ Mouse sẽ đổi thành hai đường viền ngang.  

- Chọn: 

 + Drag về hướng trên cho đến khi tiếp giáp với đường 

phân cách của dòng phía trên vùng thực hiện. 

 + Drag về hướng dưới cho đến khi hiển thị lại các dòng 

bị khuất.  

Chú ý:  

 - Các dòng trong vùng lựa chọn sẽ bị che khuất bởi 

những dòng kế cận phía dưới (trên đường viền dọc không hiển 

thị số thứ tự của các dòng bị che giấu). 

 - Những giá trị tham khảo trong tọa độ ô của các dòng bị 

che giấu vẫn hiệu lực. 
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12.3 Thay đổi độ rộng của cột 

Khi cần thay đổi độ rộng của cột hiện hành hoặc của các 

cột trong vùng lựa chọn trong bảng tính, có thể chọn một 

trong các cách sau: 

a. Nhập trị số ấn định trong lệnh Format 

-  Di chuyển ô hiện hành vào cột cần thực hiện (hoặc lựa 

chọn vùng chứa các cột cần thực hiện) 

-  Chọn Format  Column Width  xuất hiện hộp thoại 

Column Width. 

 

 

-  Nhập trị số trên khung Column width (0 - 255), chọn 

nút OK (Enter) 
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b. Drag Mouse (bên phải ký hiệu cột trên đường viền ngang) 

-  Chọn cột hoặc vùng cột cần thực hiện. 

-  Di chuyển con trỏ Mouse vào đường phân cách bên phải 

ký hiệu của cần che giấu trên đường viền ngang (con trỏ 

Mouse sẽ đổi thành hai đường viền dọc). 

- Chọn: 

 + Drag về bên trái: Khi cần thu hẹp độ rộng cột. 

 + Drag về bên phải: Khi cần tăng độ rộng cột. 

 + Nhấn đúp chuột: Để Excel tự động điều chỉnh độ 

rộng cột (dựa vào chuỗi dữ liệu dài nhất hiện có trong cột). 

12.4 Thay đổi chiều cao dòng 

a. Nhập trị số ấn định trong lệnh Format 

-  Di chuyển ô hiện hành vào dòng cần thực hiện (hoặc 

chọn vùng chứa các dòng cần thực hiện). 

-  Chọn Format  Row Height  xuất hiện hộp thoại Row 

Height. 

 

- Nhập trị số trên khung Row Height (0 - 409), chọn nút 

OK (Enter). 

b. Drag Mouse (phía dưới số thứ tự của dòng trên đường dọc) 

-  Chọn dòng hoặc vùng các dòng cần thực hiện. 

-  Di chuyển con trỏ Mouse vào đường viền dọc và ở 

đường phân cách dưới của số thứ tự dòng cần thực hiện: con 

trỏ của Mouse sẽ đổi thành hai đường viền ngang. 
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-  Chọn: 

 + Drag lên phía trên: khi cần thu hẹp chiều ngang 

dòng. 

 + Drag xuống phía dưới: Khi cần gia tăng chiều ngang 

dòng. 

 + Nhấn đúp chuột: Để Excel tự động chỉnh chiều cao 

dòng (dựa vào chiều cao của chuỗi dữ liệu cao nhất hiện có 

trên dòng). 

 

13. Nối (Merge) và bỏ nối các ô (Split) 

Nối nhiều ô thành một ô 

Khi nối nhiều ô thành một ô, nếu tất cả các ô đều có dữ 

liệu thì bạn cần chuyển hết dữ liệu lên ô ở góc trên cùng bên 

trái của nhóm ô cần merge vì chỉ có dữ liệu của ô này được giữ 

lại, dữ liệu của các ô khác sẽ bị xóa. 

- Chọn các ô cần nối lại. 

- Chọn Home  Alignment  chọn Merge & Center. 

Để canh chỉnh dữ liệu trong ô dùng các nút canh chỉnh trong 

nhóm Algnment. 



Chương 3: Định dạng bảng tính 

65 

 

Chuyển một ô đã nối về lại nhiều ô 

Sau khi chuyển ô đã nối về lại nhiều ô thì nội dung sẽ hiện 

tại ô ở góc trên cùng bên trái. 

- Chọn ô đang bị nối. 

- Chọn Home  Alignment  chọn lại Merge & Center 

hoặc Unmerge Cells đều được. 

14. Sử dụng kiểu định dạng mẫu (Style) 

Style là 1 tập hợp của những thành phần liên quan đến 

định dạng như: Font, đường viền, dạng thể hiện dữ liệu, số ... 

với tên gọi riêng biệt. Có thể sử dụng các Style định sẵn của 

Excel hoặc tự tạo ra những Style riêng biệt. 

10.1 Tạo Style 

Chọn 1 trong những cách thực hiện sau: 

a. Từ định dạng màu đã tạo sẵn trong ô 

-  Lựa chọn ô chứa định dạng màu cần thực hiện (đã tạo 

trong bảng tính). 

-  Home  nhóm Styles  Cell Styles  New Cell Style 
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-  Nhập tên Style cần định dạng trên khung Style Name 

 chọn nút Formats để thay đổi các định dạng cho Style. 

 + OK: để kết thúc lệnh. 

b. Sao chép Style từ những bảng tính khác vào bảng tính hiện 

hành 

-  Đọc lại tập tin chứa những Style cần sao chép. 

-  Tạo mới (hoặc đọc lại) tập tin WorkBook, 

-  Home  nhóm Styles  Cell Styles  Merge Styles  

Xuất hiện hộp đối thoại  Merge Styles. 

-  Chọn tên tập tin bảng tính Style cần sao chép. 

-  Chọn nút OK (hoặc nhấn Close ). 

 Style vừa chép sẽ bổ sung trên hộp Style của bảng tính 

hiện hành. 
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10.2 Sử dụng Style định sẵn hay tự tạo 

-  Chọn vùng cần thực hiện. 

-  Home  nhóm Styles  Cell Styles  chọn một định 

dạng có sẵn. 
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Chƣơng 4 

TẬP TIN WORKBOOK 

1. Làm việc với workbook 

1.1 Tạo các tập tin mới 

-  Chọn nút Office (File)   New (hoặc nhấn tổ hợp phím 

Ctrl + N)    Hộp thoại hiện ra (xem hình bên dưới) cung cấp 

nhiều lựa chọn để tạo workbook như: workbook trống, 

workbook theo mẫu dựng sẵn, workbook dựa trên một 

workbook đã có. 

 

-  Để tạo 1 workbook trống chọn Blank workbook và nhấn 

nút Create. 

Excel sẽ tạo tập tin Wordbook trên màn hình với tên mặc 

nhiên là Book # (#:số  thứ tự). 

Chú ý: 
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- Chọn nút lệnh  trên thanh công 

cụ truy cập nhanh để tạo nhanh tập tin Workbook mới. 

- Excel không giới hạn số lượng tập tin Workbook được 

mở trên màn hình, sẽ phụ thuộc vào bộ nhớ của máy. 

- Một tập tin Workbook theo định dạng mặc nhiên gồm 3 

bảng tính (Sheet). Khi cần thay đổi số lượng bảng tính trong 

Workbook (1 - 225 bảng tính).  

Khi cần bổ sung nhanh vào tập tin Workbook: 

 + Một bảng tính mới: Nhấn phím Shift + F11. 

 + Một bảng tính đồ thị: Nhấn phím F11. 

 + Một bảng tính Macro: Nhấn phím Ctrl + F11. 

1.2 Đọc  lại các tập tin Workbook 

Một tập tin có sẵn có thể được mở bằng nhiều cách: 

a. Chọn nút Office  chọn tên tập tin trong danh sách 

Recent Documents, có thể có tối đa 50 tên tập tin được sử 

dụng gần đây nhất trong danh sách này (để điều chỉnh thì 

nhấn vào nút Office  Options  Advance  phần 

Display  Show this number of Recent Documents ). 

b.  Dùng trình quản lý tập tin như Windows Explorer, tìm 

đến nơi lưu trữ tập tin và nhấp chuột hai lần lên tên tập tin. 

c. Chọn nút Offic (File)  Open (hoặc nút Open  

, hoặc nhấn Ctrl + O hay nhấn Ctrl + 

F12). 

