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Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

 - Các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng 

viên chức huyện Ba Bể năm 2021 (theo QĐ số 

3880/QĐ-UBND, ngày 19/8/2021 của UBND huyện 

Ba Bể). 

 

Thực hiện Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND huyện Ba 

Bể về việc tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021. Hội đồng tuyển dụng 

viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức 

huyện Ba Bể năm 2021 như sau: 

1. Danh mục tài liệu ôn thi trắc nghiệm vòng 1 gồm có 03 phần: 

- Phần I: Môn Kiến thức chung cho tất cả các vị trí việc làm. 

- Phần II: Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) cho tất cả các vị trí việc làm. 

- Phần III: Môn Tin học cho tất cả các vị trí việc làm. 

(Có danh mục tài liệu ôn tập chi tiết đính kèm) 

2. Tổ chức thực hiện 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện 

đăng tải Danh mục tài liệu ôn thi trắc nghiệm vòng 1 lên Cổng thông tin điện tử 

huyện Ba Bể (mục thông tin tuyển dụng): https://babe.backan.gov.vn 

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm thông báo cho thí sinh biết về danh mục ôn thi 

trắc nghiệm vòng 1 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Ba Bể.  

- Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể không tổ chức ôn thi và không 

giao nhiệm vụ cho đơn vị nào tổ chức ôn thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021. 

Với nội dung trên, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các cơ quan, 

đơn vị và các cá nhân biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- TV Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban giám sát; 

- Cổng TTĐT huyện (Đăng tải); 

* Gửi bản giấy: 
- Lưu: VT, PNV, HĐTD. 

CHỦ TỊCH 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TRẮC NGIỆM VÒNG 1 

Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTDVC ngày   /8/2021 

 của HĐTDVC huyện Ba Bể) 

____________ 

 

Nội dung thi gồm có 03 phần: 

I. PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010 của của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công 

chức và Luật viên chức: Phần về viên chức (Điều 2). 

II. PHẦN II: NGOẠI NGỮ (thi môn Tiếng Anh) 

1. Phần kiến thức ngôn ngữ  

- Giới từ: chỉ thời gian, nơi chốn 

- Mạo từ  

- Tính từ: sở hữu, chỉ tính chất, quan điểm, thái độ  

- Trạng từ: chỉ tần suất, cách thức  

- Danh từ: số ít, số nhiều; đếm được, không đếm được  

- Động từ: động từ "to be", động từ thường, động từ khuyết thiếu 

"can/could"  

- Dạng động từ:  

+ Danh động từ theo sau giới từ  

+ Động từ theo sau bởi danh động từ và động từ nguyên thể có "to"  

- Từ để hỏi (why, when, which, what, who, what time)  

- Câu giao tiếp cơ bản  

- Các thì: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Quá khứ đơn, Tương lai đơn  

- So sánh hơn của tính từ  

- Mệnh đề quan hệ xác định (who, which)  

- Câu điều kiện loại 1  

2. Phần kỹ năng đọc:  

Các chủ đề đọc hiểu và điền từ: văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, địa lý, lịch 

sử, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, giải trí, du lịch, gia đình, dân số, môi 

trường... 
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III. PHẦN III: Môn Tin học  

Gồm các kiến thức cơ bản về sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông như sau: 

Mô đun 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản; 

Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản; 

Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản; 

Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản; 

Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản; 

Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản; 

Có các chương trình chi tiết dưới đây: 

MÔ ĐUN 1: HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN 

STT Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

I Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính 

1 Phần cứng: Máy vi tính và thiết bị cầm tay thông minh; các thành phần 
phần cứng 

1.1 Hiểu khái niệm máy vi tính, máy tính cá nhân. Phân biệt máy để bàn, máy 
xách tay, máy tính bảng. 

1.2 Hiểu khái niệm thiết bị di động cầm tay như điện thoại di động, điện thoại 
thông minh (smartphone), máy tính bảng (tablet) và công dụng của chúng. 

