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Chương I: Giới thiệu về Microsoft Word 2010 

1. Giới thiệu 

Microsoft Word (gọi tắt là Word) là một chương trình soạn thảo văn 

bản đa năng nằm trong bộ Microsoft Office, cung cấp cho bạn một 

lượng lớn các tính năng độc đáo và đa dạng. 

Với Word bạn có thể soạn thảo các trang tài liệu đơn giản như thư từ 

đến các ấn phẩm chuyên nghiệp như sách, báo, tạp chí, … 

Vì Word cũng là một phần trong bộ Microsoft Office nên ta có thể 

chia sẻ dữ liệu giữa Word với Microsoft Excel, Microsoft 

PowertPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook 

2. Các thanh công cụ trong Word 2010 

2.1. Giao diện soạn thảo chính 
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2.2. Thẻ File 

Gồm các tính năng sau: 

- Save: Lưu văn bản 

- Save As: Lưu văn bản với tên mới 

- Open: Mở một văn bản đã có sẵn 

- Clove: Đóng trang văn bản hiện tại 

- Info: Thông tin về trang văn bản hiện 

tại 

- Recent: Các trang văn bản đã mở 

gần đây 

- New: Tạo mới một trang văn bản 

- Print: In văn bản 

- Save & Send: Lưu văn bản và gửi chúng qua Email hoặc Internet 

- Help: Trợ giúp về Word 

- Options: Tùy chỉnh trong Word 

- Exit: Đóng chương trình Word 

2.3. Thẻ Home 

 
 

Gồm các chức năng: 

- Tùy chỉnh Font chữ, màu sắc, khoảng cách 

- Định dạng đoạn văn 
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- Phong cách định dạng 

- Tìm kiếm và thay thế 

2.4. Thẻ Insert 

 
Gồm chức năng chèn các đối tượng vào văn bản: 

- Trang văn bản 

- Table 

- Hình ảnh, âm thanh, biểu đồ 

- Đường liên kết, đánh đấu 

- Header & footer 

- Textbox, chữ WordArt, chữ Drop Cap 

- Công thức toán học và các ký hiệu 

2.5. Thẻ Page Layout 

 
 

Gồm các chức năng: 

- Thay đổi giao diện văn bản 

- Tùy chỉnh trang văn bản 

- Thay đổi màu nền trang văn bản 
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- Định dạng đoạn văn 

- Tùy biến hiển thị hình ảnh 

2.6. Thẻ References 

 
Gồm chức năng tạo/tùy chỉnh: 

- Mục lục 

- Ghi chú 

- Trích dẫn 

- … 

2.7. Thẻ Mailings 

 
Dùng soạn thảo và trộn thư: 

- Tạo/chỉnh sửa danh sách 

- Trộn thư 

- … 
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2.8. Thẻ Review 

 
Dùng để kiểm tra lại văn bản: 

- Kiểm tra từ ngữ/văn phạm của văn bản 

- Thay đổi ngôn ngữ 

- Tạo/chỉnh sửa các dòng ghi chú 

- Kiểm soát sự thay đổi của văn bản 

- So sánh/kết hợp văn bản 

- Chức năng bảo vệ văn bản 

2.9. Thẻ View 

 
Dùng để thay đổi góc nhìn của văn bản, gồm các chức năng: 

- Thay đổi góc nhìn văn bản 

- Hiển thị cửa sổ Navigation, thanh thước, đường lưới 

- Phóng to/thu nhỏ văn bản 

- Sử dụng Macros 
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3. Tùy chỉnh hiển thị và định dạng trang văn bản 

3.1. Tùy chỉnh hiển thị 

3.1.1. Ẩn thanh Ribbon 

Nếu bạn cảm thấy thanh Ribbon chiếm quá nhiều diện tích trên màn 

hình, bạn có thể ẩn nó đi bằng nút Minimize the Ribbon nằm góc 

trên bên phải màn hình 

 
Để hiện lại thanh Ribbon, bạn chị việc nhấn nút đó thêm lần nữa 

3.1.2. Tùy chỉnh hiển thị chức năng 

 
- Bật/Tắt thanh thước: Chọn thẻ View, chọn chức năng Ruler để 

hiển thị thanh thước cho trang văn bản 

- Bật/Tắt đường kẻ: Chọn chức năng Gridlines để hiển thị các 

đường kẻ trong trang 

- Bật/Tắt cửa sổ Navigation Pane: Chọn chức năng Navigation 

Pane để hiển thị cửa sổ Navigations 
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3.1.3. Tùy chỉnh hiển thị màn hình 

Chọn thẻ View, nhóm Window: 

 Để tạo ra một bản sao của trang văn bản hiện tại 

 Để chia nhỏ các cửa sổ Word đang mở (Nếu có 3 văn bản 

Word đang mở, màn hình sẽ được chia làm 3 để hiển thị được cả 

3 văn bản) 

Để chia trang văn bản ra với 2 góc nhìn khác nhau, giúp cho 

việc so sánh các phần trong văn bản dễ dàng hơn 

3.2. Định dạng trang văn bản 

Trước khi soạn bất kỳ một văn bản nào, bạn cũng cần phải xác định 

văn bản đó thuộc dạng gì và định dạng lại trang cho đúng với kiểu 

văn bản muốn tạo ra. 

Để định dạng lại trang văn bản, bạn chọn thẻ Page Layout, tại nhóm 

Page Setup: 

 Được dùng để định dạng lại lề của trang giấy. 

Bạn có thể chọn những lề có sẵn hoặc sử dụng chức năng 

Custom Margin để định đạng trang giấy cho đúng { muốn 

Khi chọn chức năng Custom Margin, cửa sổ Page Setup sẽ hiện ra, 

chọn thẻ Margins để canh chỉnh lề cho trang giấy, tại nhóm Margin: 
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- Top: Là khoảng cách từ đầu trang đến hàng đâu tiên của văn bản 

- Bottom: Là khoảng cách từ cuối trang đến hàng cuối của văn bản 

- Left: Là khoảng cách từ bên trái trang đến ký tự đầu tiên 

- Right: Là khoảng cách từ bên phải trang đến ký tự cuối cùng 

- Gutter: Là khoảng cách để là gáy sách 

- Gutter position: Vị trí của gáy sách 

Lưu ý: Dấu ngoặc kép (“) có nghĩa đơn vị tính là inch, để đổi đơn vị 

tính về centimet, bạn thay dấu ngoặc kép (“) bằng ký tự cm 

 

 

 

Để định dạng lại chiều khổ giấy, có 2 loại: 

Portrait: kiểu giấy đứng 

Landscape: kiếu giấy ngang 

 

 

 

 

 

Được dùng để định dạng kích thước 

trang giấy, có nhiểu kiểu trang giấy 
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mặc định cho bạn lựa chọn như: letter, A4, A5, … 

Hoặc bạn cũng có thể dùng chức năng More Page Sizes… để tạo khổ 

giấy vừa ý 

 

Khi sử dụng chức năng More Page Sizes… cửa sổ Page Setup sẽ hiện 

ra, bạn chọn tab paper để canh chỉnh khố giấy theo ý mình. 

 

Ở mục Paper Sizer, bạn có thể chọn kiểu giấy có sẵn như letter, A3, 

A4, … 

Hoặc tự định nghĩa khổ giấy mới bằng cách gõ bề ngang trang giấy 

trong ô Width và chiều cao trang giấy tại ô Height. 

Bấm nút OK để hoàn thành thao tác 
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Chương II: Thao tác soạn thảo văn bản 

1. Tạo mới văn bản 

Để tạo mới một văn bản, Bạn có thể làm theo các cách sau: 

- Chọn thẻ File,  mục New và chọn Bank Document để tạo một 

văn bản trống 

- Sử dụng phím tắt Ctrl + N 

- Ngoài ra bạn có thể tạo mới văn bản theo những mẫu có sẵn 

tại mục New 

 
 

2. Mở một văn bản đã có 

- Chọn thẻ File, bấm nút Open  để mở hộp thoại Open 

(Hoặc dùng phím tắt Ctrl + O) 
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- Chọn đường dẫn đến nơi lưu tập tin tại mục Lookin. 

- Chọn loại tập tin cần mở tại mục Files of types 

- Chọn Tập tin cần mở trong cửa sổ file 

- Click Nút Open để mở tập tin 

 

3. Lưu văn bản 

Có 2 cách lưu văn bản: 

- Save: Lưu văn bản với tên của văn bản đang mở hiện tại 

- Save As: Lưu văn bản với tên mới 

Lưu {: Khi văn bản được lưu lần đầu, mặc định là sẽ được lưu theo 

kiểu Save As 

Để lưu văn bản, ta có thể làm theo các cách sau: 
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- Sử dụng phím tắt Ctrl + S 

- Bấm vào biểu tượng chiếc đĩa ở góc trên bên trái của cửa sổ 

- Chọn mục File  Save (Save As)  

o Chọn đường dẫn đến nơi lưu tập tin tại 

mục Lookin. 

o Chọn loại tập tin cần lưu tại mục 

Files of types 

o Đánh tên tập tin vào mục File 

name 

o Click Nút Save để mở tập tin 
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4. Các chế độ hiển thị 

Để chuyển chế độ hiển thị trong Word, bạn có thể qua thẻ View 

 
hoặc chỉnh nhanh tại thanh công cụ ở góc dưới bên phải 

 
Ý nghĩa của các chế độ View: 

- Print Layout: Xem văn bản giống như khi được in 

- Full Screen: Xem văn bản toàn màn hình (giống đọc sách) 

- Web Layout: Xem văn bản dưới dạng một trang Web 

- Outline: Xem bố cục trình bày của văn bản 

- Draft: (Bản Nháp) Giúp dễ dàng chỉnh sửa tài liệu 

Ngoài ra bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ chế độ hiển thị của 

văn bản bằng chức năng Zoom trên thẻ View 

 
Hoặc thanh cộng cụ ở góc dưới bên phải 

 
 

Ý nghĩa của các nút trong chức năng Zoom: 

- Zoom: Phóng to/thu nhỏ với kích thước tùy ý 

- 100%: Trở về kích thước 100% của văn bản 



 

 
Giáo trình word 15 

Trung tâm kỹ thuật điện toán 

- One Page: Hiển thị 1 trang trên màn hình 

- Two Pages: Hiển thị 2 trang trên màn hình 

- Page Width: Chiều rộng của trang bằng với chiều rộng của 

màn hỉnh 

5. Sử dụng chuột và bàn phím 

5.1. Thao tác với chuột 

5.1.1. Sao chép định dạng đoạn văn bản 

Để sao chép định dạng một đoạn văn bản 

cho nhiều đoạn văn bản khác, bạn có thể 

dùng chức năng Format Painter ở thẻ Home 

- Đầu tiên, đánh khối đoạn văn bản cần sao 

chép 

- Bấm vào nút Format Painter 1 lần (nếu 

muốn định dạng cho một đoạn văn bàn khác), 2 lần (nếu muốn 

định dạng cho nhiều đoạn văn bản) 

- Đánh khối đoạn văn bản bạn muốn định dạng 

- Bấm nút Esc để tắt chức năng này nếu trước đó bạn bấm nút 

Format Painter 2 lần  

5.1.2. Sao chép/Di chuyển đoạn văn bản 

Để sao chép hoặc di chuyển 1 đoạn văn bản đến một vị trí khác, 

bạn có thể làm như sau: 

- Đánh khối đoạn văn bản cần sao chép hoặc di chuyển 

- Bấm giữ chuột trái và kéo chuột đến vị trí xác định (Nếu muốn 

sao chép đoạn văn bản thì bấm và giữ thêm nút Ctrl) 
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5.1.3. Sao chép/Di chuyển Dòng/Cột trong Table: 

Cách làm tương tự như khi sao chép/di chuyển đoạn văn bản 

- Chọn dòng hoặc cột bạn muốn sao chép/di chuyển 

- Bấm giữ chuột trái và kéo chuột đến vị trí bạn muốn 

5.1.4. Phóng to/Thu nhỏ trang văn bản: 

Để phóng to hoặc thu nhỏ văn bản, bạn có thể sử dụng chức năng 

Zoom trên thanh công cụ, tuy nhiên có một cách nhanh hơn là sử 

dụng chuột: 

- Bấm và giữ phím Ctrl 

- Lăn nút giữa chuột lên trên để phóng to hoặc lăn xuống để thu 

nhỏ 

5.1.5. Đánh khối đoạn văn bản: 

Để đánh khối một đoạn văn bản bất kỳ bạn phải bấm giữ nút 

chuột trái vào đầu đoạn văn và kéo đến cuối đoạn văn, Tuy nhiên 

bạn có thể đánh khối nhanh đoạn văn bản cần thiết bằng cách 

đưa chuột về bên lề trái đoạn văn và bấm nhanh chuột trái 3 lần. 