Khi cần thay đổi đường dẫn (ổ dĩa, thư mục) hiện hành. 

 + Nhấn vào mục Look in và chọn ổ đĩa. 

 + Nhấn vào tên thư mục chứa tập tin cần đọc trong 

khung trắng bên dưới 
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 + Nhấn hay chuyển thanh sáng đến tập tin lựa chọn 

trên khung danh sách liệt kê các tập tin (hoặc nhập tên tập tin 

trong khung File name). 

 + Chọn nút OK. 

 

Chú ý: 

-  Bạn có thể đọc lại nhiều tập tin Workbook cùng lúc với 

cách lựa chọn tập tin trên hộp đối thoại Open như sau: 

 + Di chuyển vào khung liệt kê tập tin. 

 + Nhấn Ctrl và nhấn trên các tập tin chọn. 

-  Đối với các tập tin chọn có cài mã khóa (password) 

Excel sẽ yêu cầu nhập đúng mã khóa, nếu sai sẽ từ chối việc 

đọc tập tin. 

1.3 Đóng tập tin Workbook 

Một số cách đóng workbook: 

a. Chọn nút Office  Close 

b. Dùng chuột chọn nút  ở góc trên bên phải (trên thanh 

tiêu đề). 
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c. Dùng tổ hợp phím <Ctrl+F4> hoặc <Ctrl+W>. Nếu 

workbook có sự thay đổi nội dung thì Excel sẽ nhắc bạn lưu lại 

các thay đổi đó. 

Chú ý:  

- Khi dữ liệu trong cửa sổ tài liệu chưa được lưu vào đĩa, 

Excel sẽ hiện thông báo, chọn: 

 Save: khi cần lưu trữ dữ liệu. 

 Don’t Save: khi không cần lưu trữ dữ liệu.      

 Cancel: hủy bỏ lệnh đóng cửa sổ. 

 

1.4 Lƣu dữ liệu trong cửa sổ hiện hành vào tập tin 

Trước khi chấm dứt làm việc với Excel, nên thực hiện việc  

lưu dữ liệu ở những bảng tính từ bộ nhớ Ram và tập tin trên 

đĩa cho các yêu cầu sau đây: 

-  Chọn 1 trong các cách sau. 

1. Chọn nút Office  Save 

2. Nhấp chuột lên nút  trên thanh lệnh truy cập nhanh 

(Quick Access Tollbar). 

3. Dùng tổ hợp phím <Ctrl+S> hoặc <Shift+F12>. 

Nếu tập tin đã được lưu trước đó rồi thì Excel sẽ lưu tiếp 

các phần cập nhật, còn nếu là tập tin được ra lệnh lưu lần đầu 

thì hộp thoại Save As hiện ra.  
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Khi cần thay đổi đường dẫn (ổ đĩa, thư mục hiện hành) 

 + Chọn ổ đĩa trong mục Save in. 

 + Chọn thư mục chứa tập tin cần lưu khung trắng bên 

dưới. 

+ Nhập tên tập tin trên khung File Name (không cần 

phải ghi vào phần mở rộng vì Excel tự động gán thêm từng 

loại tập tin. 

  XLSX: tập tin bảng tính (Workbook). 

  XLTX: tập tin khuôn mẫu (Template) 

 + Chọn nút Save (Enter) để lưu trữ. 

Chú ý:  

- Sau khi lưu, tên tập tin Workbook hiển thị trên thanh 

tiêu đề của cửa sổ tài liệu hiện hành. 

- Qui tắt đặt tên: Đặt tên tập tin Excel dùng chung qui 

tắt đặt tên tập tin của Windows. Tên tập tin có thể dài tới 255 

ký tự bao gồm cả khoảng trắng. Tuy nhiên trong tên tập tin 

không được dùng các ký hiệu như: \ ? : * “ < > | 
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-  Để bảo mật tập tin, chúng ta có thể gán mật mã bảo 

vệ, khi đó cần phải biết mật mã mới được phép mở tập tin (trừ 

những cách tà đạo!). 

- Nhấn nút Office  Save As, hộp thoại Save As hiện 

ra. 

- Nhấn nút Tools  chọn General Options…, hộp thoại 

General Options hiện ra 

- Nhập mật mã mở và hiệu chỉnh workbook (hai mật mã 

này nên khác nhau để tăng bảo mật). Sau đó nhấn nút OK 

- Xác nhận lại mật mã mở workbook. Sau đó nhấn nút OK 

- Xác nhận lại mật mã hiệu chỉnh workbook. Sau đó nhấn 

nút OK 

- Nhấn nút Save để hoàn tất. 

  

Các tùy chọn trong hộp General Options: Always create 

backup (tạo bản sao có đuôi *.xlk trước khi gán mật mã), 

Password to Open (mật mã để mở workbook), Password to 

modify (mật mã để cập nhật nội dung workbook), Read-only 

recommended (mở dưới dạng chỉ đọc). 

2. Xử lý các bảng tính trong tập tin workbook 

Trong tập tin Workbook ta có thể: 

  Chèn thêm hay xóa bớt các bảng tính. 

  Đổi tên bảng tính (chiều dài tối đa là 31 ký tự). 
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  Sao chép hoặc di chuyển các bảng tính trong vùng 

Workbook hoặc đến những Workbook khác. 

  Che giấu các bảng tính. 

2.1 Chèn thêm bảng tính vào Workbook 

- Nhấn vào nút  trên thanh sheet tab 

 

- Dùng tổ hợp phím <Shift+F11> chèn sheet mới vào 

trước sheet hiện hành. 

- Nhấn chọn Home  nhóm Cells  Insert  Insert 

sheet 

 

- Nhấp phải chuột lên thanh sheet tab và chọn Insert…, 

hộp thoại Insert hiện ra, chọn Worksheet và nhấn nút OK. 

Sheet mới sẽ chèn vào trước sheet hiện hành. 

 

2.2 Sao chép hoặc di chuyển các bảng tính trong 

Workbook 

a. Dùng chuột 

-  Chọn một (hoặc nhóm) Bảng tính trong Workbook. 

-  Chọn: 
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 + Drag đến vị trí mới: để di chuyển bảng tính lựa chọn 

vào vị trí mới 

 + Nhấn Ctrl trong khi Drag vào vị trí mới: để sao chép 

bảng tính lựa chọn đến vị trí ấn định. 

 Excel sẽ xuất hiện hình tượng trang bảng tính và một 

hình tam giác nhỏ ở phía trên Tab để chỉ báo vị trí thực hiện  

b. Dùng Menu  

-  Chọn một (hoặc nhóm) Bảng tính trong Workbook. 

-  Nhấp phải chuột  Move or Copy  Xuất hiện hộp đối 

thoại Move or Copy. 

  

-  Chọn vị trí mới trong khung Before Sheet. 

- Chọn: 

 + Nút OK: để di chuyển bảng tính lựa chọn vào bảng 

tính mới   

 + Bật thông số Create a Copy và chọn nút OK: để sao 

chép bảng tính lựa chọn đến vị trí ấn định 



Chương 4: Tập tin WorkBook 

76 

2.3 Sao chép (hoặc di chuyển) những bảng tính từ 

workbook hiện hành vào các tập tin Workbook khác 

* Dùng Mouse 

-  Đọc và hiển thị các tập tin Workbook cần thực hiện (tập 

tin nguồn và tập tin đích) trên cùng màn hình. 

-  Chọn một hoặc nhóm bảng tính trong tập tin Workbook 

nguồn. 

- Chọn:  

+ Drag đến vị trí mới: để di chuyển bảng tính lựa chọn vào 

vị trí mới. 

+ Nhấn Ctrl trong khi Drag vào vị trí mới: để sao chép 

bảng tính lựa chọn đến vị trí ấn định. 