1.3 

Biết các thành phần cơ bản của máy tính điện tử: Bộ xử lý trung tâm (CPU), 
bộ nhớ trong. Biết các đơn vị đo tốc độ của bộ xử lý trung tâm. Phân biệt bộ 
nhớ động (RAM) và bộ nhớ chỉ đọc (ROM). Biết các đơn vị đo dung lượng 
bộ nhớ trong như KB, MB, GB. Biết đơn vị đo tốc độ truy cập của bộ nhớ 
trong như Hz, MHz, GHz. 

1.4 
Biết các loại phương tiện lưu trữ chính: Đĩa cứng trong, đĩa cứng ngoài, các 
loại đĩa quang (CD, DVD), thẻ nhớ, ổ nhớ di động. Biết các đơn vị đo dung 
lượng lưu trữ như bit, byte, KB, MB, GB, TB.  

1.5 

Biết các thiết bị nhập thông dụng và cách nối chúng vào máy tính: Bàn 
phím, chuột, bi lăn (trackball), bảng chạm (touchpad), bút chạm (stylus), 
màn hình cảm ứng, cần điều khiển (joystick), máy ghi hình trực tiếp 
(webcam), máy ảnh kỹ thuật số, mi-crô (micro), máy quét ảnh (scanner). 

1.6 Biết một số thiết bị xuất thông dụng và cách nối chúng vào máy tính: Màn 
hình, màn hình cảm ứng, máy in, loa, tai nghe. 

2 Phần mềm: Phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và 
phần mềm nguồn mở 
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2.1 
Hiểu khái niệm phần mềm và vai trò của phần mềm. Phân biệt hai loại phần 
mềm chính: phần mềm hệ thống (Ví dụ: hệ điều hành) và phần mềm ứng 
dụng. 

2.2 
Biết chức năng của một số phần mềm ứng dụng thông dụng: Xử lý văn bản, 
bảng tính, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, trình chiếu, thư điện tử, trình duyệt web, 
biên tập ảnh, trò chơi máy tính và một số phần mềm khác. 

2.3 

Biết khái niệm phần mềm nguồn mở, phân biệt được phần mềm thương mại 
và phần mềm nguồn mở. Biết tên và chức năng của một số phần mềm nguồn 
mở thông dụng xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, thư điện tử, trình duyệt 
web, biên tập ảnh. 

II Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) 

1 Một số ứng dụng công và ứng dụng trong kinh doanh 

1.1 
Hiểu các dịch vụ Internet khác nhau dành cho người dùng: Thương mại điện 
tử (e-commerce), ngân hàng điện tử (e-banking), chính phủ điện tử (e-
government). 

1.2 
Biết khái niệm học tập trực tuyến (e-learning), đào tạo trực tuyến, đào tạo từ 
xa, “làm việc từ xa” (teleworking), hội nghị trực tuyến (teleconference), một 
số ưu điểm và nhược điểm của các phương thức này. 

2 Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông 

2.1 Hiểu thuật ngữ thư điện tử (e-mail) và công dụng của nó. 

2.2 Hiểu và phân biệt các thuật ngữ “dịch vụ tin nhắn ngắn” (SMS) và “nhắn tin 
tức thời” (IM). 

2.3 Hiểu thuật ngữ “nói chuyện (đàm thoại) qua giao thức Internet” (VoIP – 
Voice over IP) và một số ứng dụng của nó. 

2.4 Hiểu các thuật ngữ “mạng xã hội”, diễn đàn, cộng đồng trực tuyến. 

2.5 

Biết khái niệm cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử. Hiểu được cách 
phân loại trang tin điện tử (báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp, trang tin 
điện tử nội bộ, trang tin điện tử cá nhân, trang tin điện tử ứng dụng chuyên 
ngành). Hiểu các thuật ngữ “trang tin cá nhân” (weblog, blog), chia sẻ nội 
dung trực tuyến. 

III An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng CNTT-TT 

1 An toàn lao động 

1.1 
Biết một số loại bệnh tật thông thường liên quan đến việc sử dụng máy tính 
lâu dài như bệnh về mắt, xương khớp, tâm thần và cách phòng ngừa. Biết 
các quy tắc an toàn khi sử dụng máy tính và các thiết bị kèm theo. 