5.2. Thao tác với bàn phím 

5.2.1. Nhóm phím di chuyển 

Phím Chức năng 

 Di chuyển con nháy qua trái 1 ký tự 

 Di chuyển con nháy qua phải 1 ký tự  

 Di chuyển con nháy lên trên 1 hàng 

 Di chuyển con nháy xuống dưới 1 hàng 
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5.2.2. Nhóm phím xóa ký tự 

Phím Chức năng 

BackSpace Xóa ký tự bên trái của con nháy 

Delete Xóa ký tự bên phải của con nháy 

Insert 
Dùng để chuyển đổi giữa chế độ chèn hoặc 

thay thế ký tự 

5.2.3. Nhóm phím điều khiển 

Phím Chức năng 

Home Di chuyển con nháy về đầu hang 

End Di chuyển con nháy về cuối hang 

Page Up Di chuyển xuống một trang màn hình 

Page Down Di chuyển lên một trang màn hình 

5.2.4. Gõ tiếng việt trong Word 

Mặc định, Word không cung cấp chức năng gõ tiếng việt, để gõ tiếng 

việt, bạn phải dùng phần mềm hỗ trợ như: Vietkey, Unikey, ABC, 

… với các bảng mã Unicode, VNI, ABC, …, ở đây chúng ta chỉ nói 

đến bộ gõ Unikey với bảng mã Unicode, đây là bảng mã hỗ trợ rất tốt 

tiếng Việt và là bảng mã phổ biến nhất hiện nay, khi khởi động 

chương trình Unikey, ở góc dưới khay đồng hồ sẽ xuất hiện biểu 

tượng  (kiểu gõ tiếng Việt) hoặc  (kiểu gõ tiếng Anh), để thay đổi 

kiểu gõ bạn chỉ cần click chuột vào biểu tượng. 

Khi gõ tiếng Việt, có nhiều kiểu gõ nhưng chủ yếu vẫn là 2 kiểu Telex 

và VNI 
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Dấu Ví dụ 
Phím 

Kiểu gõ Telex Kiểu gõ VNI 

Sắc á, é, í, ó, ú  S 1 

Huyền à, è, ì, ò, ù F 2 

Hỏi ả, ẻ, ỉ, ỏ, ủ R 3 

Ngã ã, ẽ, ĩ, õ, ũ X 4 

Nặng ạ, ẹ, ị, ọ, ụ J 5 

Mũ â, ê, ô aa, ee, oo 6 

Móc ơ, ư ow, uw 7 

Móc ă aw 8 

Khác đ  dd 9 

Ví dụ: Muốn gõ đoạn: “Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán – Đại học 

Bách Khoa”  

Bạn gõ như sau:  

- Kiểu Telex:  “Trung Taam Kyx Thuaatj Ddieenj Toans – Ddaij hocj  

Bachs Khoa” 

- Kiểu VNI: “Trung Ta6m Ky4 Thua6t5 D9ie6n5 Toan1 – D9ai5 

hoc5 Bach1 Khoa” 

6. Thao tác trên khối văn bản 

6.1. Chọn khối văn bản 

Để chọn khối văn bản, bạn có thể làm theo các cách sau: 

- Click và giữ chuột trái ở đầu văn bản, sau đó kéo chuột về cuối 

văn bản cần chọn 

- Click chuột trái vào đầu văn bản, giữ phím Shift và click chuột 

trái vào cuối văn bản 
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- Kết hợp phím Shift và các phím Home, End, các phím di chuyển 

để chọn khối văn bản 

6.2. Sao chép – di chuyển khối văn bản 

Để sao chép/di chuyển khối văn bản, sau khi 

chọn khối văn bản cần sao chép/di chuyển, sử 

dụng các lệnh cắt/sao chép ở thẻ Home 

Ý nghĩa của các biểu tượng trong nhóm lệnh 

 

Lệnh Biểu tượng Phím tắt Chức năng 

Cắt (Cut) 
 

Ctrl + X 
Chuyển khối văn bản 

vào bộ nhớ đệm 

Sao chép 

(Copy)  
Ctrl + C 

Sao chép khối văn 

bản vào bộ nhớ đệm 

Dán 

(Parse) 
 

Ctrl + V 

Dán khối văn bản từ 

bộ nhớ đệm vào văn 

bản 

 

Đặt con nháy tại nơi muốn dán và sử dụng lệnh Parse. 

6.3. Xóa khối văn bản 

Để xóa khối văn bản, chọn khối đoạn văn bản cần xóa và bấm 

phím Delete 
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Chương III: Định dạng văn bản 

1. Định dạng nội dung văn bản 

1.1. Định dạng Text trong văn bản 

1.1.1. Đổi Font chữ 

Microsoft đã cung cấp rất 

nhiều kiểu chữ để bạn chọn 

lựa kiểu chữ phù hợp với văn 

bản, để đổi font chữ: 

- Chọn thẻ Home, tại nhóm 

Font, click vào biểu tượng 

mũi tên của hộp chọn font 

- Hộp thoại chọn font sẽ mở ra, 

Bạn chọn một font bất kỳ để 

hoàn thành thao tác 

- Nếu bạn nhớ tên font hoặc một phần tên font, bạn có thể gõ trực 

tiếp tại ô chọn font, khi đó, Word sẽ tự động tìm kiếm kiểu font 

gần giống với tên font mà bạn đã gõ 

1.1.2. Đổi kích thước chữ 

Để thay đổi kích thước chữ: 

- Chọn thẻ Home, nhóm Font, click vào 

biểu tượng mũi tên tại hộp Font Size 

- Danh sách kích thước font sẽ hiện ra cho 

bạn chọn 

- Nếu không có kích thước bạn muốn trong 

hộp danh sách, bạn có thể gõ trực tiếp 
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kích thước vào ô font size 

Ví dụ: Trong danh sách không có số 13 thì bạn vẫn có thể gõ trực tiếp 

số 13 vào ô font size và bấm nút Enter 

Ngoài ra bạn có thể tăng giảm kích thước chữ bằng chức năng 

- Grow font  (kế bên hộp font size): Để tăng kích thước chữ lên 

một đơn vị, hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + [ 

- Shrink font  (kế bên hộp font size): Để giảm kích thước chữ 

xuống một đơn vị, hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + ] 

1.1.3. Thay đổi kiểu chữ 

Bạn có thể tùy ý 

thay đổi kiểu chữ về 

dạng chữ hoa hoặc 

chữ thường bằng 

chức năng Change 

Case có sẵn trong 

Word 

- Chọn khối văn bản muốn thay đổi 

- Chọn thẻ Home, nhóm Font, click vào biểu tượng Change Case 

- Hộp thoại Change Case được mở ra, bạn chỉ việc chọn một kiểu 

mình muốn 

o Sentence case: Trả về kiểu chữ mặc định khi bạn gõ 

o lowercase: Tất cả ký tự sẽ chuyển thành chữ thường 

o UPPERCASE: Tất cả ký tự sẽ chuyển thành chữ HOA 

o Capitalize Each Word:  Viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi chữ 

o tOGGLE cASE: Viết hoa tất cả các ký tự đầu của chữ trừ ký tự 

đầu tiên 
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1.1.4. Chữ in đậm 

Chữ được in đậm sẽ nổi bật hơn so với chữ thường nên thường 

được dùng để in đậm các tiêu đề hay nội dung cần chú ý trong 

đoạn văn 

Vd: Đây là hàng được in đậm 

- Chọn khối đoạn văn cần in đậm 

- Chọn thẻ Home, nhóm Font, Click vào biểu tượng in đậm , 

hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + B 

- Để bỏ chọn in đậm, bạn chỉ cần chọn khối đoạn văn cần bỏ in 

đậm và click vào biểu tượng in đậm một lần nữa 

1.1.5. Chữ in nghiêng 

Chữ được in nghiêng sẽ nghiêng một góc 30o
 so với chữ 

thường 

Vd: Đây là hàng được in nghiêng 

- Chọn khối đoạn văn cần in nghiêng 

- Chọn thẻ Home, nhóm Font, Click vào biểu tượng in nghiêng 

, hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + I 

- Để bỏ chọn in nghiêng, bạn chỉ cần chọn 

khối đoạn văn cần bỏ in nghiêng và click 

vào biểu tượng in nghiêng một lần nữa 

1.1.6. Chữ gạch dưới 

Chữ được gạch dưới sẽ có một đường kẻ 

nằm phía dưới chữ 

Vd: Đây là hàng được gach dưới 

- Chọn khối văn bản cần gạch dưới 
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- Chọn thẻ Home, nhóm Font, Click vào tượng gạch dưới , 

hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + U 

- Nếu bạn muốn thay đổi kiểu gạch dưới hoặc màu sắc của đường 

gạch dưới thì bạn hãy click vào biểu tượng mũi tên kế bên biểu 

tượng gạch dưới 

o Hộp thoại Underline sẽ hiện ra gồm các 

kiểu đượng gạch dưới được thiết kế sẵn 

o Bạn chỉ việc click vào mẫu đường gạch 

dưới mình muốn hoặc click vào chức năng 

More Underlines… để có nhiều kiểu khác 

(sẽ được đề cập ở phần dưới) 

o Mặc định đường gạch dưới sẽ có màu đen, 

để thay đổi màu sắc, bạn click chọn chức năng Underline 

Color… 

 Khi đó hộp chọn màu sẽ được mở ra 

 Click vào một màu bạn muốn 

o Khi bạn chọn chức năng More Underline…, hộp thoại Font 

sẽ được hiện ra. Chọn tab Font, ở tab này có nhiều chức năng 

tùy chỉnh, nhưng hiện giờ chúng ta chỉ cần quan tâm đến 

chức năng Underline Styles và chức năng Underline Color 
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 Trong chức năng Underline style, có thêm nhiều kiều đường 

gạch dưới và thêm chức năng gạch dưới từng chữ (Words 

only) 

 Chọn kiểu gạch dưới bạn muốn và bấm nút OK để hoàn 

thành thao tác 

1.1.7. Chữ gạch ngang 

Chữ được gạch ngang sẽ có một đường kẻ nằm giữa chữ 

Vd: Đây là hàng được gạch ngang 

- Chọn khối văn bản cần gạch ngang 

- Chọn thẻ Home, nhóm Font, Click vào biểu tượng 

Strikethrough  
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- Để bỏ chọn gạch ngang, bạn chỉ cần chọn khối đoạn văn cần bỏ 

gạch ngang và click vào biểu tượng Strikethrough một lần nữa 

1.1.8. Chỉ số dưới (Subscript) – Chỉ số trên  (SuperScript) 

Chỉ số dưới sẽ nằm phía dưới chữ (vd: H2SO4) 

Chỉ số trên sẽ nằm phía trên chữ (vd: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2) 

- Chọn khối văn bản cần định dạng 

- Chọn thẻ Home, nhóm Font, click vào biểu tượng: 

o Subscript : để chuyển về chỉ số dưới 

o Superscript : để chuyển về chỉ số trên 

- Để bỏ chọn kiểu định dạng chỉ số, bạn chỉ cần chọn khối văn bản 

cần bỏ định dạng và click vào biểu tượng Supscript/Superscript 

một lần nữa 

1.1.9. Màu sắc chữ (Font color) 

Đôi khi bạn muốn thay đổi màu đen mặc định của Word bằng 

một màu nào đó bạn thích hoặc tùy vào mục đích sử dụng 

- Chọn khối văn bản cần đổi màu 

- Chọn thẻ Home, nhóm Font, click vào biểu tượng Font color 

 để đổi màu chữ 

- Bạn có thể đổi màu khác bằng việc click vào 

mũi tên cạnh biểu tượng Font color 

- Khi đó hộp thoại color sẽ hiện ra 

- Bạn chỉ việc click chọn màu mình muốn 
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1.1.10. Đánh dấu đoạn Text 

Chức năng này sẽ làm cho đoạn Text có màu 

nền khác với các đoạn Text khác 

- Chọn khối văn bản cần đổi màu 

- Chọn thẻ Home, nhóm Font, click vào biểu 

tượng Text Highlight Color  để đánh dấu 

đoạn text 

- Bạn có thể chọn nhiều màu khác bằng việc click nút mũi tên 

cạnh biểu tượng Text Highlight Color 

- Khi đó hộp màu sẽ hiện ra cho bạn chọn 

- Để bỏ chọn đánh dấu, bạn phải sử dụng chức năng No Color 

1.1.11. Xóa bỏ định dạng 

Chức năng này sẽ xóa bỏ hết các định dạng áp dụng lên đoạn 

Text (in đậm, nghiêng, tô màu, …) 