Excel sẽ xuất hiện hình tượng trang bảng tính và một tam 

giác nhỏ phía trên Tab để chỉ báo vị trí thực hiện. 

* Dùng Menu 

-  Đọc lại những tập tin Workbook cần thực hiện (tập tin 

nguồn và tập tin đích) 

-  Lựa chọn một (hoặc nhóm) bảng tính trong tập tin 

Workbook nguồn. 

-  Nhấp phải chuột  Move or Copy  Xuất hiện hộp đối 

thoại Move or Copy. 

-  Chọn tập tin Workbook đích trên khung To book. 

-  Chọn vị trí mới trong khung Before sheet. 

-  Chọn: 

 + Nút OK: để di chuyển bảng tính lựa chọn vào vị trí 

mới. 

 + Hộp chọn Create a copy và chọn nút OK: để sao chép 

bảng tính lựa chọn đến vị trí ấn định. 
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2.4 Đổi tên bảng tính trong WorkBook 

-  Chọn bảng tính cần thực hiện. 

-  Nhấp phải chuột lên tên sheet cần đổi tên ở thanh 

sheet tab  Rename.  

-  Nhập tên bảng tính mới. 

-  Chọn nút OK. 

2.5 Xóa những bảng tính trong workbook 

- Chọn sheet muốn xóa  chọn Home  chọn nhóm 

Cells  Delete  Delete sheet 

- Nhấp phải chuột lên tên sheet muốn xóa sau đó chọn 

Delete, xác nhận xóa OK. 

2.6 Che giấu những bảng tính trong WorkBook 

a. Che giấu những bảng tính trong WorkBook 

-  Chọn một (hoặc nhóm) bảng tính cần thực hiện. 

-  Nhấp phải chuột   Hide. 
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b. Hiện lại những bảng tính trong Workbook  

-  Nhấp phải chuột   UnHide. 

 

-  Chọn khung bảng tính cần hiển thị trên khung Unhide 

Sheet. 

-  Chọn nút OK. 

2.7 Chọn màu cho sheet tab 

Việc tô màu giúp quản lý thanh sheet tab được tốt hơn. Để 

tô màu cho các sheet tab bạn chỉ cần nhấp phải chuột lên tên 

sheet cần tô màu, tiếp theo hãy chọn Tab Color và chọn màu 

thích hợp. 
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3. Tạo phần thông tin tóm tắt (summary info) 

của tập tin workbook 

Khi cần tạo mới, chỉnh sửa, xem lại phần thông tin tóm tắt 

của tập tin WorkBook hiện hành, bạn thực hiện. 

-  Chọn bảng tính cần thực hiện. 

-  Chọn nút Office  Info  Properties  Advanced 

Properties.  

 

-  Nhập các thông tin dữ kiện trên các khung. 

   Title: Tiêu đề. 

   Subject: Chủ đề. 

   Author: tác giả. 

   Keyword: Các từ khóa sử dụng trong tập tin. 

   Comments: Chú thích. 

-  Chọn nút OK 
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4. Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document 

Themes) 

Các mẫu tài liệu dựng sẵn giúp người sử dụng tạo nên các 

tài liệu có dáng vẽ chuyên nghiệp và rất dễ sử dụng. Các biểu 

mẫu tài liệu được thiết kế sẵn với nhiều màu, font chữ, hình 

ảnh, đồ thị,… với nhiều hiệu ứng đẹp mắt. Ngoài ra chúng ta 

còn có thể hiệu chỉnh và chế biến các mẫu này. 

- Để áp dụng biểu mẫu tài liệu bạn vào chọn nhóm Page 

Layout   Themes  Chọn một biểu mẫu từ danh sách. 

- Có thể hiệu chỉnh biễu mẫu: vào Colors để chọn lại 

màu, vào Fonts để chọn lại kiểu Font và vào Effects để chọn 

lại hiệu ứng. 

- Lưu ý bảng phải áp dụng Style thì mới có tác dụng. 

- Tạo biểu mẫu mới Colors và Font bạn vào Page 

Layout   Themes  chọn Colors  chọn Create New 

Themes Colors hay Page Layout  Themes  chọn Fonts 

 chọn Create New Themes Fonts. Nhớ lưu lại (Save) sau 

khi tạo. 

- Khi đổi kiểu mẫu khác đồng loạt các đối tượng được áp 

dụng biểu mẫu thay đổi định dạng và không bị thay đổi nội 

dung. 
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Chƣơng 5 

HÀM (FUNCTION) 

1. Giới thiệu 

Hàm là những đoạn chương trình được soạn sẵn và được 

cài đặt chung với phần mềm và được xem là những tiện ích 

của phần mền đó. 

Mỗi hàm một công cụ nhằm giải quyết một công việc nhất 

định. Mỗi hàm có 1 cú pháp riêng, khi cần, trong công thức, 

chỉ việc ghi  tên hàm kèm theo các đối số lên trong ngoặc 

tròn, nếu có từ hai đối số trở lên phải cách nhau dấu phẩy. 

Excel có 300 hàm được chia thành 10 nhóm. 

Nhóm        Tên gọi 

01  Date & Time Function Hàm về ngày giờ 

02 Math & Trig    Hàm toán và lượng giác 

03 Lookup & Reference  Hàm đò tìm 

04 Text      Xử lý chuỗi ký tự 

05 Logical      Luận lý 

06 Information    Thông tin 

07 Statistical     Thống kê. 

08 Financial     Tài chánh  

09 Database     Cơ sở dữ liệu 

10 Engineering    Kỹ thuật 

2. Cú pháp tổng quát của hàm 

  

Tên hàm: sử dụng tên theo qui ước của Excel. 

Đối số : Phần lớn hàm trong Excel đều có đối số có thể là 

các trị số, chuỗi, tọa độ ô, tên vùng, công thức, các hàm khác. 

= tên hàm (đối số,.......,đối số n) 
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Chú ý:  

- Hàm phải được bắt đầu bởi dấu = (hoặc dấu @). 

-  Tên hàm nhập bằng chữ thường hay chữ in đều có giá 

trị như nhau, nhưng không được viết tắt. 

-  Đối số của hàm số có thể có hoặc không, tùy theo hàm, 

nhưng phải được đặt trong 2 dấu () và giữa các đối số phải 

cách nhau bởi dấu phẩy. 

-  Trong một hàm có thể chứa tối đa 30 đối số, nhưng 

không được vượt quá 255 ký tự. 

- Trong hàm không được chứa ký tự Blank (khoảng 

trống). 

-  Có thể sử dụng hàm để làm đối số  cho một hàm khác 

nhưng không phải nhập dấu = phía trước tên hàm đó. 

3. Cách nhập hàm vào bảng tính 

Bạn có thể nhập vào bảng tính từng hàm riêng biệt hoặc 

sử dụng hàm trong những công thức hay với các hàm khác, 

với những cách thực hiện như sau: 

-  Nhập từ bàn phím. 

-  Chọn trong bảng liệt kê các hàm. 

-  Sử dụng tính năng Function Wizard. 

3.1 Nhập hàm từ bàn phím 

-  Di chuyển ô hiện hành đến ô cần nhập. 

-  Nhập dấu = (hay dấu @) 

-  Nhập hàm từ bàn phím (tên, đối số, phải đúng dạng 

thức qui định). 

3.2 Chọn trong bảng liệt kê tên hàm 

- Di chuyển ô hiện hành đến ô cần nhập. 
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- Chọn Home  Editing (hay nhấn Shift + F3 hay chọn nút 

). Xuất hiện hộp thoại Insert Function. 

 

 

-  Chọn nhóm hàm cần thực hiện trong khung Or select a 

category. 

Chú ý: Khi chọn nhóm hàm nào thì Excel sẽ liệt kê danh 

sách các hàm số có trong nhóm hàm đó theo thứ tự chữ cái 

dưới khung Select a function. 
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-  Chọn tên hàm cần thực hiện trong khung Select a 

function  xuất hiện hộp thoại để chọn các đối số cho 

hàm.

 

-  Điền đối số của hàm trên các khung. 

 + Click vào khung cần thực hiện. 