1.2 

Biết cách chọn phương án chiếu sáng (ví dụ: cường độ, hướng chiếu), chọn 
kiểu, kích thước bàn ghế và sắp xếp vị trí bàn ghế, thiết bị phù hợp với bản 
thân. Biết cách chọn tư thế làm việc đúng, hiểu tác dụng của việc tập thể 
dục, giải lao, thư giãn khi làm việc lâu với máy tính. 

2 Bảo vệ môi trường 
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2.1 Hiểu công dụng của việc tái chế các bộ phận của máy tính, pin, hộp mực in 
khi không còn sử dụng. 

2.2 Biết cách thiết lập các lựa chọn tiết kiệm năng lượng cho máy tính: tự động 
tắt màn hình, đặt máy tính ở chế độ ngủ, tự động tắt máy. 

IV Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính 

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

1.1 Hiểu khái niệm và vai trò của tên người dùng (user name), mật khẩu 
(password) khi truy nhập mạng và Internet. 

1.2 Biết cách sử dụng mật khẩu tốt (không chia sẻ mật khẩu, thay đổi thường 
xuyên, chọn mật khẩu có độ dài thích hợp, xen lẫn giữa chữ cái và số). 

1.3 
Biết cách đề phòng khi giao dịch trực tuyến: Không để lộ (che dấu) hồ sơ cá 
nhân, hạn chế gửi thông tin cá nhân, cảnh giác với người lạ, cảnh giác với 
thư giả mạo. 

1.4 Biết khái niệm và tác dụng của tường lửa (firewall). 

1.5 
Biết cách ngăn chặn trộm cắp dữ liệu bằng cách khóa máy tính, khóa 
phương tiện lưu trữ khi rời nơi làm việc. Hiểu tầm quan trọng của việc sao 
lưu dữ liệu dự phòng. 

2 Phần mềm độc hại (malware) 

2.1 
Hiểu, phân biệt được các thuật ngữ phần mềm độc hại (malware) như virus, 
worms, trojan, spyware, adware. Biết cách thức mã độc xâm nhập, lây lan 
trong hệ thống máy tính. 

2.2 Hiểu các cách phòng, chống phần mềm độc hại và tầm quan trọng của việc 
cập nhật phần mềm an ninh mạng, phần mềm diệt virus thường xuyên. 

V Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT 

1 Bản quyền 

1.1 

Hiểu thuật ngữ bản quyền/quyền tác giả (copyright), sự cần thiết tôn trọng 
bản quyền. Biết một số khái niệm tổng quan của luật pháp Việt Nam và 
quốc tế liên quan đến bản quyền phần mềm, bản quyền nội dung và sở hữu 
trí tuệ. 

1.2 Cách nhận diện một phần mềm có bản quyền: mã (ID) sản phẩm, đăng ký 
sản phẩm, giấy phép (license) sử dụng phần mềm. 

1.3 

Hiểu thuật ngữ ”thỏa thuận giấy phép cho người dùng cuối” (end-user 
license agreement). Phân biệt được phần mềm dùng chung (shareware), 
phần mềm miễn phí (freeware), phần mềm mã nguồn mở (open source 
software). 

2 Bảo vệ dữ liệu 

2.1 Hiểu các khái niệm, thuật ngữ liên quan như dữ liệu, quản lý dữ liệu, bảo vệ 
dữ liệu. 

2.2 Biết một số quy định cơ bản về luật pháp của Việt Nam liên quan đến quyền 
bảo vệ dữ liệu, trách nhiệm quản lý, bảo vệ dữ liệu ở Việt Nam. 
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MỘT SỐ LÝ THUYẾT CƠ BẢN 

1. Phần cứng: Máy vi tính và thiết bị cầm tay thông minh; các thành phần phần 

cứng; thiết bị trung tâm; thiết bị nhập (vào), xuất (ra), lưu trữ; cổng 

Các thành phần cơ bản của máy tính: Hệ thống nhớ (trong, ngoài), bộ xử lý trung 

tâm (CPU), hệ thống vào/ra, Bus liên kết: 

- RAM máy tính - bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên. 