- Để sử dụng chức năng này, bạn phải chọn khối văn bản cần xóa 

bỏ định đạng 

- Chọn thẻ Home, nhóm Font, click vào biểu tượng Clear 

Formatting  

1.1.12. Một số tính năng khác 

Ngoài các tính năng thông dụng trên, Word còn cung cấp thêm 

một số tính năng cho đoạn Text. Chọn thẻ Home, click vào biểu 

tượng DialogBox Launcher(mũi tên ở góc dưới) nhóm Font hoặc 

sử dụng phím tắt Ctrl + D 

Tại cửa sổ hiện ra, bạn có thể tùy chỉnh hầu hết các định đạng 

của chữ tại thẻ Font 
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Trong cửa sổ Font 

Nhóm Công dụng 

Font Thay đổi Font chữ 

Font 

Style 

Regular Kiểu chữ bình thường 

Italic Kiểu chữ nghiêng 

Bold Kiểu chữ in đậm 

Bold Italic Kiểu chữ vừa in đậm vừa in nghiêng 

Size Kích thước chữ 

Font Color Màu của chữ 

Underline Style Kiểu đường gạch dưới 

Underline Color Màu của đường gạch dưới 

Strikethrough Gạch ngang chữ với đường đơn 

Double 

Strikethrough 
Gạch ngang chữ với đường đôi 

Superscript Chỉ số trên 

Subscript Chỉ số dưới 

Small caps 
Tất cả đều là chữ hoa với kích thước 

nhỏ 

All caps 
Tất cả đều là chữ hoa với kích thường 

thường 

Hidden Ẩn chữ 

 



 

 
Giáo trình word 29 

Trung tâm kỹ thuật điện toán 

1.2. Canh chỉnh đoạn văn bản 

1.2.1. Canh trái – phải – giữa – đều 2 bên 

- Đặt con nháy tại vị trí đoạn văn bản cần canh lề hoặc chọn toàn 

bộ văn bản 

- chọn thẻ Home, nhóm Paragraph, click vào một trong các biểu 

tượng sau 

Tên 
Biểu 

tượng 

Phím 

tắt 
Chức năng 

Align Text 

Left  
Ctrl + L Canh trái đoạn văn 

Center 
 

Ctrl + E Canh giữa đoạn văn 

Align Text 

Right  
Ctrl + R Canh phải đoạn văn 

Justify 
 

Ctrl + J 
Canh đều hai bên đoạn 

văn 

1.2.2. Thụt lề đoạn Text 

Cách nhanh nhất để thụt lề đoạn văn là dùng thanh thước. Trên thanh 

thước ngang bạn sẽ thấy biểu tượng thanh trượt gồm 4 phần 

 
Tên Chức năng 

First Line Indent Thụt dòng đầu tiên của đoạn văn 

Hanging Indent Thụt tất cả trừ dòng đầu tiên của đoạn văn 

Left Indent Thụt trái tất cả các dòng trong đoạn văn 

Right Indent Thụt phải tất cả các dòng trong đoạn văn 
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Để thụt trái lề dòng đầu tiên của đoạn, bạn click và giữ chuột trái vào 

biểu tượng First Line Indent, sau đó kéo qua trái hoặc phải cho đến 

khi vừa ý thì thả nút chuột ra. Làm tương tự cho các chức năng còn 

lại 

1.3. Định dạng khoảng cách đoạn văn 

Bạn có thể điều chỉnh khoảng cách giữa đoạn văn này với đoạn văn 

kia hoặc giữa các dòng trong một đoạn văn.  

- Chọn khối một đoạn văn hoặc nhiều đoạn 

văn 

- Chọn thẻ Home, tại nhóm Paragragh, click 

vào biểu tượng Line and Paragraph 

Spacing 

- Khi đó cửa sổ chọn khoảng cách sẽ hiện ra 

để bạn click chọn khoảng cách mình muốn 

- Nếu không có khoảng cách bạn muốn, bạn có thể dùng chức 

năng Line Spacing Option… (sẽ được nói ở phần dưới) 

- Bạn có thể click chọn chức năng Để 

tạo thêm khoảng cách giữa các đoạn văn 

- Để xóa khoảng cách giữa các đoạn văn, click vào nút 

 
Ngoài ra bạn có thể canh chỉnh lề hoặc định dạng khoảng cách đoạn 

văn trong cửa sổ Paragraph, để mở cửa sổ Paragraph bạn phải chọn 

thẻ Home, nhóm Paragraph, click vào nút DialogBox Launcher 
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Giao diện cửa sổ Paragraph, tab Indents and Spacings 
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Nhóm Công dụng 

General Alignment 

Left Canh lề trái 

Centered Canh giữa đoạn văn 

Right Canh lề phải 

Justified Canh đều hai bên 

Indentation 

Left 
Tạo khoảng cách thụt lề tính 

từ bên trái 

Right 
Tạo khoảng cách thụt lề tính 

từ bên phải 

Special 

(none) Không thụt lề đặc biệt 

First Line 
Thụt lề dòng đầu tiên của 

đoạn văn 

Hanging 
Thụt tất cả trừ dòng đầu tiên 

của đoạn văn 

By 
Khoảng cách thụt dòng đặc 

biệt 

Spacing 

Before 
Khoảng cách đối với đoạn 

trên 

After 
Khoảng cách đối với đoạn 

dưới 

Line 

Spacing 

Single 
Tạo khoảng cách đơn giữa các 

dòng trong đoạn 

1.5 Lines 
Tạo khoảng cách 1.5 dòng 

giữa các dòng trong đoạn 

Double 
Tạo khoảng cách đôi giữa các 

dòng trong đoạn 
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At Least 

Quy định khoảng cách dòng 

tối thiểu cần thiết để phù hợp 

với font hoặc đồ họa lớn nhất 

trên dòng (Quy định tại mục  

At ) 

Exactly 

Cố định khoảng cách dòng và 

Word sẽ không điều chỉnh 

nếu sau đó bạn tăng hoặc 

giảm cỡ chữ (Quy định tại 

mục At) 

Multiple 

Quy định khoảng cách dòng 

tăng hoặc giảm theo tỉ lệ % so 

với dòng đơn. Ví dụ, nhập vào 

1.4 => khoảng cách dòng sẽ 

tăng 40% so với dòng đơn 

(Quy định tại mục At) 

At 
Quy định khoảng cách giữa 

các dòng trong đoạn 

Bấm OK để thực hiện các sự thay đổi, bấm Cancel để hủy bỏ 

1.4. Xác định khoảng cách giữa các ký tự trong đoạn 

- Chọn đoạn văn bản muốn thay đổi 

- Chọn thẻ Home, nhóm  Font, click vào biểu tượng DialogBox 

Launcher để mở cửa sổ Font 
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- Tại cửa sổ Font, tabs Advanced 

 
 

Nhóm Chức năng 

Scale 

Tỷ lệ co giãn văn bản, nếu tỷ lệ lơn hơn 

100% văn bản sẽ được giãn ra và ngược 

lại  

Spacing 

Expanded Tăng khoảng cách giữa các ký tự 

Condensed Giảm khoảng cách giữa các ký tự 

By Quy định khoảng cách giữa các ký tự 

Position 

Raised Nâng độ cáo ký tự 

Lowered Giảm độ cao ký tự xuống 

By Quy định độ cao ký tự 
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1.5. Tô màu đoạn văn 

Đoạn văn được tô màu sẽ có màu khác với các đoạn khác, việc tô 

màu đoạn văn khác với việc Đánh dấu đoạn văn (Highlight Text). 

Highlight Text  chỉ tô màu những ký tự và bỏ qua khoảng cách giữa 

các dòng, trong khi Tô màu đoạn văn sẽ tô nguyên khối đoạn văn 

được chọn. 

- Chọn khối đoạn văn cần tô màu 

- Chọn thẻ Home, nhóm Paragraph, click 

vào biểu tượng Shading  để tô màu 

- Bạn có thể chọn màu khác bằng việc click 

vào nút mũi tên kế bên biểu tượng 

Shading  

- Tại cửa số mới hiện ra, click chọn màu bạn 

muốn 

- Để bỏ tô màu đoạn văn, bạn phải đặt con nháy tại đoạn cần bỏ tô 

màu và chọn No Color 

1.6. Kẻ khung đoạn văn 

- Chọn đoạn văn bản cần kẻ khung 

- Chọn thẻ Home, nhóm Paragraph, click vào mũi 

tên cạnh biểu tượng Border  

- Tại cửa sổ đổ xuống, bạn click chọn kiểu kẻ 

khung mình muốn(Những đường nét mờ sẽ 

không được kẻ khung và những đường màu đen 

đậm là những đường sẽ được kẻ khung) 

- Hoặc bạn có thể dùng chức năng Borders and Sharding để tùy 

chỉnh khung 
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- Khi chọn chức năng Borders and Sharding, cửa sổ Borders and 

Sharding sẽ được tạo ra 

 
o Chọn thẻ Borders để kẻ khung cho đoạn văn 

o Chọn thẻ Page Border để tùy chỉnh kẻ khung cho trang văn bản 

o Chọn thẻ Sharding để tùy chỉnh tô màu cho đoạn văn 

- Ý nghĩa chức năng của thẻ Borders 

Nhóm Chức năng 

Setting 

None Không kẻ khung 

Box Kẻ khung quanh đoạn văn 

Shadow 
Kẻ khung quanh đoạn văn và thêm hiệu ứng 

đổ bóng 

3-D 
Kẻ khung quanh đoạn văn và thêm hiệu ứng 

3-D 

Custom 
Kẻ khung quanh đoạn văn với kiểu đường kẻ 

khác nhau cho mỗi cạnh 
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Styles Tùy chỉnh kiểu đường kè cho khung 

Color Tùy chỉnh màu sắc của đường kẻ 

Width Tùy chỉnh độ rộng của đường kẻ 

Apply 

to 

Paragraph 
Lựa chọn này sẽ áp dụng kiểu khung cho toàn 

bộ đoạn văn bản 

Text 
Lựa chọn này sẽ áp dụng kiểu khung cho từng 

dòng trong đoạn văn 

 

2. Định dạng cột – tab – bullet and numbering 

2.1. Định đạng cột 

Định đạng cột sẽ chia đoạn văn ra làm nhiều cột 

- Chọn khối đoạn văn cần chia cột 

- Chọn thẻ Page Layout, nhóm Page Setup, click 

vào biểu tượng Columns  

- Khi đó bạn có thể click chọn loại cột mình muốn 

o One: Không chia cột 

o Two: chia hai cột 

o Three: Chia ba cột 

o Left: Chia hai cột với cột bên trái nhỏ hơn 

o Right: chia hai cột với cột bên phải nhỏ hơn 

- Hoặc bạn cũng có thể tự định đạng cột bằng chức 

năng More Columns…  
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Nhóm Chức năng 

Number of Columns Số cột muốn tạo 

Line between Đường phân cách giữa các cột 

Width and 

Spacing 

Width 

Độ rộng các cột, bạn có thể quy định 

cột này rộng/hẹp hơn cột kia bằng 

việc thay đổi thông số tại cột tương 

ứng 

Spacing Khoảng cách giữa các cột 

Equal column 

width 

Tất cả các cột đầu có độ rộng bằng 

nhau 

Apply To 

Selected text 
Chỉ áp dụng cho đoạn văn bản được 

chọn 

Whole 

document 

Áp dụng cho toàn bộ văn bản 
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Bấm OK để thực hiện thao tác, Cancel để hủy bỏ. Đôi khi chức năng 

tự động chia cột của Word không làm bạn vừa ý, bạn có thể chia cột 

lại bằng chức năng Column Break 

- Đặt con nháy tại vị trí muốn cắt cột 

- Chọn thẻ Page Layout, nhóm Page Setup, click vào biểu tượng 

Break  

- Tại cửa sổ đổ xuống click chọn chức năng Column 

 

2.2. Định dạng Tab 

2.2.1. Đặt Tab 

Khi bạn nhấn nút Tab trên bàn phím, mặc định Word sẽ di chuyển 

đến một khoảng trắng nhất định, việc đặt tab sẽ quy định điểm dừng 

của con nháy khi bạn nhấn nút Tab. Để dễ dàng cho việc đặt Tab, 

bạn cần phải mở thanh thước lên.Có 5 loại tab: 

Tên Biểu tượng Ý nghĩa 

Tab trái (Left) 
 

Ví trí con nháy nằm ở đầu đoạn 

Text, sau đó đoạn Text thêm 

vào sẽ chạy về bên phải 

Tab giữa (Center) 
 

Vị trí con nháy nằm ở giữa đoạn  

Text, sau đó Text thêm vào sẽ 

chạy đều sang hai bên 

Tab phải (Right) 
 