 + Nhập từ bàn phím (hay Drag trên vùng bảng tính hay 

chọn nút hàm bên trái của khung). 

- Chọn nút OK. Excel sẽ tắt hộp thoại và cho kết quả của 

hàm vào ô thực hiện. 

Chú ý: 

-  Có thể di chuyển nhanh thanh sáng đến tên hàm lựa 

chọn trong khung Select a function bằng cách nhấn nhóm ký 

tự đầu của tên hàm cần chọn. 

-  Khi cần xem thành phần đối số của 1 hàm trên thanh 

công thức nhấn Ctrl + A. 

4. Một số hàm thông dụng 



Chương 5: Hàm (Function) 

86 

4.1 Các toán tử 

Trong công thức hay hàm, đi đôi với sử dụng các hàm còn 

thường dùng các toán tử số và so sánh như sau: 

a. Toán tử số 

    + Cộng 

    - Trừ 

    * Nhân 

    / Chia 

b. Toán tử so sánh 

    > Lớn hơn 

    < Nhỏ hơn 

    = Bằng 

    >= Lớn hơn hay bằng 

    <= Nhỏ hơn hay bằng 

    <> Khác. 

4.2 Hàm về ngày giờ 

a. Date (year,month,day) 

Công dụng: Đổi 3 giá trị năm, tháng, ngày, thành chuỗi 

ngày, tháng, năm. 

Ex: =Date(2009/10/10) cho kết quả là 10/10/2009 

b. Now() 

Công dụng cho giá trị ngày giờ của hệ thống ngay sau khi 

ra lệnh. 

Ex: =Now() cho kết quả 01/06/2012 9:30:30 
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c. ToDay() 

Công dụng cho giá trị ngày của hệ thống sau khi ban hành 

công thức. 

Ex: Giả sử ngày của hệ thống đang là 01/06/2012 thì 

=Today() sẽ cho kết quả là 01/06/2012 

d. Day(Serial- Number) 

Công dụng: cho giá trị là phần ngày trong biểu thức ngày 

tháng năm. 

Ex: =Day(01/06/2012) cho kết quả là 1. 

e. Month(Serial-Number) 

Công dụng tương tự như Day(...) nhưng cho giá trị là phần 

tháng. 

Ex: =month(01/06/2012) cho kết quả là 6. 

f. Year(Serial-Number) 

Công dụng cho giá trị là phần năm trong biểu thức 

ngày/tháng/năm. 

Ex: =Year(01/06/2012) cho kết là 2012. 

4.3 Hàm toán học và lƣợng giác 

a. ABS(number) 

Công dụng: cho kết quả là trị tuyệt đối của number. 

Ex: =ABS(7-20) cho kết quả là 13 

b. CEILING(number,significance) 

Công dụng biến đổi number thành 1 số nguyên bé nhất lớn 

hơn number 1 tri số là Significance. 

Ex:  = Ceiling(32.47,1) cho kết quả là 33. 

= Ceiling(32.56,1) cho kết quả là 33. 

   = Ceiling(32.56,2) cho kết quả là 34. 
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c. EVEN(number) 

Công dụng làm tròn number lên đến số nguyên chẳn gần 

nhất  

 Ex:  = EVEN(11.2)  cho kết quả là 12. 

   = EVEN(10.5) cho kết quả là 12. 

d.ODD(number) 

Công dụng cho ra 1 số  nguyên lẻ nhỏ nhất lớn hơn hoặc 

bằng number.  

 Ex:  = ODD(2.6) = 3 

   = ODD(4) = 5 

e. ROUND(number, num_digits) 

Công dụng làm tròn number đến cột số chỉ định Num - 

digits 

Excel qui ước trong hàm này các cột số lẻ sẽ mang giá trị 

1,2,3 ... tính từ trái sang phải và các  cột số nguyên sẽ mang 

giá trị -1, -2, -3 tính từ phải sang trái bắt đầu từ dấu chấm 

phân cách phần lẻ và số nguyên. 

 Ex:  = ROUND(342.164,2)  cho kết quả 342.16 

    = ROUND(342.164,1) cho kết quả 342.2 

        = ROUND(342.164,0) cho kết quả 342.0 

   = ROUND(342.164,-1) cho kết quả 340 

   = ROUND(342.164,-2) cho kết quả 300 

f. TRUNC(number, [num_digits]) 

Công dụng cắt bỏ num_digits cột số nguyên tính từ phải 

sang trái và cột mốc là dấu chấm phân cách phần số lẽ và 

phần số nguyên. 

 Ex:  = TRUNC(34.52,-1) cho kết quả là 30 

   = TRUNC(34.52,1) cho kết quả là 34.5 

   = TRUNC(34.52,-2) cho kết quả là 0 
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g. INT(number) 

Công dụng tìm phần nguyên của number 

Ex:  = INT(3) cho kết quả là 3 

   = INT(3.25) cho kết quả là 3 

h. FACT(number)  

Công dụng tính giai thừa của number. 

 Ex:  = FACT(3) cho kết quả là 6 tương ứng 3! 

i. MOD(number, divisor) 

Công dụng tìm số dư của phép chia nguyên 

 Ex:  = MOD(9,3) kết quả là 0 

   = MOD(9,2) kết quả là 1 

j. PI() 

Công dụng cho giá trị là Pi 

 Ex:  = PI() kết quả là 3.141592654. 

k. PRODUCT(number1, number2,...) 

Công dụng tìm tích các num ... 

 Ex:  = PRODUCT(1,4,5,7) kết quả là 140 

l. SQRT(number) 

Công dụng cho giá trị căn bậc 2 của number 

 Ex:  = SQRT(4) kết quả là 2 

m. SUM(number1, number2, ...) 

Công dụng tìm tổng của các num 

 Ex:  = SUM(9,4,5) kết quả là 18 

n. SUMSQ(number1, number2, number3,....) 

Công dụng tìm tổng bình phương của các num. 
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 Ex:  = SUMSQ(2,4,3) kết quả là 29 

o. DEGREES(angle) 

Công dụng đổi angle có trị là radian sang độ. 

 Ex:  = DEGRREES(0.5) kết quả là 28.54789 

p. COS(number), SIN(number), TAN(number). 

Công dụng tìm giá trị COS, SIN, TAN của number. 

4.4 Hàm dò tìm và tham chiếu. 

a. AREAS(reference) 

Công dụng: số lượng vùng (cell/khối cell) trong vùng 

reference (tham chiếu). 

 Ex: = AREAS(A2:B3) kết quả là ... 

b. CHOOSE(index_num, value1, [value2],...) 

Công dụng chọn trị thứ index_num trong các value. 

 Ex: =CHOOSE(3,"Windows" "WinWord", "Excel") kết 

quả là Excel. 

c. COLUMN(Reference). 

Công dụng cho biết số thứ tự của cột bên trái nhất của 

vùng tham chiếu. 

 Ex: =Column(C2:D4) kết quả là 3. 

d. COLUMNS(array). 

Công dụng cho biết số lượng cột có trong một mảng các 

vùng tham chiếu. 

 Ex: =Columns(C2:D4) kết quả là 2. 

e. ROW(Reference) 

Công dụng cho biết số thứ tự hàng của dòng đầu tiên của 

vùng tham chiếu. 
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 Ex: =ROW(J14:K25) kết quả là 14. 

f. ROWS(array) 

Công dụng cho biết số lượng dòng có trong một mảng các 

vùng tham chiếu. 

g. INDEX(Array, Row-num, Column-num). 

Công dụng cho biết giá trị trong 1 dòng tại vị trí row-num 

và column-num. 

 Ex: =INDEX("KH","HU","DO","38","37","38", 2, 2) cho 

kết quả là 37. 

h. HLOOKUP(lookup-value, table-array, row-index-num)  

Công dụng tìm giá trị lookup-value trên dòng đầu tiên của 

vùng table -array, nếu có sẽ lấy trị trên dòng row-index-num ở 

cột mà giá trị lookup-value hiện diện. 