- Khối xử lý trung tâm (CPU): Khối điều khiển (CU - Control Unit + Khối tính 

toán ALU - Arithmetic Logic Unit + Các thanh ghi -Registers) 

- Thiết bị đầu vào - Con chuột, máy quét, bàn phím, webcam,...; thiết bị đầu ra – 

loa, máy in, màn hình - Cổng COM – nối tiếp, LPT – song song, USB – đa năng, 

Cổng mạng. 

2. Phần mềm: Phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm 

nguồn mở 

Phần mềm hệ thống: Hệ điều hành Windows, Ubuntu, Windows Server, Mac OS, 

...;  

Phần mềm ứng dụng: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

3. Hiệu năng máy tính 

Hệ điều hành: được lưu trữ trên USB, HDD, CD – bộ nhớ ngoài; nhằm điều khiển 

hoạt động, quản lý tài nguyên, cầu nối giữ phần mềm, người và máy (Windows, 

Mac, Ubuntu). 

4. Mạng máy tính và truyền thông: Tên thiết bị mạng - SWICH, HUB; mạng cục 

bộ - LAN; mạng diện rộng WAN; mạng Internet 

5. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính. 

Thương mại điện tử (ecommerce), ngân hàng điện tử (e-banking), chính phủ điện 

tử (e-government), học tập trực tuyến (e-learning),… 

6. An toàn thông tin: 

- Virus máy tính là: Chương trình máy tính có khả năng tự lây lan nhằm phá hoại 

hoặc lấy cắp thông tin. 

- Các biện pháp ngăn ngừa virus máy tính: Không dùng phần mềm có nguồn gốc 

không rõ ràng; Không dùng chung một đĩa mềm, CD, USB cho nhiều máy tính; Sử 

dụng phần mềm diệt Virus thường xuyên và luôn cập nhật phiên bản mới. 

- Phishing là hình thức Lừa đảo trực tuyến ; Hacker là Tin tặc máy tính. 

- Mật khẩu mạnh là mật khẩu có từ 8 ký tự trở lên, bao gồm cả chữ cái, chữ số, ký 

tự đặc biệt. 

- Một số phần mềm virus: BKAV, Bitdefender, Kaspersky, McAfee, Norton,… 

MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO 

Câu 1. Hiệu năng của máy tính phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?  

a. Tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ RAM, dung lượng ổ cứng  



7 

 

b. Yếu tố đa nhiệm của hệ điều hành  

c. Việc phân mảnh của tệp tin trên đĩa  

d. Cả ba yếu tố trên  

Câu 2. 1 Byte bằng bao nhiêu Bit?  

a. 8  

b. 16  

c. 32  

d. 64  

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng?  

a. Máy quét, webcam, bàn phím là các thiết bị vào  

b. Loa, màn hình, máy chiếu, máy in là các thiết bị ra  

c. Modem, màn hình cảm ứng là các thiết bị vào/ra  

d. ROM, RAM, đĩa cứng là các thiết bị lưu trữ trong  

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?  

a. Thông tin được đưa ra dưới dạng hình ảnh  

b. Thông tin được đưa ra dưới dạng âm thanh  

c. Thông tin được đưa ra dưới dạng văn bản  

d. Cả ba phương án trên đều đúng  

Câu 5. Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có nghĩa là gì?  

a. Chia sẻ tài nguyên  

b. Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng  

c. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ  

d. Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ  

MÔ ĐUN 2: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN 

STT Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

I Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính 

1 Trình tự và các lưu ý thực hiện công việc đúng cách, an toàn 

1.1 

Biết trình tự thông thường các công việc cần thực hiện khi sử dụng máy 

tính: Mở máy và đăng nhập vào hệ thống, sử dụng các công cụ của hệ điều 

hành để chuẩn bị môi trường làm việc, quản lý dữ liệu, chạy các phần mềm 

ứng dụng cần thiết, lưu lại hoặc đưa các kết quả công việc ra ngoài, và kết 

thúc làm việc, tắt máy. 