Vị trí con nháy nằm ở cuối đoạn 

Text, sau đó Text thêm vào sẽ 

chạy về bên trái 
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Tab thập phân 

(Decimal)  

Những dấu chấm phân cách 

phần thập phân sẽ nằm trên 

cùng một vị trí 

Bar tab (Bar) 
 

Chèn một thanh thẳng đứng tại 

vị trí đặt tab 

Để thay đổi Tab bạn click trái chuột vào biểu tượng Tab ở góc trên 

bên trái thanh thước ngang. Để đặt Tab, bạn click chuột trái tại nơi 

muốn đặt trên thanh thước ngang, và có thể đặt bao nhiêu Tab tùy 

thích 

 Để Xóa Tab, bạn click và giữ chuột trái vào Tab muốn xóa, 

sau đó kéo xuống dưới thanh thước 

 

2.2.2. Tùy chỉnh Tab: 

Sau khi đặt Tab, bạn có thể tùy chỉnh 

Tab bằng việc double click vào Tab 

vừa đặt trên thanh thước, khi đó cửa sô 

Tab sẽ hiện ra 

 

Tên Chức năng 

Tab stop 

position 

Hiển thị tất cả tab được đặt theo vị trí dừng 

của Tab trên thanh thước, để tùy chỉnh nào 
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bạn phải click vào tab muốn chỉnh, hoặc có 

thể tạo Tab mới bằng việc dánh vào một số 

khác 

Default tab 

stops 
Điểm dừng mặc định khi bạn bấm nút Tab 

Alignment 
Xác định loại Tab (Trái – giữa – phải – thập 

phân – bar) 

Leader Tạo ra các dấu …, ---, ___ khi bấm Tab 

Clear Xóa Tab đang chọn 

Clear All Xóa toàn bộ Tab 

Bấm nút Set để hoàn thành thao tác và chọn Tab khác để tiếp tục tùy 

chỉnh 

Bấm nút OK để hoàn thành thao tác và đóng cửa sổ Tab 

2.3. Định dạng bullet and numbering 

Cho phép bạn tự động đánh số hoặc các ký tự vào mỗi đầu đoạn văn. 

Để sử dụng, Chọn thẻ Home, nhóm Paragraph, click vào một trong 

các biểu tượng sau tùy mục đích sử dụng 

Tên Biểu tượng Chức năng 

Bullets 
 

Đánh dấu với các ký tự 

Numbering 
 

Đánh dấu với danh sách số 

Multilevel 

List  

Đánh dấu với danh sách gồm nhiều 

cấp 

1) Hoặc bạn cũng có thể tự tạo danh sách bằng cách click vào nút 

mũi tên kế bên các biểu tượng 
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2.3.1. Tạo danh sách ký tự 

Khi chọn chức năng Define New Bullet… cửa sổ Define New Bullet 

hiện ra 

 
Bạn click nút Picture… để lấy một tấm ảnh làm danh sách, Click nút 

Symbol… để lấy một ký hiệu làm danh sách, Click nut Font… để 

định dạng ký hiệu như là định dạng Text 



 

 
Giáo trình word 43 

Trung tâm kỹ thuật điện toán 

 
Tại cửa sổ Symbol, chọn loại Font để tìm kiếm ký hiệu mong muốn, 

mỗi loại font sẽ có những ký hiệu khác nhau, sau đó chọn ký hiệu bất 

kz và click nút OK để hoàn thành thao tác. 

Khi đã có danh sách Bullets bạn có thể thay đổi cấp độ bằng 

việc click vào nút Change List Level và chọn cấp độ phù hợp 

2.3.2. Tạo danh sách số 

Khi chọn chức năng Define New Number Format… Cửa sổ Define 

New Number Format hiện ra 
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Nhóm Chức năng 

Number 

style 

Chọn kiểu danh sách số 

Number 

format 

Định dạng lại kiểu số, bạn có thể gõ kiểu số bất kz 

Font… Dùng để định dạng kiểu số như định dạng Text 

Bấm nút OK để tạo mới danh sách số. Khi đã có 

danh sách số bạn có thể thay đổi cấp độ bằng 

chức năng Change List Level và chọn cấp độ phù 

hợp. 

Đôi khi chức năng tự động đánh số không làm 

bạn vừa {, khi đó bạn có thể thay đổi số bắt đầu 
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bằng chức năng Set numbering value… 

- Start new list: bất đầu danh sách số mới 

- Continue from previous list: tiếp tục danh sách trước đó 

- Set value to: Lựa chọn giá trị số bạn muốn 

Bấm nút OK để thực hiện thao tác. 

2.3.3. Tạo danh sách với nhiều cấp độ 

Bạn có thể tạo danh sách số nhiều cấp độ giống như việc tạo danh 

sách số của numbering, ngoài ra bạn cũng có thể tạo danh sách cấp 

độ mới bằng chức năng Define New List Style… 

 
Trong cửa sổ Define New List Style hiện ra: 

- Name: Đặt tên Style, lưu ý tên Style mới không được trùng với 

tên Style đã có 

- Start at: Số bắt đầu danh sách 
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- Apply formating to: định dạng này sẽ được áp dụng cho cấp độ 

thứ … 

- Ngoài ra, bạn còn có thể tùy chỉnh màu sắc, kích thước, font chữ 

cho style trong cửa sổ này 

3. Drop Cap 

Chữ Drop Cap là chữ cái đầu tiên của đoan văn được phóng to và kéo 

dài xuống vài hàng trong đoạn. Để tạo chữ Drop Cap, bạn phải thực 

hiện như sau: 

- Chọn khối chữ cái đầu tiên của đoạn văn 

- Chọn thẻ Insert nhóm Text, click vào biểu tượng Drop Cap 

 
- Khi đó cửa sổ Drop Cap được đổ xuống: 

o None: không tạo chữ Drop Cap 

o Dropped: Tạo chữ Drop Cap với số 

hàng là 3 

o In margin: Tạo chữ Drop Cap với số 

hàng là số hàng của đoạn  

o Ngoài ra bạn có thể định dạng chữ 

Drop cap bằng chức năng Drop Cap Option… 
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Trong cửa sổ Drop Cap, nhóm Options: 

Tên Chức năng 

Font Chọn font chữ cho chữ Drop Cap 

Lines to drop  Độ lớn số dòng chữ Drop Cap 

Distance from 

text 

Khoảng cách từ chữ Drop Cap đến ký tự thứ 

2 của đoạn văn 

 

4. Hearder and footer 

4.1. Tạo Tiêu đề trên (Header) và tiêu đề dưới (Footer) 

Để tạo Tiêu đề trên và tiêu đề dưới, bạn phải chọn thẻ Insert, nhóm 

Header & Footer 

- Click vào chức năng , sao đó click chọn một trong 

những kiểu tiêu đề trên đã có sẵn 
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- Click vào chức năng , sao đó click chọn một trong 

những kiểu tiêu đề dưới đã có sẵn 

- Tiếp đó bạn nhập nội dung Header/Footer 

- Double Click vào bất kỳ chỗ nào trên trang văn bản và 

Header/Footer sẽ được tự động áp dụng cho toàn bộ văn bản 

4.2. Tùy chỉnh Header & Footer 

Để tùy chỉnh Header hoặc Footer, bạn Double Click vào Header 

hoặc Footer trên trang văn bản, khi đó thẻ Design của Nhóm Header 

& Footer sẽ được tạo ra để bạn tùy chỉnh 

 
- Nhóm Header & Footer: 

o Header: định dạng lại kiểu Header 

o Footer: Định dạng lại kiểu Footer 

o Page Number: Định dạng lại kiểu trang văn bản 

- Nhóm Insert: 

o Date & Time: Chèn ngày tháng vào Header/Footer 

o Quick Parts: Chèn các đối tượng đặc biệt vào Header/Footer 

o Picture: Chèn hình ảnh vào Header/Footer 

o Clip Arts: Chèn các hình nghệ thuật vào Header/Footer 

- Nhóm Navigation: 

o Go to Header: Di chuyển lên Header 

o Go to Footer: Di chuyển xuống Footer 

o Previous: Di chuyển đến Header/Footer của trang trước 

o Next: Di chuyển đến Header/Footer của trang sau 
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o Link to Previous: Tạo liên kết đến khu vực trước đó trong trang 

văn bản, khi đó Header/Footer giữa các vùng khác nhau vẫn có thể 

có nội dung giống nhau 

- Nhóm Option: 

o Different First Page: Không sử dụng Header/Footer cho trang 

đầu tiên 

o Diferent Odd & Even Pages: Sử dụng Header/Footer cho các 

trang chẵn lẽ khác nhau 

o Show document text: bật/tắt chế độ hiển thị văn bản khi đang 

tùy chỉnh Header/Footer 

- Nhóm Position: 

o Header from Top: Khoảng cách từ Header đến lề trên của trang 

o Footer from Bottom: Khoảng cách từ Header đến lề dưới của 

trang 

o Insert Aligment Tab: Chèn thêm Tab vào Header/Footer 

4.3. Xóa bỏ Header/Footer 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Header/Footer 

o Click vào chức năng Header, sau đó click chức năng 

 để xóa bỏ Header 

o Click vào chức năng Footer, sau đó click chức năng 

 để xóa bỏ Footer 

4.4. Tạo/Chỉnh sửa số trang văn bản 

Để tạo số trang văn bản, Chọn thẻ Insert, nhóm Header & Footer, 

Click vào chức năng Page Number , Khi đó cửa sổ 

Page Number đổ xuống để bạn chọn loại số trang cần chèn 
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Nhóm Chức năng 

Top of Page Chèn số trang vào đầu mỗi trang 

Bottom of Page Chèn số trang vào cuối mỗi trang 

Page Margins Chèn một số cách đánh số trang đặc biệt 

Current Position 
Chèn số trang theo kiểu số trang hiện tại/Tổng 

số trang 

Format Page 

Numbers… 
Tùy chỉnh lại cách đánh số trang 

Remove Page 

Numbers 
Xóa bỏ việc đánh số trang 

Khi bạn chọc chức năng Format Page Numbers… cửa số Page 

Number Format… sẽ hiện ra 

 

- Number Format: Chọn kiểu số thứ tự 

- Include chapter number: việc đánh số 

trang sẽ kèm theo số chương 

- Continue from previous section: Đánh 

số trang tiếp theo khu vực trước 

- Start At: Đánh số trang bắt đầu từ số … 
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5. Định dạng Styles 

Styles là các kiểu chữ được định dạng sẵn, để sử dụng Style, chọn 

Thẻ Home, nhóm Styles, click vào nút mũi tên để tìm Styles, sau đó 

click chọn kiểu Style vừa ý bạn 

 
Ngoài ra bạn cũng có thể tự định đạng kiểu Style 

riêng cho mình bằng việc click chọn chức năng 

Change Styles : 

- Style Set: Chọn các bộ Style đã được định dạng 

sẵn 

- Colors: Chọn màu sắc cho Style hiện tại 

- Fonts: Chọn Fonts chữ cho Style hiện tại 

- Paragraph Spacing: Tạo khoảng cách đoạn cho Style hiện tại 

- Set as Default: Đưa trả về Style mặc định 

Sau khi tùy chỉnh Style bạn có thể lưu lại để dùng vào lần sau 

- Click vào biểu tượng  trong nhóm Styles 

- Tại cửa sổ đổ xuống chọn chức năng Save selection as Quick 

style… 
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- Đặt tên cho Style tại mục Name, tên của Style mới không được 

trùng với tên Style đã có 

Chương IV: Sử dụng các đối tượng đăc biệt 

 

1. Chèn các ký tự đặc biệt 

Khi soạn thảo văn bản, ngoài các chữ cái và các ký hiệu đặc biệt trên 

bàn phím, bạn cũng có thể chèn các ký hiệu đặc biệt khác bằng chức 

năng Insert Symbol 

- Đặt con nháy tại ví trí muốn chèn kư hiệu 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Symbols, click vào biểu tượng Symbol 

 
- Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn một trong những ký hiệu đặc biệt 

để chèn vào văn bản 

- Nếu không có ký hiệu bạn muốn trong bảng, bạn có thể click vào 

chức năng  trong cửa sổ đổ xuống 

- Cửa sổ Symbol sẽ hiện ra với nhiều kiểu ký hiệu khác nhau 
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- Tại thẻ Symbols, bạn có thể thay đổi các bộ kiểu ký hiệu khác 

nhau bằng việc thay đổi Font, mỗi Font sẽ là một bộ ký hiệu riêng 

biệt 

- Sau khi chọn được ký hiệu vừa ý, Double click vào ký hiệu hoặc 

click nút Insert để chèn ký hiệu vào văn bản, click nút Cancel để 

đóng cửa sổ Symbol 

2. Chèn công thức toán học 

Word cũng cho phép bạn nhập văn bản dưới dạng công thức toán 

học. 