Ex: có table - array như sau: 

 A B C 

1 D N X 

2 2400 350 2000 

3 300 200 1200 

 Gõ 1 trong công thức sau tại cell A5 sẽ cho kết quả. 

 = HLOOKUP("X",$A$1:$C$3,3) chi tri là 1200 

 = HLOOKUP("N",$A$1:$C$3,2) chi tri là 350 

 = HLOOKUP("y",$A$1:$C$3,2) chi tri là ERR (vì dòng 

đấu table array không có ký tự Y) 

 = HLOOKUP("D",$A$1:$C$3,4) chi tri là ERR (vì số thứ 

tự dòng cần lấy giá trị lớn hơn số dòng. 

Qui ước:  
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-  Trong Table Array (còn gọi là vùng tìm kiếm), Excel xác 

định hàng đầu tiên từ trên xuống dưới sẽ mang số thứ tự là 1, 

các dòng kế tiếp lần lượt là 2,3, ... 

-  Trước khi sử dụng hàm này phải thực hiện sắp xếp  

vùng tìm kiếm trước. 

 i. VLOOKUP(lookup-value, table-array, col-index-num) 

Công dụng tìm giá trị lookup-value trong cột đầu tiên của 

table array, nếu có sẽ lấy trị trên cột col-index -num ở dòng 

mà giá trị lookup value hiện diện. 

 Ex: Bảng table -array như sau: 

 A B C 

1 D 400 300 

2 N 350 200 

3 X 2000 1200 

 Tại cell C5 nhập công thức như sau: 

 =VLOOKUP("D",$A$1:$C$3,2) cho trị là 400 

 = VLOOKUP("N",$A$1:$C$3,3) cho trị là 200 

 = VLOOKUP("3",$A$1:$C$3,3) cho trị là ERR vì không 

có 3 trong cột cần lấy giá trị. 

 = VLOOKUP("X",$A$1:$C$3,4) cho trị là ERR  vì số  thứ 

tự cột lấy giá trị lớn hơn vùng tìm kiếm. 

Chú ý: 

-  Excel qui định cột đầu tiên từ trái sang phải của table 

array có số thứ tự là 1 và những kế tiếp lần lượt là 2,3,... 

- Cần sắp xếp vùng tìm kiếm trước khi thực hiện hàm 

này. 

j. TRANSPOSE(array1) 

Công dụng chuyển 1 array1 thành 1 array2 khác sao cho 

cột (hàng) trong array1 thành hàng (cột) trong array2. 
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4.5 Các hàm sử lý chuỗi 

a. CHAR(number) 

Công dụng chuyển đổi number thành 1 ký tự có mã ASCII 

tương ứng với number. 

 Ex: =CHAR(05) cho kết quả là A 

b. DOLLAR(number,decimals) 

Công dụng chuyển đổi number thành chuỗi dạng tiền tệ. 

 Ex: =DOLLAR(25000,0) kết quả là $25,000 

c. EXACT(text1,text2) 

Công dụng cho trị True nếu 2 chuỗi text1 text2 giống hệt 

nhau. 

 Ex: =EXACT("EXCEL","Excel") cho tri False. 

 Ex: =EXACT("EXCEL","EXCEL") cho tri True 

d. FIND(find-text,within-text,start-num) 

Công dụng cho vị trí xuất hiện của mỗi Find text trong 

chuỗi within text từ vị trí Start-num trong chuỗi within text. 

 Ex: =FIND("Bach Khoa","Dai hoc Bach Khoa 

TP.HCM",1) cho kết quả 9. 

e. LEFT(text,num-chars) 

Công dụng trích num-chars ký tự từ bên trái của text 

 Ex:   = LEFT("A001",2) cho kết quả là A0 

   = LEFT(" A001",1) cho kết quả là rỗng. 

f. LEN(text) 

Công dụng cho trị có đơn vị byte là chiều dài của chuỗi 

text. 

 Ex: =LEN("A001") cho kết quả là 4 
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g. LOWER(text) 

Công dụng chuyển đổi text sang dạng chữ thường. 

 Ex: =LOWER("Trung Tam Dao Tao Tin Hoc") cho kết 

quả là trung tam dao tao tin hoc. 

h. MID(text,start - num, num-chars) 

Công dụng trích num start ký tự từ vị trí start-num trong 

chuỗi text . 

 Ex: =MID("Dai hoc Bach Khoa TP.HCM",9,9) cho kết 

quả là Bach Khoa. 

I. PROPER(text) 

Công dụng chuyển đổi text thành dạng ký tự đầu mỗi từ 

được in hoa, số ký tự còn lại của từ đó sẽ in thường. 

 Ex: =PROPER("Dai hoc Bach Khoa") cho kết quả Dai 

Hoc Bach Khoa. 

j. REPLACE(old-text,start-num,num-chars,new-text) 

Công dụng thay chuỗi new text vào vị trí start-num trong 

chuỗi old-text đúng num-chars ký tự . 

 Ex:=REPLACE("Toi di hoc",8,4"Choi") cho kết quả là Toi 

di Choi. 

k. RIGHT(text,num-chars) 

Công dụng trích ra num-chars ký tự từ bên phải của chuỗi 

text. 

 Ex: =RIGHT("A001",1) cho kết quả là "1". 

l. TRIM(text) 

Công dụng loại bỏ những khoảng trống vô ích trong chuỗi. 

 Ex: =TRIM("   Anhssoisiss") cho kết quả là 

"Anhssoisiss" 
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m. TEXT(value, format-text) 

Công dụng chuyển đổi số thành dạng chuỗi. 

Ex: =TEXT(123456,"#,###") cho kết quả là 123,456 

      =TEXT(12345,"dd/mm/yy")cho kết quả 18/10/33 

n. UPPER(text) 

Công dụng chuyển đổi text ra chữ in 

 Ex: =UPPER("Bach Khoa") cho kết quả là BACH KHOA. 

o. VALUE(text) 

Công dụng chuyển đổi chuỗi các số thành dạng số. 

 Ex: =VALUE(RIGHT("A001",2)) cho kết quả là 1 

4.6 Hàm luận lý. 

a. AND(logical1,logical2,...) 

Công dụng cho trị TRUE nếu có logical ... đều TRUE. 

 Ex: =AND(c4=0,D5=0,G3=0) cho trị TRUE nếu giá trị 

tại các ô cell C4,D5,G3 là 0 ngược lại cho trị False. 

b. FALSE() 

Cho trị luận lý là False. 

c. IF(logical-text,value-if-true,value-if-false) 

Công dụng nếu trị luận lý của logical - text là TRUE thì sẽ 

lấy giá trị là value-if-true, ngược lại sẽ lấy giá trị là value-if-

false. 

Ex:   =IF(C5="A",7,8): nếu C5 chứa ký tự A thì tại ô 

ban hành hàm trên sẽ chứa giá trị là 7, còn 

không thỏa sẽ chứa giá trị là 8. 

 =IF(AND(C5<10,C5>8.5),"Giỏi","Khá") nếu 8.5 

< giá trị hay trong cell C5 <10 thì tại cell ban 
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hành hàm sẽ chứa ký tự Giỏi, ngược lại sẽ chứa 

chuỗi ký tự khá 

d. NOT(logical) 

Công dụng cho trị luận lý ngược với trị logic của logical. 

 Ex: =NOT(6>3) cho trị False. 

e. OR(logical1,logical2,...). 

Công dụng là True nếu bất kỳ logical nào có trị là True 

f. TRUE() 

Công dụng cho trị luận lý là TRUE 

4.7 Hàm Thống Kê 

a. AVERAGE(number1,number2,...) 

Công dụng tính trung bình cộng của các số 

Ex: = Average(5,6,7) cho kết quả là  6 

b. COUNT(value1,value2,...) 

Công dụng Đếm các phần tử kiểu số 

Ex: = Count(1, “am”, 4, “khac”, 6) cho kết quả là 3 

c. Hàm COUNTA(value1,value2,...) 

Công dụng Đếm các phần tử khác trống 

Ex: =COUNTA(2, “a”,5, “c”,6) cho kết quả là 5 

d. MAX(number1,number2,...) 