1.2 
Biết sự cần thiết phải thao tác đúng cách trong các trường hợp mở/tắt máy, 

mở/tắt hệ điều hành, mở/đóng chương trình ứng dụng, tắt một ứng dụng bị 

treo (non-responding). 
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STT Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

1.3 Biết một số quy tắc an toàn cơ bản, tối thiểu khi thao tác với máy móc, thiết 

bị: An toàn điện, an toàn cháy nổ, và các lưu ý an toàn lao động khác. 

2 Mở máy, đăng nhập và sử dụng bàn phím, chuột 

2.1 
Biết các cách khởi động (mở) máy. Biết sử dụng tên người dùng và mật 

khẩu để đăng nhập máy tính (đăng nhập hệ thống) một cách an toàn. Biết 

các cách để khởi động lại máy. 

2.2 Biết các chế độ tắt máy tính thông thường. Biết hậu quả của việc mất điện 

khi đang làm việc hoặc tắt máy đột ngột. 

2.3 Biết cách gõ bàn phím đúng cách. Biết các phím chức năng và phím tắt 

thường dùng. Biết cách kích hoạt và tắt bàn phím ảo. 

2.4 Biết chức năng và cách dùng các phím của chuột: phím trái, phím phải, 

phím (con lăn) giữa. Biết cách dùng bảng chạm (touchpad). 

II Làm việc với Hệ diều hành 

1 Màn hình làm việc 

1.1 
Hiểu vai trò của màn hình làm việc (desktop). Nhận biết được các thành 

phần đầu tiên của màn hình làm việc như biểu tượng (icon), thanh nhiệm vụ 

(taskbar), thanh công cụ (toolbar). 

1.2 Biết cách thay đổi cấu hình màn hình làm việc của máy tính, cách lựa chọn 

ngôn ngữ của bàn phím (ví dụ: tiếng Anh, tiếng Việt). 

1.3 Biết cách thay đổi hình nền, thay đổi giao diện, cài đặt, gỡ bỏ một phần 

mềm ứng dụng. 

1.4 Biết cách xem thông tin hệ thống của máy tính. Biết cách sử dụng chức 

năng trợ giúp có sẵn. 

2 Biểu tượng và cửa sổ 

2.1 
Hiểu khái niệm biểu tượng (icon) và chức năng của nó. Nhận biết các biểu 

tượng thông dụng: tệp, thư mục, phần mềm ứng dụng, máy in, ổ đĩa, thùng 

rác, biểu tượng “đường tắt” (shortcut). 

2.2 
Biết cách lựa chọn và di chuyển biểu tượng. Biết cách dùng biểu tượng để 

mở một tệp tin, một thư mục, một phần mềm ứng dụng. Biết cách xóa và 

khôi phục biểu tượng. 

2.3 

Hiểu khái niệm cửa sổ (window) và chức năng của nó. Nhận biết được các 

thành phần sau đây của một cửa sổ: thanh tiêu đề, thanh chọn chức năng 

(menu), thanh công cụ (toolbar), thanh thể hiện trạng thái (status bar), thanh 

cuộn màn hình (scroll bar), và công dụng của chúng. 

2.4 
Biết cách mở một cửa sổ mới, kích hoạt một của sổ hiện có. Biết cách thu 

hẹp, mở rộng, phục hồi, thay đổi kích thước, di chuyển, đóng một cửa sổ. 

Biết cách di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác. 
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STT Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

III Quản lý thư mục và tệp 

1 Thư mục và tệp 

1.1 

Hiểu khái niệm tệp tin (file) và công dụng của nó. Các đặc trưng của tệp: 

tên, nơi lưu trữ, kiểu, kích thước. Biết số đo kích thước tệp như Kb, Mb. 

Biết các kiểu tệp thông dụng: Tệp dùng cho văn bản, bảng tính, cơ sở dữ 

liệu, trình chiếu; các tệp .pdf, ảnh, âm thanh, video; tệp tin nén, tệp tạm thời, 

tệp chương trình. 

1.2 
Hiểu khái niệm thư mục (directory, folder). Biết về cấu trúc phân cấp khi 

lưu trữ thư mục và tệp. Hiểu khái niệm đường dẫn (path) đến thư mục và 

tệp, và khái niệm đường tắt (shortcut). 