- Đặt con nháy tại nơi muốn nhập công thức toán học 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Symbols, click vào biểu tượng Equation 

 
- Khi dó Word sẽ tạo ra một khung để nhập công thức toán học và 

thẻ Design của Equation tools được tạo ra 
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- Trong thẻ Design, nhóm Tools, bạn có thể tạo công thức theo các 

mẫu sẵn có bằng cách click vào biểu tượng Equation  

- Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn theo mẫu công thức bạn muốn, 

khi đó công thức được chọn sẽ được chèn vào khung công thức 

- Bạn chỉ việc thêm/bớt/chỉnh sửa tùy vào mục đích sử dụng 

- Nếu bạn không thích những mẫu sẵn có, bạn có thể tự tạo công 

thức phù hợp bằng các nhóm công thức tại nhóm Structures 

o Click nhóm công thức phù hợp, cửa sổ của nhóm sẽ đổ xuống, 

bạn chỉ việc click vào công thức mình muốn 

o Khi đó công thức sẽ được chèn vào khung công thức để bạn 

chỉnh sửa 

- Ngoài công thức toán học bạn cũng có thể chèn các biểu tượng 

liên quan đến toán học bằng cách click vào biểu tượng mong 

muốn tại nhóm Symbols 
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3. Sử dụng Word Art 

3.1. Tạo đối tượng Word Art 

Word Art là các đối tượng chữ nghệ thuật, đối tượng này làm văn 

bản trở nên trực quan và có tính nghệ thuật cao. 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Text, click vào 

biểu tượng Word Art  

- Tại cửa sổ đổ xuống, bạn click chọn 

kiểu Word Art mà mình muốn 

- Sau khi click vào kiểu chữ Word Art, 

khung Word Art sẽ được thêm vào văn 

bản, đồng thời Thẻ Format của đối 

tượng Drawing Tools sẽ được tạo ra 

 
- Bạn có thể tùy chỉnh mức độ to/nhỏ bằng việc nắm và kéo những 

dấu tròn nằm quanh đường viền 

- Hoặc xoay góc độ bằng cách nắm và kéo dấu tròn màu xanh 

- Khi đối tượng Word Art được tạo ra, bạn có thể gõ nội dung thay 

thế cho dòng chữ “Your text here” 

3.2. Định dạng chữ Word Art 

- Chọn chữ Word Art cần định dạng 

- Chọn thẻ Format, nhóm WordArt Styles 
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o Để thay đổi kiểu Word Art, click chọn biểu tượng Quick Style 

, và chọn kiểu style mới 

o Để thay đổi màu sắc của chữ Word Art, click vào mũi tên cạnh 

biểu tượng Text Fill , tại cửa sổ màu đổ xuống, click chọn 

màu bạn muốn 

o Để thay đổi màu đường viền của chữ, click vào mũi tên cạnh 

biểu tượng Text Outline , tại cửa sổ màu đổ xuống, click 

chọn màu bạn muốn 

o Để tạo thêm hiệu ứng cho chữ Word Art bạn có thể click vào 

biểu tượng Text Effect , tại cửa sổ đổ xuống, di chuyển 

chuột đến hiệu ứng mong muốn để mở thêm những hiệu ứng chi 

tiết của từng nhóm, sau đó click chuột vào hiệu ứng bạn cần. Bạn 

có thể tạo nhiều hiệu ứng khác nhau cho một kiểu Word Art 

Tên Biểu tượng Chức năng 

Shadow 
 

Tạo các hiệu ứng đổ bóng 

Reflection 
 

Tạo các hiệu ứng gương 

Glow 
 

Tạo các hiệu ứng tỏa sáng 

Bevel 
 

Tạo các hiệu ứng khối 
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3-D 

Rotation  
Tạo các hiệu ứng 3-D 

Transform 
 

Tạo các hiệu ứng xoay/uốn 

chữ 

 

4. Sử dụng Textbox và Shapes 

4.1. Chèn đối tượng Textbox 

Textbox và Shapes sẽ tạo ra các đối tượng đồ họa đơn giản trong văn 

bản, và bạn có thể ghi nội dung lên chúng 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Text click vào chức năng Textbox  

- Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn kiểu Textbox phù hợp 

- Khi đó, đối tượng Textbox sẽ được chèn vào văn bản và bạn có 

thể tùy chỉnh nội dung trong khung Textbox 

4.2. Chèn đối tượng Shapes 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Illutrations click chọn biểu tượng Shapes 

 
- Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn kiểu Shapes phù hợp mục đích 

sử dụng 

- Khi đó biểu tượng con trỏ chuột sẽ chuyển thành chữ thập , 

bạn click và giữ chuột trái tại một điểm bất kỳ trong văn bản và di 

chuyển chuyển chuột để vẽ 

- Khi đã đạt được độ lớn cần thiết, bạn thả nút chuột trái ra để hoàn 

thành 
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4.3. Tùy chỉnh đối tượng Shapes 

- Khi đối tượng Shapes được tạo ra, thẻ Format của chức năng 

Drawing Tools cũng được tạo ra 

- Chọn đối tượng Shapes cần chỉnh 

- Chọn thẻ Format 

4.3.1. Tùy chỉnh góc độ của Shapes 

o Tại nhóm Insert Shapes, click chọn chức năng Change Shapes 

 để thay đổi hình ảnh Shapes hiện tại thành 

hình có sẵn khác 

o Click chọn chức năng Edit Shapes  để thay đổi các 

điểm của Shapes hiện tại 

 Khi đó, đối tượng Shapes sẽ được bao quanh bằng các điểm đen 

 Bạn nắm và kéo chuột trái tại các điểm đen đó để thay đổi hình 

dạng 

4.3.2. Tùy chỉnh hiệu ứng Shapes và Textbox 

o Đổi kiểu style: Tại nhóm Shapes Style, click vào biểu tượng mũi 

tên để mở cửa sổ chọn style 

 
 Khi đó cửa sổ mới sẽ mở ra, bạn chỉ việc click 

chọn kiểu style mình thích 

o Tùy chỉnh màu sắc của Shapes: bằng việc sử 

dụng chức năng Shape Fill 
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 Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn màu bạn muốn 

 Dùng chức năng Picture… để lấy hính ảnh 

làm màu nền 

 Dùng chức năng Dradient/Texture để tô 

những màu đặc biệt 

 Để bỏ tô màu cho Shapes, bạn click chọn No 

Fill 

o Tùy chỉnh màu sắc kiểu đường viền của Shape: 

Dùng chức năng Shapes Outline  

 Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn màu bạn muốn 

 Dùng chức năng Weight để điều chỉnh độ rộng của đường 

viền 

 Dùng chức năng Dashes để thay đổi kiểu đường viền 

 Dùng chức năng Arrows để chuyển về kiểu đường viền có 

mũi tên 

 Để bỏ tô màu cho đường viền của Shapes, bạn click chọn No 

Outline 

o Tùy chỉnh các hiệu ứng khác: bạn click chọn chức năng Shape 

Effects  

 Việc tùy chỉnh các hiệu ứng này cũng tương tự như việc tùy 

chỉnh hiệu ứng của đối tượng Word Art 

o Chèn text vào Shape: Các đối tượng Shapes vẫn có thể chèn văn 

bản vào khi bạn sử dụng chức năng Add Text 

 Chọn đối tượng Shape cần chèn văn bản 

 Click chuột phải vào đối tượng Shape và chọn chức năng 

Add Text  
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 Khi đó bạn có thể nhập văn bản vào đối tượng shape như với 

Textbox 

o Tùy chỉnh chiều của Text trong Shape:  

 Tại Nhóm Text, click vào biểu tượng Text Direction 

 
 Click chọn một trong các hướng để điều chỉnh Text 

Tên Biểu tượng Chức năng 

Mặc định 
 

Kiểu chữ thẳng đứng bình 

thường 

Xoay 

phải  
Xoay chữ một góc 90o 

Xoay trái 
 

Xoay chữ một góc 270o 

o Tùy chỉnh ví trí của Text trong shape 

 Tại nhóm Text, click vào biểu tượng Align Text  

 Click chọn một trong các kiểu phù hợp với mục đích 

Tên Biểu tượng Chức năng 

Trên 
 

Chữ nằm lệch trên 

Shape 

Giữa 
 

Chữ nằm giữa 

Shapes 

Dưới 
 

Chữ nằm lệch dưới 

Shape 
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Phải 
 

Chữ nằm lệch về bên 

phải Shapes 

Trái 
 

Chữ nằm lệch về bên 

trái Shapes 

4.4. tùy chỉnh đối tượng đồ họa 

4.4.1 Tùy chỉnh ví trí của đối tượng đồ họa trong văn bản 

 Tại nhóm Arrange, click vào biểu tượng Position  

 Tại cửa sổ hiện ra, click chọn vị trí thích hợp với mục đích sử 

dụng 

Tên Biểu tượng Chức năng 

In Line with 

text  

Đối tượng sẽ nằm cùng hàng với 

đoạn Text 

Top Left 
 

Đối tượng nằm ở góc trên bên trái 

văn bản 

Top Center 
 

Đối tượng nằm giữa và lệch về về 

đầu văn bản 

Top Right 
 

Đối tượng nằm ở góc trên bên phải 

văn bản 

Middle Left 
 

Đối tượng nằm giữa và lệch về bên 

trái văn bản 

Middle 

Center  
Đối tượng nằm giữa văn bản 
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Middle Right 
 

Đối tượng nằm giữa và lệch về bên 

phải văn bản 

Bottom Left 
 

Đối tượng nằm ở góc dưới bên trái 

văn bản 

Bottom 

Center  

Đối tượng nằm giữa và lệch về cuối 

văn bản 

Bottom 

Right  

Đối tượng nằm ở góc dưới bên phải 

văn bản 

4.4.2. Tùy chỉnh ví trí của đối tượng đồ họa trong đoạn Text 

 Tại Nhóm Arrange, click vào biểu tượng  Wrap Text  

 Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn chức năng phù hợp mục đích 

sử dụng 

Tên Biểu tượng Chức năng 

In Line with 

Text  
Đối tượng nằm cùng hàng 

với văn bản 

Spuare  

Văn bản bao quanh đối 

tượng với một khoảng cách 

nhất định 

Tight  
Văn bản bao quanh sát viền 

đối tượng  

Throught  
Văn bản bao quanh sát viền 

đối tượng 

Top and 

Bottom  
Đối tượng nằm thành hàng 

riêng so với văn bản 
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Behind Text  Đối tượng nằm sau văn bản 

In Front of 

text  
Đối tượng nằm trước văn 

bản 

Edit Wrap 

Point  

Tùy chỉnh đường viền bao 

quanh văn bản. Lựa chọn 

này sẽ làm xuất hiện những 

điểm đen quanh đường viền, 

bạn chỉ việc click và di 

chuyển ví trí các điểm đen 

này để thay đổi đường viền 

4.4.3. Tùy chỉnh vị trí của các đối tượng đồ họa với nhau 

 Chọn Đối tượng đồ họa cần chỉnh 

 Tại nhóm Arrange, click bào biểu tượng Bring Forward 

 để đưa đối tượng đang chọn lên trên đối 

tượng khác 

 Click vào biểu tượng Send Backward  để 

đưa đối tượng đang chọn ra sau đối tượng khác 

4.4.4. Xoay đối tượng đồ họa 

 Chọn đối tượng cần xoay 

 Tại nhóm Arrange, click vào biểu tượng Rotate  

 Tại cửa sổ đổ xuống, chọn kiểu xoay phù hợp mục đích sử 

dụng 
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Tên Biểu tượng Chức năng 

Rotate Right 

90o  Xoay phải một góc 90o 

Rotate Left 90o  Xoay trái một góc 90o 

Flip Verical  
Xoay đối tượng theo trục 

ngang 

Flip Horizontal  
Xoay đối tượng theo trục 

dọc 

 

5. Chèn các đối tượng Picture và Clip Art 

5.1. Chèn đối tượng Picture 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Illutrations click vào biểu tượng Picture 

 
- Khi đó cửa sổ Insert Picture sẽ hiện ra để bạn chọn hình ảnh 
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o Chọn đường dẫn đến nơi chứa file tại nhóm Look in 

o Nếu bạn không thấy hình ảnh cần chèn, bạn có thể thay đổi 

kiểu hình ảnh tại mục Files of type 

o Chọn hình ảnh xuất hiện ở khung và bấm nút Insert để chèn 

hình ảnh 

- Ngoài ra bạn cũng có thể chụp màn hình cửa sổ các tiến trình 

đang chạy bằng cách dùng chức năng  Screenshot tại mục 

Illutrations , khi đó các tiến trình đang chạy sẽ được liệt 

kê vào cửa sổ đổ xuống, bạn chỉ cần click chuột vào cửa số muốn 

chụp và chèn vào văn bản 

5.2. Tùy chỉnh Picture 

Khi hình ảnh được chèn vào văn bản, thẻ Format của nhóm Picture 

Tools cũng được tạo ra.  