Công dụng tìm số lớn nhất 

Ex: =Max(3,6,23,8) cho kết quả là 23 

e. MIN(number1, number2, …) 

Công dụng tìm số nhỏ nhất 
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Ex: =Min(3,6,23,8) cho kết quả là 3 

f. RANK(number,ref, order) 

Công dụng dùng để xét giá trị value trong table array có 

thứ hạng là mấy, số thứ hạng ấy cùng tăng dần theo hướng 

tăng table array thì digits có giá trị là 1, ngược lại digits có giá 

trị là 0. 

 Ex: Căn cứ vào điểm TB để xếp hạng cho học sinh 

 

5. Một số thông báo lỗi thƣờng gặp 

- DIV/0!: Trong công thức tồn tại phép chia cho 0 

+ Nhập vào công thức số chia là 0. Ví dụ = MOD(4,0). 

+ Số chia trong công thức là một tham chiếu đến ô trống. 

- #NUM!: Các con số trong ô không hợp lý 

+ Dùng một đối số không phù hợp trong công thức sử 

dụng đối số là dữ liệu kiểu số. Ví dụ bạn đưa vào công thức 

số âm trong khi nó chỉ tính số dương. 

+ Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được kết 

quả trả về. 

+ Dùng một hàm trả về một số quá lớn hoặc quá nhỏ so 

với khả năng tính toán của Excel. 

- #REF!: Công thức tham chiếu đến ô không tồn tại 

+ Xóa những ô đang được tham chiếu bởi công thức. Hoặc 

dán những giá trị được tạo ra từ công thức lên chính vùng 

tham chiếu của công thức đó. 
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+ Liên kết hoặc tham chiếu đến một ứng dụng không thể 

chạy được. 

- VALUE!: Sai kiểu dữ liệu  

+ Bạn nhập vào công thức một chuỗi trong khi hàm yêu 

cầu một số hoặc một giá trị logic. 

+ Đang nhập một hoặc chỉnh sửa các thành phần của công 

thức và nhấn Enter. 

+ Nhập quá nhiều tham số cho một toán tử hoặc một hàm 

trong khi chúng chỉ dùng một tham số. Ví dụ 

=LEFT(A2:A5) 

+ Thi hành một macro (lệnh tự động) liên quan đến một 

hàm mà hàm đó trả về lỗi #VALUE! 

- NAME!: Sử dụng tên ô, vùng không hợp lý 

+ Nhập sai tên một hàm số. Trường hợp này xảy tra khi 

bạn dùng bộ gõ tiếng Việt ở chế độ + Telex vô tình làm sai 

tên hàm như IF thành Ì, VLOOKUP thành VLOOKUP. 

+ Dùng những ký tự không được phép trong công thức. 

+ Nhập một chuỗi trong công thức mà không có đóng và 

mở dấu nháy đôi."" 

+ Không có dấu 2 chấm : trong dãy địa chỉ ô trong công 

thức. 

#####: Dữ liệu vượt qua độ rộng ô 

+ Khi cột thiếu độ rộng. Dùng chuột kéo độ rộng cột ra cho 

phù hợp 

+ Khi bạn nhập giá trị ngày tháng hoặc thời gian là số âm. 

- N/A: Lỗi dữ liệu 

+ Giá trị trả về không tương thích từ các hàm dò tìm như 

VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP hoặc MATCH. 

+ Dùng hàm HLOOKUP, VLOOKUP, MATCH để trả về một 

giá trị trong bảng chưa được sắp xếp. 
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+ Không đồng nhất dữ liệu khi bạn sử dụng địa chỉ mảng 

trong Excel. 

+ Quên một hoặc nhiều đối số trong các hàm tự tạo. 

+ Dùng một hàm tự tạo không hợp lý. 

- NULL!: Lỗi dữ liệu rỗng 

+ Dùng một dãy toán tử không phù hợp. 

+ Dùng một mảng không có phân cách. 
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Chƣơng 6 

ĐỒ THỊ (CHART) 

1. Giới thiệu 

Trong Excel dựa vào các số liệu có trên bảng tính, bạn dể 

dàng tạo ta những loại đồ thị (biểu đồ) khác nhau trong bảng 

tính hiện hành hoặc trên những bảng tính riêng biệt. Ngoài ra, 

với khả năng phong phú về đồ họa của Excel, bạn có thể thực 

hiện những yêu cầu khác như: 

 Thay đổi nhanh chóng dạng thức đồ thị 

 Xoay chiều các trục của đồ thị trên màn hình. 

 Điều chỉnh trực tiếp các trục, đường biểu diễn trên đồ 

thị. 

 Gán hình ảnh vào các đường biểu diễn. 

 Bổ sung trực tiếp dữ kiện cho đồ thị. 

2. Vẽ đồ thị 

-  Lựa chọn vùng chứa dữ liệu (tiêu đề, số liệu) cần minh 

họa. 

 

-  Chọn kiểu đồ thị từ Ribbon Insert  Charts. Mỗi 

nhóm đồ thị bao gồm nhiều kiểu khác nhau, ví dụ chúng ta 

chọn nhóm Column  Clustered Column. 
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- Xong bước trên chúng ta đã có ngay một đồ thị dạng 

cột như hình trên, tuy nhiên chúng ta có thể đổi các bố trí của 

các thành phần trên đồ thị.    n    t    Chart Tools  

Design  Chart Layout  Chọn cách bố trí thích hợp. Ví dụ 

ta chọn kiểu Layout 3 trong Chart Layout. 
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- Đảo các chuỗi số liệu từ dòng thành cột và ngược lại: 

Chart Tools  Design  Data  Switch Row/Column. 

Chúng ta thực hiện lệnh này khi các đồ thị ở bước trên chưa 

hiển thị đúng như mong muốn. Ví dụ chúng ta muốn nhóm các 

nhóm tuổi lại để dễ so sánh giữa các tháng với nhau. 

 

- Nếu thấy kiểu đồ thị trên không đẹp, chúng ta có thể 

đổi sang kiểu khác bằng cách: Chart Tools  Design  
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Type  Change Chart Type, hộp thoại Insert Chart hiển thị 

liệt kê toàn bộ các kiểu đồ thị hiện có của Excel. 

 

Ngoài ra, nếu bạn thấy tông màu của đồ thị chưa đẹp thì 

vào chọn Chart Tools  Design  Chart Styles  chọn 

More ( ).  

 

3. Hiệu chỉnh đồ thị 
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Excel có 2 loại đồ thị đó là đồ thị nằm trong WorkSheet 

(còn gọi là Embedded chart) và ChartSheet. Để chuyển đổi 

qua lại giữa 2 loại đồ thị này ta làm như sau: Chọn đồ thị  

Chart Tools  Design  Location  Move Chart  chọn 

Object in + Tên Sheet (đồ thị nằm trong Worksheet) hay chọn 

New sheet + Nhập tên ChartSheet vào. 

 

3.1 Thành phần của 1 đồ thị 

Thành phần của 1 đồ thị theo dạng thông thường gồm có: 
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-  (4), (8): Các đường biểu diễn dữ kiện (Data Series). 

Dùng minh họa cho các dư kiện dạng số trên bảng tính. 

-  (7), (11): Các trục (AXIS). 

 + X (trục hoành):thường dùng để minh hoạ các dữ kiện 

nhóm trên bảng tính (như các loại mặt hàng, đơn vị, mốc thời 

gian ...) 

 + Y (trục tung): trục thẳng đứng và vuông góc với trục 

X, được Excel tạo ra căn cứ vào các số liệu cao và thấp trong 

vùng dữ kiện khai báo. 

-  (1): Tiêu đề lựa đồ thị  (Chart title): Giới thiệu về nội 

dung chính của đồ thị. 

-  (9),(10): Các tiêu đề cho các trục X , Y (Axis labels): 

giới thiệu về nội dung của trục X,Y. 

-  (5): Chú thích (Legend): Các chú thích về đường biểu 

diễn trên đồ thị. 