1.3 

Biết và phân biệt được các thiết bị dùng lưu giữ thư mục và tệp: đĩa cứng, ổ 

lưu trữ trên mạng (ổ mạng), ổ USB, đĩa quang (CD, DVD). Biết tác dụng 

của việc sao lưu tệp thường xuyên tới một thiết bị lưu trữ di động. Hiểu tác 

dụng của việc lưu trữ tệp tin trực tuyến (online). 

2 Quản lý thư mục và tệp: xem thông tin, di chuyển đến nơi lưu giữ, tạo 

đường tắt đến nơi lưu giữ thư mục, tệp 

2.1 
Biết cách mở cửa sổ để xem thông tin về các đặc trưng của tệp, thư mục, ổ 

đĩa như tên, kích thước, vị trí. Biết cách mở rộng, thu hẹp cửa sổ hiển thị 

thông tin về ổ đĩa, thư mục. 

2.2 Biết cách sắp xếp tệp tin theo trật tự khi hiển thị: Theo tên, kiểu, kích thước, 

ngày tạo/ngày sửa đổi gần nhất. 

2.3 
Biết cách chuyển tới (nơi lưu giữ) một thư mục, một tệp tin cụ thể. Biết cách 

tạo và xóa một biểu tượng đường tắt đến thư mục và tệp trên màn hình làm 

việc. 

3 Quản lý thư mục và tệp: Tạo, đặt tên, đổi tên tệp và thư mục, thay đổi 

trạng thái và hiển thị thông tin về tệp 

3.1 Biết cách tạo một thư mục và các thư mục con của nó. 

3.2 Biết cách dùng một phần mềm ứng dụng để tạo một tệp, đặt tên và lưu tệp 

vào một thư mục. 

3.3 Biết cách đặt tên tệp và thư mục để quản lý hiệu quả. Biết cách đổi tên tệp 

và thư mục. 

3.4 Biết khái niệm trạng thái tệp (bị khóa, chỉ đọc, đọc/ghi) và cách thay đổi 

trạng thái tệp. 

4 Quản lý thư mục và tệp: Chọn, sao chép, di chuyển tệp và thư mục 

4.1 Biết cách chọn một tệp, thư mục (riêng lẻ hoặc theo nhóm). 

4.2 Biết cách sao chép tệp, thư mục từ thư mục/ổ đĩa này sang thư mục/ổ đĩa 

khác. 
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STT Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

4.3 Biết cách di chuyển tệp, thư mục từ thư mục/ổ đĩa này sang thư mục/ổ đĩa 

khác. 

4 Biết cách chia sẻ tệp, thư mục trên mạng LAN. 

5 Quản lý thư mục và tệp: Xóa, khôi phục tệp và thư mục 

5.1 Biết cách xóa tệp tin, thư mục, cho vào thùng rác (xóa tạm thời). 

5.2 Biết cách khôi phục tệp tin, thư mục từ thùng rác. 

5.3 Biết cách dọn sạch thùng rác (xóa vĩnh viễn). 

6 Quản lý thư mục và tệp: Tìm kiếm tệp và thư mục 

6.1 Biết cách sử dụng công cụ tìm (find, search) để tìm một tệp hay thư mục. 

6.2 Biết cách tìm tệp theo tên, theo nội dung, theo ngày tạo, ngày cập nhật, theo 

kích cỡ, kiểu. 

6.3 Biết cách sử dụng ký tự đại diện để tìm thư mục và tệp. 

IV Một số phần mềm tiện ích 

1 Nén và giải nén tệp 

1.1 Hiểu ý nghĩa của việc nén tệp tin. Biết cách nén tệp tin trong một thư mục. 

1.2 Biết cách giải nén các tệp tin. 

2 Phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng 

2.1 Biết một số phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng thông dụng. 

2.2 
Sử dụng được phần mềm diệt virus để quét ổ đĩa, thư mục, tệp tin cụ thể. Sử 

dụng được phần mềm an ninh mạng để phòng chống, phát hiện và loại bỏ 

mã độc. 