5.2.1. Tùy chỉnh mức độ hiển thị hình ảnh 

- Bạn chọn hình cần chỉnh và chọn thẻ Format, nhóm Adjust, bạn 

click chọn chức năng tùy mục đích sử dụng 

Biểu tượng Chức năng 

 
Xóa màu nền của hình ảnh 

 Tùy chỉnh độ sáng tối của hình ảnh 

 Tùy chỉnh màu của hình ảnh 

 Chèn các hiệu ứng đặc biệt vào hình ảnh 
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5.2.2. Tùy chỉnh phong cách hiển thị hình ảnh 

- Bạn cũng có thể tùy chỉnh phong cách 

hiển thị của hình ảnh bằng cách click vào 

nút  tại nhóm Picture Style 

- Tại cửa sổ hiện ra click chọn một trong 

những style bạn thích để áp dụng cho hình 

ảnh 

 

5.2.3. Tùy chỉnh màu đường viền 

- Tại nhóm Picture Styles, click biểu tượng 

Picture Border   

- Trên cửa sổ đổ xuống, click chọn màu bạn 

muốn 

 

- Để thay đổi độ rộng của đường viền, di 

chuyển chuột đến chức năng Weight và click 

vào một trong những kiểu độ rộng có sẵn 

- Để thay đổi kiểu hiển thị đường viền, di chuyển chuột đến chức 

năng Dashes và click vào một trong những kiểu độ rộng có sẵn 

5.2.4. Tùy chỉnh hiệu ứng đặc biệt 

- Tại nhóm Picture Styles, click biểu tượng Picture Effects 

 
- Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn một trong những loại hiệu ứng 

cần thiết 

- Các loại hiệu ứng này cũng tương tự như hiệu ứng chữ Word Art 
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5.2.5. Tùy chỉnh vị trí của hình ảnh 

Vì đây là một đối tượng đồ họa nên việc tùy chỉnh vị trí cũng 

tương tự như khi tùy chỉnh các đối tượng đồ họa khác 

5.3. Sử dụng đối tượng Clip Art 

Đối tượng Clip Art là thư viện hình có sẵn của 

Word được phân chia thành nhiều chủ đề khác 

nhau, để sử dụng Clip Art, ta làm như sau: 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Illutration, click biểu 

tượng Clip Art  

- Khi đó cửa sổ Clip Art sẽ hiện ra ở góc bên 

phải, bạn click nút Go để tìm kiếm đối tượng 

Clip Art 

- Khi đã tìm được đối tượng Clip Art đúng ý, 

bạn double click vào đối tượng để chèn vào 

văn bản 

- Ngoài ra bạn cũng có thể gõ tên chủ đề cần tìm kiếm vào mục 

Search to, sao đó bấm nút Go để tìm kiếm các hình ảnh theo 

từng chủ đề (có nhiều chủ đề như: computer, finance, animal, …) 

5.4. Tùy chỉnh đối tượng Clip Art: 

Vì đối tượng Clip Art cũng là một đối tượng đồ họa nên việc tùy 

chỉnh cũng tương tự như tùy chỉnh các đối tượng đồ họa khác 



 

 
Giáo trình word 68 

Trung tâm kỹ thuật điện toán 

6. Sử dụng biểu đồ và lưu đồ 

6.1. Sử dụng biểu đồ 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Illutrations, Click biểu tượng Chart  

- Khi đó cửa sổ Insert Chart sẽ hiện ra 

 
- Có nhiều kiểu biểu đồ cho bạn lựa chọn được phân chia theo 

từng nhóm (cột (column), đường (line), tròn (Pie),…), bạn chọn 

nhóm biểu đồ phù hợp, sau đó chọn loại biểu đồ tương ứng mỗi 

nhóm 

- Khi đó dữ liệu của biểu đồ sẽ được tạo ra và lưu trữ trong 

chương trình Excel 
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- Bạn có thể tùy chỉnh dữ liệu bằng cách thêm/xóa cột, đổi tên cột, 

đổi số liệu trong file Excel cho phù hợp mục đích sử dụng 

6.2. Tùy chỉnh biểu đồ 

Khi biểu đồ được chèn vào văn bản, các thẻ của công cụ Chart 

Tools cũng được tạo ra 

- Chọn biểu đồ cần tùy chỉnh 

- Chọn thẻ Design để tùy chỉnh hiển thị của biểu đồ 
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6.2.1. Thay đổi dạng biểu đồ: 

- Để thay đổi dạng biểu đồ, tại nhóm Type click chọn chức năng 

Change Chart Type  

- Khi đó cửa sổ chọn biểu đồ sẽ hiện ra, bạn chỉ việc chọn kiểu 

biều đồ khác và bấm nút OK để thực hiện thay đổi 

6.2.2. Thay đổi dữ liệu biểu đồ 

- Để thay đổi dữ liệu biểu đồ, tại nhóm Data, bạn chọn chức năng 

phù hợp với mục đích sử dụng 

Biểu tượng Chức năng 

 
Chuyển dữ liệu hàng thành cột và ngược lại 

 
Chọn vùng dữ liệu khác 

 
Thay đổi số liệu của dữ liệu hiện tại 

6.2.3. Thay đổi kiểu hiển thị biểu đồ 

- Click vào mũi tên tại nhóm Chart Layout, khi đó cửa sổ mới sẽ 

hiện ra 

- Click vào một trong các kiểu hiện thị bạn muốn 
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6.2.4. Thay đổi phong cách hiển thị biểu đồ 

- Click vào mũi tên tại nhóm Chart Style, khi đó cửa sổ mới sẽ 

hiện ra 

- Click vào một trong các style để thay đổi Style hiện tại 

 

6.3. Sử dụng lưu đồ 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Illutration, click vào biểu tượng SmartArt 

 
- Khi đó cửa sổ Insert SmartArt sẽ hiện ra 

 
- Có nhiều kiểu lưu đồ được phân ra theo từng chủ đề để bạn chọn 

lựa, Double Click vào lưu đồ mong muốn đề chèn vào văn bản 
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- Sao khi lưu đồ được chèn vào văn bản, bạn có thể tùy chỉnh nội 

dung lưu đồ bằng việc thay thế các dòng Text bằng nội dung của 

bạn 

6.4. Tùy chỉnh lưu đồ 

Khi đối tượng lưu đồ đượng chèn vào văn bản, các thẻ của công 

cụ SmartArt Tools cũng được tạo ra 

- Chọn đối tượng lưu đồ cần chỉnh 

- Chọn thẻ Design để tùy chỉnh hiển thị lưu đồ 

6.4.1. Thêm các đối tượng vào lưu đồ 

- Tại nhóm Graphics Design, click vào chức năng Add Shape 

 để chèn thêm đối tượng đồ họa vào lưu đồ 

- Click vào chức năng Add Bullet  để chèn thêm đối 

tượng Text vào lưu đồ 

- Click vào chức năng Move Up  để di chuyển đối 

tượng lên trên 

- Click vào chức năng Move Down  để di chuyển đối 

tượng xuống dưới 
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- Click vào chức năng Right to Left  để xoay chiều 

lưu đồ 

6.4.2. Thay đổi kiểu hiển thị lưu đồ: 

- Click vào biểu tượng mũi tên tại nhóm Layouts 

 
- Tại cửa sổ hiện ra, click vào một trong những kiểu hiển thị mong 

muốn 

6.4.3. Thay đổi màu sắc hiển thị lưu đồ 

- Để thay đổi màu sắc hiển thị, bạn click chọn chưc năng Change 

colors tại nhóm SmartArt Style  

- Khi đó, cửa sổ màu sẽ đổ xuống, bạn chỉ việc chọn màu sắc minh 

muốn 

6.4.4. Thay đổi phong cách hiển thị 

- Click vào biểu tượng mũi tên tại nhóm SmartArt Style 

 
- Tại cửa sổ hiện ra, click vào phong cách hiển thị mong muốn 
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7. Sử dụng Hyperlink 

Các siêu liên kết (Hyperlink) là các đối tượng chứa đường dẫn đến 

một đối tượng khác, khi bạn click vào đối tượng siêu liên kết, bạn sẽ 

được dẫn đến đối tượng được chỉ định 

- Chọn khối đoạn văn bản hoặc đặt con nháy tại nơi muốn chèn 

siêu liên kết 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Links, click vào chức năng Hyperlink 

 
- Khi đó cửa sổ Insert Hyperlink sẽ hiện ra 

 
- Chọn chức năng cần thiết tùy mục đích sử dụng 

Biểu tượng Chức năng 

 

Tạo siêu liên kết dẫn đến một địa chỉ trang web 

hoặc một file có sẵn trong máy 

 

Tạo siêu liên kết dẫn đến một nơi bất kz trong 

văn bản hiện tại 
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Tạo siêu liên kết có chức năng tạo ra một văn bản 

mới 

 
Tạo siêu liên kết dẫn đến một địa chỉ E-mail 

7.1. Existing File or Web Page 

 
Tại giao diện Existing File or Web Page: 

- Nhập tên hiển trên văn bản tại mục Text to display 

- Nhập địa chỉ Web hoặc dường dẫn đến tập tin tại mục Address 

- Bấm OK để hoàn thành hoặc Cancel để hủy bỏ 

7.2. Place in This Document 

Để tạo được Hyperlink của chức năng này, trước tiên bạn phải 

tạo Bookmark hoặc định dạng Style chữ khác kiểu normal 
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Tại giao diện Place in This Document: 

- Nhập tên hiển thị trên văn bản tại mục Text to display 

- Chọn một trong các đối tượng được hiện trong khung select a 

place in this document 

- Bấm OK để hoàn thành hoặc Cancel để hủy bỏ 

7.3. Create New Document 

 
Tại giao diện Create New Document: 
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- Nhập tên hiển thị trên văn bản tại mục Text to display 

- Nhập đường dẫn và tên tập tin được tạo ra tại mục Name of 

new document 

- Bạn cũng có thể lựa chọn mở tập tin được tạo ra ngay lập tức 

bằng lựa chọn Edit the new document now hoặc không mở 

tập tin bằng lựa chọn Edit the new document later 

- Bấm OK để hoàn thành hoặc Cancel để hủy bỏ 

7.4. E-mail Address 

 
Tại giao diện E-mail Address: 

- Nhập tên hiển thị trên văn bản tại mục Text to display 

- Nhập địa chỉ email người nhận tại mục Email address 

- Bạn có thể lựa chọn nhập tiêu đề tại mục Subject hay không 

- Bấm OK để hoàn thành hoặc Cancel để hủy bỏ 
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Chương V: Làm việc với Bảng biểu 

1. Tạo và điều chỉnh bảng 

1.1. Tạo bảng 

Trước khi tạo bảng, bạn phải xác định số hàng và số cột cần thiết 

- Đặt con nháy tại vị trí muốn chèn bảng 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Tables, click nút 

Table  
- Nếu bảng của bạn chỉ có vài hàng hoặc vài 

cột, thì tạo bảng nhanh bằng cách di chuyển 

con chuột trên mục Insert Table, việc tạo bảng 

này chỉ tạo được bảng tối ta 10 cột và 8 hàng 

- Để tạo được nhiều hàng hoặc cột hơn, bạn 

click chọn chức năng Insert Table… 

 

o Nhập số cột vào mục Number of column 

o Nhập số hàng vào mục Number of rows 

o Lựa chọn Fixed column width 

sẽ làm table tự điều chỉnh độ 

rộng cột 

o Lựa chọn AutoFit to contents: 

độ rộng của cột sẽ được tự 

động tính toán theo nội dung 

được nhập vào 

o Lựa chọn AutoFit to window: 

độ rộng của cột sẽ được tự 

động tính toán theo độ rộng của 

cửa sổ soạn thảo 

o Bấm OK để hoàn thành 



 

 
Giáo trình word 79 

Trung tâm kỹ thuật điện toán 

1.2. Điều chỉnh bảng 

Khi bảng được tạo ra và chèn vào văn bản, các thẻ của công cụ 

Table Tools cũng được tạo ra.  