- (6), (12): Kẻ lưới (Gridlines): gồm các đường kẻ ngang 

dọc trên màng đồ thị để dể dàng xác định trên các đường biểu 

diễn. 
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- (2): Chart Area Là toàn bộ đồ thị chứa các thành phần khác 

trong đồ thị 

- (3): Plot Area là vùng chứa đồ thị và các bảng số liệu của đồ 

thị 

Một số thành ph n chỉ có trong đ  thị 3-D 

Back wall: Màu/ hình hền phía sau đồ thị  

Side wall: Màu/ hình nền ở các cạnh bên của đồ thị  

Floor: Màu/ hình nền bên dưới đồ thị  

Column depth: Độ sâu của các thành phần biểu diễn 

chuỗi số liệu dưới dạng 3-D.  

 

3.2 Các Thao tác với đồ thị 

Cách dễ nhất là dùng chuột nhấp lên thành phần cần chọn, 

thành phần được chọn sẽ có 4 hoặc 8 nút xuất hiện bao 

quanh. 
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Khi đồ thị đã được chọn, chúng ta có thể dùng các phím 

mũi tên ← ↑ → ↓ để di chuyển đến các thành phần trong đồ thị. 

Ngoài ra, bạn có thể chọn các thành phần tại Chart Tools 

 Format  Current Selection 

 

a. Di chuyển đ  thị 

- Đồ thị là Embedded Chart, nhấp trái chuột lên đồ thị 

vùng Chart Area để chọn đồ thị di chuyễn, khi đó đầu con trỏ 

chuột có thêm ký hiệu mũi tên 4 chiều . 

- Giữ trái chuột và di chuyển đồ thị đến nơi khác. 

b. Thay đổi kích cỡ đ  thị 

- Đồ thị là Embedded Chart, nhấp trái chuột lên đồ thị 

vùng Chart Area để chọn đồ thị cần thay đổi kích thước, khi đó 

xung quanh đồ thị xuất hiện 8 nút nắm.  

- Di chuyển chuột vào các nút này, giữ trái chuột và kéo 

hướng vô tâm đồ thị để thu nhỏ và hướng ra ngoài để phóng 

to. 
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c. Sao chép đ  thị 

Chọn đồ thị, dùng tổ hợp phím <Ctrl+C> để chép đồ thị 

vào bộ nhớ, rồi di chuyển đến một ô nào đó trong bảng tính và 

nhấn <Ctrl+V> để dán đồ thị vào. 

d. Xóa đ  thị 

Chọn đồ thị sau đó nhấn phím Delete để xóa đồ thị. Để 

xóa Chart Sheet, trước tiên hãy chọn Chart Sheet, sau đó 

nhấp phải chuột và chọn Delete từ thực đơn ngữ cảnh. 

e. Thêm các thành ph n của đ  thị 

Chọn đồ thị  Chart Tools  Design  ChartLayouts. 

Sử dụng các nhóm lệnh tạo các thành phần tương ứng trên đồ 

thị được thiết kế sẵn như tựa đề, chú thích, các nhãn, đường 

lưới,… 

f. Sắp xếp và xóa các thành ph n của đ  thị  

Một số thành phần trong đồ thị có thể di chuyển được như 

tựa đề, chú thích, nhãn. Muốn di chuyển thành phần nào trước 

tiên hãy dùng chuột chọn nó, sau đó nhấp và giữ trái tại cạnh 

của thành phần và kéo đến vị trí mới trong đồ thị. 

Ngoài ra có thể vào Chart Tools  Layout  chọn từ các 

danh sách thiết kế sẵn. 

Để xóa thành phần nào, bạn chỉ cần dùng chuột chọn 

thành phần đó và nhấn phím Delete. 
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g. In đ  thị  

In đồ thị cũng giống như in các đối tượng khác của Excel 

lưu ý Print Preview trước khi in để đảm bảo trang in được 

trọn vẹn nội dung.  

Nếu bạn muốn in đồ thị thành một trang riêng thì hãy chọn 

đồ thị và nhấp nút Print để in, khi đó Excel chỉ ra lệnh in đồ 

thị mà bạn đang chọn. 

3.3 Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị  

Việc hiệu chỉnh và định dạng các thành phần trên đồ thị ta 

có thể dùng Ribbon hay dùng các hộp thoại. Cách dễ thực hiện 

nhất là nhấp phải chuột lên thành phần cần định dạng và chọn 

Format … hay nhấn <Ctrl+1>. Sau đây là minh họa hiệu 

chỉnh và định dạng một số thành phần của đồ thị.  

a. Hiệu chỉnh Chart Area  

Chúng ta có thể hiệu chỉnh màu sắc, hiệu ứng, đường kẽ, 

khung, đổ bóng… cho Chart Area bằnh cách: chọn Chart Area 

 nhấp phải chuột   chọn Format Chart Area…  
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Ngoài ra bạn có thể vào Ribbon  Chart Tools  

Format  nhóm Shape Styles có cung cấp rất nhiều mẫu 

định dạng dựng sẵn rất đẹp.  

Ghi chú:  

Fill: Nhóm lệnh liên quan đến tô nền cho thành phần đang 

chọn  

Border Color: Nhóm lệnh liên quan đến kẻ khung và màu 

sắc của thành phần đang chọn  



Chương 6: Đồ thị(Chart) 

111 

Border Styles: Các kiểu đường két kẻ khung của thành 

phần đang chọn.  

Shadow: Liên quan đến việc đổ bóng cho thành phần 

đang chọn  

3-D Format: Tạo hiệu ứng 3-D cho thành phần đang chọn.  

 

Hiệu chỉnh Flot Area  

Chọn Plot Area  Chart Tools  Format  Shape 

Styles  chọn kiểu định dạng  

Muốn phóng to/ thu nhỏ Plot Area  Nhấp chuột trái vào 

các nút bao quan Plot Area và kéo hướng vô Plot Area để thu 

nhỏ và hướng ra ngoài Plot Area để phóng to.  
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Hiệu chỉnh tiêu đề đ  thị, chú thích, tiêu đề trục hoành và trục 

tung,…  

Tùy theo kiểu đồ thị đang xử lý mà E xcel cho phép bạn 

hiệu chỉnh các loại tiêu đề của kiểu đồ thị đó.  

Để thêm tiêu đề chính cho đồ thị vào: Chart Tools  

Layout  Labels  Chart Title  lựa chọn kiểu từ danh 

sách.  

Để thêm tiêu đề cho trục hoành (hay trục tung) vào Chart 

Tools  Layout  Labels  Axis Titles  lựa chọn kiểu từ 

danh sách.  

Để thêm chú thích vào Chart Tools  Layout  Labels 

 Legend  lựa chọn kiểu từ danh sách.  

Để thêm nhãn dữ liệu vào Chart Tools  Layout  

Labels  Data Labels  lựa chọn kiểu từ danh sách.  

Để thêm bảng dữ liệu vào Chart Tools  Layout  

Labels  Data Table  lựa chọn kiểu từ danh sách. 

Ngoài ra chúng ta có thể chèn các Text Box vào đồ thị 

Chart Tools  Layout  Insert  Text Box.  

 



Chương 7: Cơ sở dữ liệu (DataBase) 

113 

Chƣơng 7 

CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE) 

1. Khái niệm cơ sở dữ liệu 

-  Cơ sở dữ liệu (CSDL) là tập hợp các mẫu tin, được tổ 

chức theo cấu trúc cột/dòng để có thể dể dàng liệt kê, sắp xếp 

hoặc truy tìm nhanh chóng. 

 Trên bảng tính Excel, CSDL là 1 khối gồm: 

 + Dòng đầu tiên chứa tên các vùng tin CSDL. 

 + Các dòng kế cận dùng để chứa các mẫu tin CSDL. 

Chú ý: 

-  Trong 1 bảng tính có thể có nhiều vùng CSDL khác 

nhau. 

-  Vùng tối đa cho 1 CSDL là 256 vùng và 65 536 mẫu tin. 

-  Mẫu tin (Record) là tập hợp giá trị  của các vùng có liên 

quan với nhau và được ghi trên cùng 1 dòng. 