2.3 Biết cách cập nhật phần mềm diệt virus thường xuyên. 

3 Chuyển đổi định dạng tệp 

3.1 Biết cách chuyển đổi định dạng các tệp văn bản sang kiểu .rtf, .pdf và ngược lại. 

3.2 
Biết các định dạng tệp âm thanh phổ biến và chuyển đổi tệp âm thanh sang 

các định dạng này. 

4 Đa phương tiện 

4.1 
Hiểu khái niệm phương tiện truyền thông (media), đa phương tiện 

(multimedia). 

4.2 Biết cách dùng một số tiện ích về xử lý và quản lý ảnh số. 

4.3 
Biết cách dùng một số tiện ích đa phương tiện tổng hợp: Ghi âm, nghe nhạc, 

xem phim. 

V Sử dụng tiếng Việt 

1 Các khái niệm liên quan 
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STT Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

1.1 Hiểu khái niệm các bộ mã tiếng Việt như Unicode, TCVN. 

1.2 Hiểu khái niệm phông chữ (font) và biết một số phông chữ Việt thông dụng. 

1.3 Biết các cách thức gõ tiếng Việt. 

2 Lựa chọn và cài đặt các tiện ích sử dụng tiếng Việt 

2.1 Biết dùng các giải pháp hỗ trợ cài sẵn bên trong một số hệ điều hành. 

2.2 
Biết về các phần mềm gõ tiếng Việt thông dụng và cách thức cài đặt, sử 

dụng chúng. 

3 Chuyển đổi phông chữ Việt 

3.1 Biết cách xử lý sự không thống nhất về phông chữ. 

3.2 Biết sử dụng một số phần mềm chuyển đổi phông chữ thông dụng. 

4 Sử dụng nhiều ngôn ngữ trong một tài liệu 

4.1 Biết cách chuyển đổi từ bàn phím sang tiếng Việt và ngược lại. 

4.2 
Biết cách đưa một đoạn văn bản bằng ngôn ngữ khác vào văn bản gốc tiếng 

Việt. 

VI Sử dụng máy in 

1 Lựa chọn máy in 

1.1 
Biết cách thay đổi máy in mặc định từ một danh sách máy in cài sẵn. Biết 

cách chia sẻ một máy in mạng. 

1.2 Biết cách cài đặt một máy in mới vào máy tính. 

2 In 

2.1 
Hiểu khái niệm hàng đợi (queue) in, tác vụ (task) in. Biết cách in tài liệu từ 

một ứng dụng. 

2.2 
Biết cách xem tiến trình các công việc in trong hàng đợi, dừng, khởi động 

lại, xóa tác vụ in. 

 

MỘT SỐ LÝ THUYẾT CƠ BẢN 

1. Phần mềm Windows Exploler (biểu tượng My Computer trên màn hình 

Desktop): quản lý các tài nguyên trên máy tính như ổ đĩa, thư mục và 

tệp tin. 

- Các thao tác đánh dấu tệp tin, thư mục, sao chép – giữ phím CTRL+ trỏ chuột 

vào thư mục, tệp tin và bấm CTRL+C. Để để xóa vĩnh viễn một thư mục hoặc một 

tệp tin: Giữ Shift+Delete; 

- Để khôi phục tệp tin đã xóa: Mở cửa sổ Recycle Bin, Chọn menu File\Restore 

- Các thư mục, tập tin được sắp xếp theo các tiêu chí Tên-Kích thước-Kiểu. Xem 

dung lượng File 

2. Quy định tên thư mục, tệp tin: dài tối đa 255 ký tự, có hoặc không chứa khoảng 

trắng, không chứa các ký tự đặc biệt như: ?, !, /, \, “, >, <,… 

3. Để tìm kiếm một tệp (file) trong ổ đĩa, chọn chức năng Find/Search. 
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4. Shortcut là một file liên kết đến một đối tượng trên máy tính hoặc trên mạng. 

Đối tượng đó có thể là tập tin, thư mục, ổ đĩa, máy in,… Shortcut là cách nhanh 

nhất để khởi động một chương trình được sử dụng thường xuyên hoặc để mở tập 

tin, thư mục mà không cần phải tìm đến nơi lưu trữ chúng. 