1.2.1. Tùy chỉnh số hàng và số cột 

Bạn vẫn có thể tùy chỉnh lại số hàng hoặc số cột của bảng sau khi 

chèn 

- Đặt con nháy tại vị trí cần chèn/xóa hàng hoặc cột 

- Chọn thẻ Layout, nhóm Rows and column 

- Tại cửa sổ hiện ra, click chọn chức năng phù hợp mục đích sử 

dụng 

Biểu tượng Chức năng 

 Chèn thêm một cột bên trái 

 Chèn thêm một cột bên phải 

 
Chèn thêm một dòng phía trên 

 Chèn thêm một dòng phía dưới 

- Ngoài ra, bạn vẫn có thể kẻ thêm hàng hoặc cột bằng chức 

năng Drawing table tại thẻ Design, nhóm Drawing Table  

o Khi đó con trỏ chuột chuyển thành hình cây viết chì, bạn có 

thể vẽ thêm hàng hoặc cột bằng cách click chuột trái và kéo 

vẽ các đường thẳng trong table 
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- Để xóa hàng hoặc cột bạn có thể dùng chức năng Eraser tại 

thẻ Design, nhóm Drawing Table  

o Khi con trỏ chuyển thành hình cục tẩy, bạn di chuyển con trỏ 

chuột đến đường cần tẩy và click chuột trái 

 
- Hoặc bạn cũng có thể xóa bảng bằng chức năng Delete tại thẻ 

Layout nhóm Rows and Columns 

o Click vào nút Delete  

o Tại cửa sổ đổ xuống, click vào chức năng phù hợp mục đích 

sử dụng 

Biểu tượng Chức năng 

 Xóa một hoặc nhiều ô 

 Xóa một hoặc nhiều cột 

 Xóa một hoặc nhiều hàng 

 Xóa toàn bộ bảng 

 

1.2.2. Trộn/chia ô trong bảng 

- Chọn khối các ô muốn trộn/chia 

- Chọn thẻ Layout, nhóm Merge, click vào 

chức năng Merge cell…  để 

trộn các ô lại thành một 

- Chọn chức năng Split cells  để 

chia ô thành nhiều ô  

o Khi đó cửa sổ chia ô hiện ra  



 

 
Giáo trình word 81 

Trung tâm kỹ thuật điện toán 

o Nhập số cột muốn chia trong mục Number of column 

o Nhập số hàng muốn chia tại mục Number of rows 

o Bấm OK để hoàn thành hoặc Cancel để hủy bỏ 

- Chọn chức năng Split table  để chia bảng hiện tại 

thành hai bảng 

1.2.3. Tùy chỉnh độ rộng của cột/hàng 

- Để điều chỉnh độ rộng của cột/hàng, bạn di chuyển con trỏ 

chuột đến một trong các đường viền của bảng cho đến khi 

con trỏ chuột chuyển về dạng hai đường kẻ song song 

 
- Khi đó, click và kéo chuột trái cho đến khi cột/hàng đạt độ 

rộng cần thiết 

- Hoặc bạn cũng có thể tùy chỉnh độ rộng của cột/hàng bằng 

cách: 

o Chọn ô/hàng/cột cần chỉnh độ rộng 

o Chọn thẻ Layout, nhóm Cell size 

o Thay đổi thông số tại mục Row height  để 

tùy chỉnh hàng 

o Thay đổi thông số tại mục Column width  

để tùy chỉnh cột 

o Click chọn chức năng AutoFit  để tự động điều 

chỉnh độ rộng 

1.2.4. Xoay chữ trong bảng 

- Chọn các ô có nội dung cần xoay chữ 

- Chọn thẻ Layout, nhóm Alignment, click vào chức năng Text 

Direction để xoay chữ 

Biểu tượng Chức năng 
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Kiểu chữ bình thường 

 
Xoay chữ một góc 90

o
 

 
Xoay chữ một góc 270

o
 

1.2.5. Tùy chỉnh ví trí của Text trong bảng 

- Chọn các ô có nội dung cần chỉnh 

- Chọn thẻ Layout, nhóm Alignment, click vào chức năng canh 

chỉnh tùy mục đích sử dụng 

Tên Biểu tượng Chức năng 

Top Left 
 

Text nằm ở góc trên bên trái ô 

Top Center 
 

Text nằm giữa và lệch về đầu ô 

Top Right 
 

Text nằm ở góc trên bên phải ô 

Middle Left 
 

Text nằm giữa và lệch về trái ô 

Middle 

Center  
Text nằm giữa ô 

Middle 

Right  

Text nằm giữa và lệch về phải 

ô 

Bottom Left 
 

Text nằm ở góc dưới bên trái ô 

Bottom 

Center  

Text nằm giữa và lệch về cuối 

ô 

Bottom 

Right  

Text nằm ở góc dưới bên phải 

ô 
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1.2.6. Tùy chỉnh cách thể hiện của bảng 

- Đặt con nháy tại bất kỳ ô nào trong bảng 

- Chọn thẻ Design, nhóm Table Styles, click vào nút mũi tên 

cạnh ô chọn Style 

 
- Tại cửa sổ hiện ra, click chọn một trong các kiểu style bạn 

thích để hoành thành 

2. Định dạng đường viền và tô màu nền 

2.1. Định dạng đường viền 

- Chọn các ô cần định đạng hoặc toàn bộ bảng 

- Chọn thẻ Design, nhóm Draw Border, click vào nút mũi tên 

của chức năng Line Style  

o Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn kiểu đường viền mong muốn 

o Chọn No Border khi bạn không muốn kẻ đường viền 

- Để thay đổi độ rộng của đường viền, click vào nút mũi tên 

cạnh chức năng Line Weight  

o Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn độ rộng cần thiết 

- Để thay đổi màu sắc của đường viền, click chọn chức năng 

Pen color  

o Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn màu bạn thích 

- Sau đó sử dụng công cụ Drawing Table để vẻ đường viền với 

kiểu đường viền và màu đã chọn 
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2.2. Tô màu ô trong bảng 

- Chọn các ô cần tô màu 

- Chọn thẻ Design, nhóm Table Styles, click chọn chức năng 

Sharding  

- Tại cửa sổ đổ xuống, click chọn màu bạn muốn 

- Để bỏ tô màu, bạn chọn chưc năng No Color khi click vào 

nút Shading 

2.3. Cửa sổ Border and Shading 

Bạn có thể tùy chỉnh kiểu đường viền và màu sắc bằng cửa sổ 

Border and Shading. Để mở cửa sổ Border and Shading, click 

vào nút Dialog Box launcher tại thẻ Design, nhóm Draw Borders 

 
Trong cửa sổ Border and Shading: 

- chọn thẻ Border để kẻ khung cho table 

- Chọn thẻ Shading để tô màu cho table 

- Sau khi tùy chỉnh xong, bấm nút OK để hoàn thành thao tác 
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Nhóm Biểu tượng Chức năng 

Setting 

None 
 

Không kẻ đường viền 

Box 
 

Chỉ kẻ các đường ngoài 

cùng 

All 
 

Kẻ tất cả các đường 

Grid 
 

Kẻ khung ngoài cùng 

khác với các đường 

bên trong 

Custom 
 

Tùy chỉnh kẻ từng 

đường của khung và 

bên trong bảng 
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Style 
 

Chọn kiểu đường kẻ 

Color  
Chọn màu cho đường 

kẻ 

Width 
 

Chọn độ rộng của 

đường kẻ 

Preview 

 

Chỉ kẻ đường trên 

cùng 

 

Chỉ kẻ các đường trong 

bảng 

 

Chỉ kẻ đường dưới 

cùng 

 
Kẻ đường chéo lên 

 

Chỉ kẻ đường ngoài 

cùng bên trái 

 

Chỉ kẻ các đường bên 

trong bảng 

 

Chỉ kẻ đường ngoài 

cung bền phải 

 
Kẻ đường chéo xuống 

 

3. Chuyển Table sang text và ngược lại 

Chức năng này sẽ chuyển nội dung trong Table thành đoạn text và 

ngược lại. 
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3.1. Chuyển Table sang Text 

- Đặt con nháy tại bất kz ô nào trong 

bảng 

- Chọn thẻ Layout, nhóm Data, click 

vào chức năng Convert to Text 

 
- Khi đó, Cửa sổ Convert Table to 

Text được hiện r, bạn click chọn một 

trong những ký hiệu phân cách ô khi 

chuyển sang văn bản 

o Paragraph marks: Tượng tự như phím Enter 

o Tabs: Có khoảng cách là các đoạn Tab 

o Comas: giữa các ô sẽ chuyển thành dấu phẩy 

o Other: Dấu khác tùy thuộc vào ký tự trong ô 

- Bấm OK để hoàn thành hoặc Cancel để hủy bỏ 

3.2. Chuyển Text thành Table 

- Chọn khối đoạn văn cần chuyển sang Table 

- Chọn thẻ Insert, nhóm Tables, click vào chức năng Convert 

Text to Table 

- Khi đó hộp thoại Convert Text to Table sẽ được tạo ra 
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o Nhập số cột cần thiết tại ô Number of columns 

o Lựa chọn Fixed column width sẽ làm cho table tự động canh 

chỉnh độ rộng các cột 

o Lựa chọn AutoFit to contents : Độ rộng các cột sẽ được tự 

động điều chỉnh theo nội dung của ô 

o Lựa chọn AutoFit to window : Độ rộng các cột được tự động 

điều chỉnh theo độ rộng cửa sổ văn bản 

o Paragraphs: Dùng ký hiệu phân đoạn (phím Enter) để phân 

cách nội dung của ô 

o Tabs: Dúng khoảng Tab để phân cách nội dung của ô 

o Comas: Dùng dấu phẩy để phân cách nội dung của ô 

o Other: Dùng dấu được định nghĩa trong ô other để phân cách 

các ô trong bảng 



 

 
Giáo trình word 89 

Trung tâm kỹ thuật điện toán 

 

Chương VI: Các chức năng hỗ trợ trong Word 

1. Trộn thư (Mail Merge) 

1.1. Khái niệm 

1.1.1. Trộn thư 

Đôi khi chúng ta cần in văn bản và gửi cho nhiều người với một mẫu 

có sẵn như: thư mời, bảng điểm, văn bằng tốt nghiệp, … Thay vì 

phải ngồi gõ tay từng người vào từng văn bản (rất dễ gây nhầm lẫn) 

thì bạn có thể dùng chức năng Mail Merge để giải quyết vấn đề trên 

một cách nhanh chóng 

1.1.2. Tập tin DataSource 

Là tập tin chứa dữ liệu nguồn, thường được lưu dưới dạng bảng biểu 

đơn giản như table của Access, sheet của Excel, và phải đảm bảo đủ 

số cột/hàng cũng như nội dung của các ô 

1.1.3. Tập tin Main Document 

Là một văn bản mẫu đã được trình bày hoàn chỉnh 

1.2. Các loại Mail Merge 

Mail Merge hỗ trợ các loại sau: 

- Thư mời (Letters) 

- Mẫu tin nhắn (E-mail messages) 

- Bì thư (Envelopes) 

- Nhãn (Labels) 

- Sách hướng dẫn (Directory) 
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1.3. Các bước thực hiện 

Tuy hỗ trợ nhiều loại như vậy, nhưng các bước thực hiện là như 

nhau. Để dễ hình dung, chúng ta sẽ làm một ví dụ minh họa như sau: 

1.3.1. Tạo tập tin Main Document 

Tại bước 1: việc bạn cần làm là tạo tập tin Main Document bằng 

chương trình Word, sau đó lưu lại, nội dung thì bạn có thể tùy chọn, 

ở đây chúng ta sẽ tạo bảng điểm cơ bản cho học sinh như mẫu sau 

 

1.3.2. Tạo Tập tin DataSource 

Sau đó, tạo thêm tập tin chứa dữ liệu nguồn trên file Excel và lưu lại. 