-  Vùng tin (Field) là đơn vị cơ sở trong CSDL ..., dùng để 

chứa thông tin theo một kiểu nhất định ở các cột riêng biệt 

trong bảng tính, mỗi vùng tin đều có tên riêng biệt, đặt ở đầu 

dòng. 

-  Dữ liệu ghi trong vùng tin có thể là: chuỗi, số, ngày, 

công thức hay hàm, các ô trong 1 vùng phải cùng kiểu. 

-  Tên vùng tin (Field name) là tên mô tả về đặc trưng 

của CSDL trong vùng tin. Tên vùng tin được đặt ở vùng đầu 

của vùng tin như  là tiêu đề cột. 

 + Tên vùng tin phải là dữ kiện dạng chuỗi. 

 + Nên đặt tên ngắn gọn, riêng biệt và gợi nhớ. 

2. Làm việc với cơ sở dữ liệu 
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2.1 Tạo cơ sở dữ liệu 

-  Di chuyển tới khu vực trống của bảng tính. 

-  Tạo 1 cơ sở dữ liệu theo cấu trúc sau: 

+ Dòng đầu: chứa tên các vùng tin, mỗi vùng tin sẽ được 

ghi trên từng cột riêng biệt và có độ rộng tương ứng. 

+ Dòng thứ  hai trở đi: chứa các mẫu tin CSDL cần khai 

thác trên bảng tính. 

Chú ý: Không nên tạo vùng tin rỗng trong CSDL 

2.2 Bổ sung mẫu tin vào CSDL 

-  Chọn 1 hoặc nhiều dòng cần 

thực hiện trong vùng CSDL đã tạo  

nhấp phải chuột trên số thứ tự của 

dòng trong đường viền dọc  chọn 

Insert. 

 

-  Nhập bổ sung mẫu tin CSDL 

trên các dòng trống. 

2.3 Bổ sung vùng tin CSDL 

-  Chọn 1 hay nhiều cột cần 

thực hiện trong vùng CSDL đã 

tạo (nhấn trên ký hiệu của cột 

trong đường viền ngang). 

 

-  Nhấp phải chuột  Chọn 

Insert. Excel tự động chuyển các 

vùng tin hiện hành sang bên phải 

và xuất hiện các ô trống ở vị trí 

vào lệnh. 

- Nhập bổ sung tên vùng tin 

và dữ liệu trong vùng tin vào các cột trống vừa thực hiện. 
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3.4 Xóa mẫu tin CSDL 

-  Chọn 1 hoặc nhiều mẫu tin cần thực hiện trong vùng 

CSDL đã được (nhấn vào số thứ tự của dòng trên đường viền 

dọc)  nhấp phải chuột  Delete. 

 

3. Sắp xếp CSDL 

Các bước thực hiện: 

Bƣớc 1. Di chuyển ô hiện hành vào trong vùng CSDL cần 

sắp xếp. 

Bƣớc 2. Chọn tab Data  Nhóm Sort & Filter  chọn nút 

 để sắp xếp tăng hay  để sắp xếp giảm. 

Để sắp xếp nhiều hơn một cột 

- Chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp  chọn nhóm Sort & 

Filter trên tab Data  Sort  Xuất hiện hộp thoại Sort 
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Chọn cột cần sắp xếp 

Nhấn nút Add Level 

Chọn cột tiếp theo cần sắp xếp 

Chọn OK 

- Nút Option: 

 + Case Sensitive : khi cần phân biệt thứ  tự  chữ 

thường hay chữ in. 

 + Orientation:  

 * Sort top to Bottom: Sắp xếp các dòng trong CSDL. 

 * Sort Left to Right: Sắp xếp các dòng trong CSDL. 

 

4. Tính năng lọc và rút trích dữ liệu(DataFilter) 
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Với tính năng chọn lọc dữ liệu (Data Filter), Excel sẽ giúp 

tìm kiếm và hiển thị những thông tin  dữ liệu theo yêu cầu một 

cách dể dàng và nhanh chóng. 

4.1 AutoFilter 

- Di chuyển ô hiện hành vào trong vùng của CSDL. 

- Chọn tab Data  nhóm Sort & Filter  Filter, Excel 

sẽ tự động chèn những Menu Dropdown của vùng tin cần thực 

hiện. Excel sẽ liệt kê các mục tin có trong vùng tin lựa chọn. 

 

 

- Lựa chọn mục tin cần hiển thị trong Dropdown. Excel 

chọn lọc và hiển thị những mẫu tin CSDL thỏa yêu cầu. 

- Lập lại bước 3, 4 trên những vùng tin khác để tiếp tục 

chọn lọc dữ  liệu. 

Chú ý: 

- Khi cần hiển thị lại toàn bộ mẫu tin CSDL và hủy bỏ 

những Menu Dropdown Chọn tab Data  nhóm Sort & Filter 

 Filter. 

4.2 Advanced Filter 

-  Tạo  vùng điều kiện (Criteria range) theo cấu trúc: 

+ Dòng 1: chứa tên vùng tin dùng làm điều kiện (phải 

chính xác với tên vùng tin của vùng khai thác). 
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+  Dòng 2: (hoặc các dòng kế tiếp) dùng để ghi những 

điều kiện theo yêu cầu. 

-  Nhập những điều kiện ở ngay phía dưới tên vùng tin 

trong dòng 2 (hoặc 3) của vùng điều kiện tùy theo yêu cầu 

thực hiện (xem qui ước về cách ghi điều kiện trên mục kế 

tiếp). 

- Di chuyển ô hiện hành vào trong vùng của vùng CSDL 

cần khai thác. 

-  Chọn tab Data  nhóm Sort & Filter  Advanced. 

Xuất hiện hộp thoại Advanced Filter. 

 

- Lựa chọn yêu cầu thực hiện trên khung Action. 

+ Filter the list, in - Place hiển thị những mẫu tin chọn lọc 

ngay trên vùng CSDL khai thác. 

+ Copy to another location: sao chép những mẫu tin chọn 

lọc vào vùng khác trên bảng tính. 

- Khai báo vùng các vùng trên các khung. 

+ List Range: nhập tọa độ (hoặc drag trên vùng) của vùng 

khai thác. 

+ Criteria Range: nhập tọa độ (hoặc drag trên vùng) của 

vùng điều kiện. 
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+ Copy to: nhập tọa độ (hoặc Drag trên vùng) của vùng 

xuất liệu. 

- Chọn nút OK. 

- Tùy theo sự lựa chọn trong bước 5, Excel sẽ chọn lọc và 

hiển thị những mẫu tin thỏa điều kiện trên vùng ấn định trong 

bảng tính hiện hành. 

Chú ý: 

- Chọn thông số Unique Record Only trong hộp thoại 

Advanced Filter khi không muốn có những mẫu tin thỏa điều 

kiện trùng lắp trong vùng xuất hiện. 

Ví dụ:Về cách viết điều kiện và sử dụng chức năng Advanced 

Filter  

 

5. Một số hàm dùng với CSDL 

Qui ước: Database: Vùng dữ liệu cần xét 

   Field: Cột cần xét 

   Criteria: Vùng làm điều kiện   

- DSUM(database, field, criteria): Tính tổng các ô ở cột 

cần xét nếu thỏa mãn điều kiện. 

- DAVERAGE(database, field, criteria): Tính trung bình 

cộng tại cột cần xét thỏa mãn điều kiện. 
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- DCOUNT(database, field, criteria): Đếm các ô dữ liệu là 

chuỗi số ở cột cần xét thỏa mãn điều kiện. 

- DCOUNTA(database, field, criteria): Đếm các ô dữ liệu 

là chuỗi văn bản ở cột cần xét thỏa mãn điều kiện. 

- DMAX(database, field, criteria): Đưa ra số lớn nhất 

trong các ô ở cột cần xét thỏa mãn điều kiện. 

- DMIN(database, field, criteria): Đưa ra số nhỏ nhất 

trong các ô ở cột cần xét thỏa mãn điều kiện. 
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