Thực ra, bạn cũng có thể tạo tập tin này bằng Word. Tuy nhiên, làm 

việc trên Excel sẽ có lợi hơn nếu trong bảng có chứa nhiều phép tính 

hoặc hàm phức tạp 
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Lưu ý: Tên cột không nên viết bằng tiếng việt có dấu và phải bắt đầu 

dữ liệu ngay tại ô A1 

STT Hoc Vien Phai Noi Sinh 
Diem 

Thi 

Xep 

Loai 

1 Lê Văn Nam Nam Tp HCM 8 Giỏi 

2 
Nguyễn Hữu 

Phúc 
Nam 

Thanh 

Hóa 
6 

Trung 

bình 

3 
Võ Thị Hồng 

Ngọc 
Nữ Cà Mau 7 Khá 

4 Lý Thông Nam 
Quy 

Nhơn 
9 Giỏi 

5 Phan Sơn Hà Nữ 
Đồng 

Nai 
5 

Trung 

Bình 

1.3.3. Bước 1: Lựa chọn loại tài liệu 

Tại tập tin Main Document, chọn thẻ Mailings, nhóm Start mail 

Merge, click vào biểu tượng Start Mail Merge và chọn chức năng 

Step by step Mail Merge Wizard… 
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Khi đó cửa sổ Mail Merge sẽ xuất hiện, bạn click chọn một trong 

những kiểu tài liệu và click Next: Starting document. Ở đây chúng 

ta chọn kiểu thư mời 

1.3.4. Bước 2: Lựa chọn mẫu tài liệu (Main document) 

Tại bước 2, bạn lựa chọn mẫu tài liệu để trộn thư, có 3 lựa chọn: 

       
- Use the curent document: sử dụng chính tài liệu đang mở 

- Start from a template: Sử dụng mẫu có sẵn 

o Click vào chức năng select template… để mở cửa sổ chọn 

mẫu 

o Chọn mẫu đã có trên máy tính và click OK 

- Start from existing document: sử dụng tài liệu đã có 

o Click vào nút Open… 

o Chọn đến tập tin đã có trên máy và click OK 

- Next: select recipients: Đi đến bước kế tiếp (bước 3) 

- Previous: Select document type: Quay trở lại bước 1 

Ở đây chúng ta chọn Use the curent document và click Next 
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1.3.5. Bước 3: Lựa chọn tập tin chứa dữ liệu (DataSource) 

Bước 3, chúng ta sẽ lựa chọn tập tin chứa dữ liệu cần trộn, gồm 3 lựa 

chọn: 

     
- Use an existing list: sử dụng tập tin dữ liệu có sẵn 

- Select from Outlook contacts: sử dụng danh sách của Outlook 

o Chọn thông tin Outlook và click OK 

- Type a new list: Tạo một danh sách mới 

o Click vào chức năng Create… 

o Nhập danh sách dữ liệu vào cửa sổ New Address List và click 

OK 

Ở đây chúng ta chọn Use an existing list, click vào chức năng 

Browse… 

- Tại cửa sổ Select Data Source hiện ra: 



 

 
Giáo trình word 94 

Trung tâm kỹ thuật điện toán 

 
o Chọn đường dẫn nơi lưu tập tin dữ liệu tại mục Look in 

o Chọn loại tập tin dữ liệu (chỉ nên thay đổi nếu bạn không 

nhìn thấy tập tin dữ liệu tại nơi lưu) 

o Click chọn tập tin tại khung hiển thị tập tin 

o Click OK để hoàn tất 

- Khi đó cửa sổ Select Table sẽ hiện ra, bạn click chọn sheet chứa 

dữ liệu và click OK 
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- Tiếp theo tại cửa sổ Mail Merge Recipients, bạn có thể loại bỏ 

những dòng dữ liệu không cần trộn bằng cách click bỏ chọn dấu 

checkbox ở những dòng đó, và click OK để hoàn tất 

 
- Bạn có thể quay lại cửa sổ này bằng chức năng Edit recipient 

list…, hoặc chọn một tập tin dữ liệu khác bằng chức năng Select 

a different list… tại cửa sổ chính của chức năng Mail Merge ở 

bước 3 

  
- click Next: Write your letter để đến bước 4 hoặc Previous: 

Starting document để quay trở về bước 2 

1.3.6. Bước 4: Chèn các cột dữ liệu vào thư 

Tại bước 4, bạn sẽ thực hiện cộng đoạn chèn các cột trong file dữ 

liệu vào tập tin Main document. 

- Đặt con nháy tại vị trí bạn muốn chèn cột dữ liệu 
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- Click vào chức năng More item tại cửa số chính của chức năng 

Mail Merge ở bước 4 

  
- Khi đó cửa sổ Insert Merge Field sẽ hiện ra, bạn chọn cột dữ liệu 

cần chèn và click nút Insert 

- Tập tin Main document sau khi thực hiện xong bước 4 
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- Sau khi chèn xong các cột dữ liệu, click Next: Preview your 

letter để đến bước 5 hoặc Previous: Select Recipients để quay trở 

lại bước 3 

1.3.7. Bước 5: Xem lại thư 

  

 
Ở bước này bạn có thể kiểm tra lại các thông tin đã trộn bằng cách click 

vào nút: 

-   Để xem lại dòng dữ liệu trước đó 

-  để xem dòng dữ liệu tiếp theo 

- Recipient: 3 : Dòng dữ liệu hiện tại 

- Nếu không có gì sai sót, click nút Next: Complete the merge 

để đến bước 6 

- Hoặc click nút Previous: Write your letter để quay trở về 

bước 4 
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1.3.8. Bước 6: In các thư đã trộn 

Đây là bước cuối cùng của việc trộn thư, tại giao diện chính của 

chức năng Mail Merge ở bước 6, bạn click chọn một trong các chức 

năng sau: 

  

 
- Print…: In các thư đã trộn ra máy in 

- Edit individual letters… : tạo các trang văn bản ứng với mỗi 

dòng dữ liệu 
Ý nghĩa các chức năng tại cửa sổ Merge to Print/Document 
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Tên Chức năng 

All Áp dụng cho toàn bộ các dòng dữ liệu 

Current record Chỉ áp dụng cho dòng dữ liệu hiện tại 

From---    To: --- Áp dụng cho dòng dữ liệu từ ô From đến ô To 

- Click OK để hoàn thành thao tác 

1.4 Trộn thư bằng thanh công cụ Ribbon 
Bạn cũng có thể dùng thanh công cụ Ribbon để thực hiện trộn thư, Chọn 

thẻ Mailings, gồm các công cụ sau: 

Nhóm Biểu tượng Chức năng 

Start Mail 

Merge 

 
Chọn mẫu thư trộn 

 
Chọn tập tin Datasource 

 

Tùy chỉnh các dòng dữ liệu trong tập 

tin Datasource 

Write & 

Insert Fields 
 

Đánh dấu các filed dữ liệu 

 

Chèn các cột dữ liệu vào tập tin Main 

Document 

Preview 

Results 
 

Xem lại kết quả trước khi in 

 
Di chuyển qua lại giữa các dòng dữ 

liệu 

Finish 
 

In ra máy in hoặc tạo các trang văn 

bản ứng với mỗi dòng dữ liệu 
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2. In ấn trong Word 

Chọn thẻ File, Click chọn chức năng Print, giao diện chức năng Print như 

sau: 

 
Ý nghĩa các chức năng trong nhóm thẻ chức năng 

Nhóm Biểu tượng Chức năng  

Print  

In văn bản  

 
Số lượng bản in  

Printer 
 

Chọn máy in  
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Settings 

 
 

 

 

Số trang cần in, gồm 

nhiều lựa chọn khác 

nhau: 

- Print All Pages: In toàn 

bộ trang trong văn bản 

- Print Selection: In khối 

văn bản đang chọn 

- Print Current Page: In 

trang hiện tại 

Print Custom Range: In 

các trang tùy chọn 

 
Nhập số trang cần in, có 2 

cách nhập: 

- Dấu “-“ : in các trang 

liên tục (1-4 => in các 

trang 1 2 3 4) 

Dấu “ ,”: in các trang rời 

rạc (2,4,7,9 => in các 

trang 2 4 7 9) 

 
 

Lựa chọn in 1 hoặc 2 mặt 

giấy: 

- Print One Sided: In 

một mặt giấy 

- Manually Print on Both 

Sides: In hai mặt giấy 

 
Lựa chọn in tuần tự 

(Collated) hay không 

(Uncollated), chức năng 

này chỉ được thực hiện 

khi số lượng bản in nhiều 
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hơn hai 

 
Gồm 2 lựa chọn: 

- Portrait: In giấy theo 

chiều đứng 

- Lanscape: In giấy theo 

chiều ngang 

 
Tùy chỉnh loại giấy khi in, 

có nhiều loại được định 

dạng sẵn: A4, A5, Letter, 

… 

 
Tùy chỉnh canh lề của khổ 

giấy khi in 

 
Lựa chọn số trang văn 

bản được in trên một mặt 

giấy 

 

3. Tìm kiếm và thay thế 

Đối với văn bản ít trang, việc tìm kiếm một từ hoặc 

cụm từ nào đó nghe có vẻ dễ dàng và khả thi, 

nhưng với văn bản nhiều trang thì sao? Rõ ràng 

việc tìm kiếm bằng tay là một việc khó và mất thời 

gian. Vì vậy khi bạn bắt đầu tìm kiếm một từ hoặc 

cụm từ nào đó, hãy nghĩ ngay đến việc sử dụng 

chức năng tìm kiếm được Word cung cấp sẵn. 

Chọn thẻ Home, nhóm Editing, click vào chức 

năng Find   để tìm kiếm hoặc Replace để 

tìm kiếm và thay thế  
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- Sử dụng chức năng Find, cửa sổ Navigation sẽ được bật lên (nếu chưa 

được mở) và con nháy sẽ được chuyển đến ô tìm kiếm của cửa sổ 

Navigation 

 
Khi đó, bạn gõ nội dung cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm, và Word sẽ được tự 

động nhảy đến từ/cụm từ tìm được gần nhất đồng thời cửa sổ Navigation sẽ 

hiển thị những vị trí tìm được. Khi đó bạn chỉ việc click vào một trong các 

vị trí đó để nhảy đến vị trí từ được tìm thấy 

- Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế, cửa sổ Find and Replace sẽ 

được hiển thị 

 
o Bạn gõ nội dung cần tìm kiếm vào mục Find What 

o Gõ nội dung cần thay thế vào mục Replace With 

o Click nút Replace để thay thế từ tìm được tại vị trí hiện tại 

o Replace All để thay thế tất cả các từ tìm được 

o Find Next: di chuyển đến vị trí tìm được tiếp theo 
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4. Bảo vệ tài liệu Word 

Bạn có thể cấm người khác truy cập nội dung tài liệu Word bằng 

cách đặt mật khẩu, khi văn bản đã được đặt mật khẩu, hộp thoại yêu 

cầu xác nhận mật khẩu sẽ được hiện lên mỗi khi truy cập nội dung 

văn bản, và nếu bạn gõ đúng mật khẩu thì nội dung của văn bản mới 

được hiển thị. 

- Để đặt mật khẩu cho văn bản, bạn click vào thẻ File, click vào 

biểu tượng Protect document, tại cửa sổ đổ xuống, click chọn chức 

năng Encrypt with Password 
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- Khi đó cửa sổ Encrypt Document sẽ xuất hiện, điền mật khẩu 

vào mục Password và bấm OK 

- Cửa sổ Confirm Password hiện ra yêu cầu bạn xác nhận mật 

khẩu, bạn gõ lại mật khẩu đã đánh tại mục Password ở cửa sổ 

Encrypt Password và bấm OK 

- Muốn hủy bỏ, bạn cần vào lại chức năng Encrypt with Password 

và xóa mật khẩu đã đặt 

5. Các phím tắt thông dụng trong Word 

Phím Chức năng 

Ctrl+1 Giãn dòng đơn 

Ctrl+2 Giãn dòng đôi 

Ctrl+5 Giãn dòng 1,5 

Ctrl+0 Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn 

F12 Lưu tài liệu với tên khác 

F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh 

F4 Lặp lại lệnh vừa làm 

Ctrl+Shift+S Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động 

Ctrl+Shift+F Thay đổi phông chữ 

Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ 
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Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ 

Ctrl+M  Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm) 

Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab 

Ctrl+T 
Lùi những dòng không phải là dòng đầu của 

đoạn văn bản vào 1 tab 

Ctrl+Shift+T 
Lùi những dòng không phải là dòng đầu của 

đoạn văn bản ra lề 1 tab 

Ctrl+F Tìm kiếm ký tự 

Ctrl+G (hoặc 

F5) 
Nhảy đến trang số 

Ctrl+H Tìm kiếm và thay thế ký tự 

Ctrl+K Tạo liên kết (link)  

Ctrl+] Tăng 1 cỡ chữ 

Ctrl+[ Giảm 1 cỡ chữ 

Ctrl+Shift+> Tăng 2 cỡ chữ 

Ctrl+Shift+< Giảm 2 cỡ chữ 
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Alt+Shift+S Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window 

Ctrl+Enter Ngắt trang 

Start+D Chuyển ra màn hình Desktop 

Start+E Mở cửa sổ Internet Explorer, My computer 

Ctrl+Alt+N Cửa sổ MS word ở dạng Normal 

Ctrl+Alt+P Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout 

Ctrl+Alt+L Đánh số và ký tự tự động 

Ctrl+Alt+F Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang 

Ctrl+Alt+D Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó 

Ctrl+Shift+A 
Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ 

tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển) 

Alt+F10 Phóng to màn hình (Zoom) 

Alt+F5 Thu nhỏ màn hình 

Alt+Print Screen Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình 

Print Screen Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị. 
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