5. Thiết lập các thuộc tính trong Window: Control Panel\Region and Language: 

Thay đổi dấu “.” thành dấu “,” phân cách phần thập phân; kiểu ngày tháng kiểu 

Việt Nam. 

- Control Panel\Programs and Features: Gỡ bỏ ứng dụng 

- Control Panel\Appearance and Personalization: Thay đổi màn hình nền 

- Control panel\Divice and Printer: Thay đổi cấu hình máy in. 

6. Bộ gõ tiếng Việt; Tiểu chuẩn Font chữ tiếng Việt 

MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO 

Câu 6. Những chữ gạch chân trên thực đơn kết hợp với phím nào?  

a. Ctrl  

b. ALT  

c. Shift  

d. Ctrl +ALT + DEL  

Câu 7. Thành phần nào dưới đây không thuộc cửa sổ thư mục?  

a. Thanh Trạng thái  

b. Thanh Tiêu đề  

c. Thanh Thực đơn lệnh  

d. Thanh Công thức  

Câu 8. Trong Windows, phím tắt nào giúp truy cập nhanh Menu Start để có 

thể Shutdown máy?  

a. Alt + Esc  

b. Ctrl + Esc  

c. Ctrl + Alt + Esc  

d. Ctrl + Alt  

Câu 9. Trong Windows, để thay đổi dấu “.” thành dấu “,” phân cách phần 

thập phân, sử dụng chức năng nào trong Control Panel?  

a. System  

b. Region and Language  

c. Display  

d. Administrative Tools  

Câu 10. Trong Windows, để thay đổi màn hình nền, thực hiện theo phương án 

nào sau đây là đúng nhất?  
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a. Start\ Control Panel\ System and Security  

b. Start\ Control Panel\ Appearance and Personalization  

c. Start\ Control Panel\ Programs  

d. Cả ba phương án trên đều đúng  

MÔ ĐUN 3: XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN 

STT Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

I Kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản 

1 Khái niệm văn bản 

1.1 Hiểu khái niệm văn bản theo nghĩa thông thường. 

1.2 Biết cách tổ chức và định dạng một văn bản. 

2 Soạn thảo văn bản và xử lý văn bản 

2.1 

Biết các thao tác thông thường để có được một văn bản theo yêu cầu: Soạn 

thảo nội dung (tạo mới hoặc sử dụng nội dung có sẵn), biên tập văn bản 

(thêm bớt, sửa chữa nội dung, thay đổi định dạng, thêm minh họa, tạo các 

liên kết, tham chiếu, hoàn chỉnh văn bản), lưu giữ văn bản, in ấn và phân 

phối văn bản. 

2.2 Biết một số phần mềm xử lý văn bản khác nhau như LibreOffice Writer, 

OpenOffice Writer, Microsoft Word. 

2.3 Biết chức năng chính của một phần mềm xử lý văn bản. 

II Sử dụng một phần mềm xử lý văn bản cụ thể 

1 Mở, đóng phần mềm xử lý văn bản 

1.1 Biết các cách mở, đóng phần mềm xử lý văn bản trực tiếp và gián tiếp. 

1.2 
Nhận biết các yếu tố trong giao diện làm việc của phần mềm như thanh 

chức năng, thanh công cụ, các cửa sổ. Biết cách thay đổi giao diện của phần 

mềm như ẩn/hiện các thanh công cụ. Sử dụng được tính năng trợ giúp. 

1.3 Biết cách thay đổi kích thước cửa sổ, mở nhiều cửa sổ và sắp xếp chúng trên 

màn hình làm việc. 

1.4 Biết cách thay đổi một số thiết đặt ban đầu (ví dụ: ngôn ngữ làm việc, thư 

mục lưu văn bản mặc định) để thuận tiện và nâng cao năng suất làm việc. 

2 Mở văn bản có sẵn, tạo văn bản mới, lưu, xóa văn bản 

2.1 Biết cách tìm và mở một văn bản có sẵn. Biết cách phóng to, thu nhỏ văn 

bản. 

2.2 Biết cách chuyển một tài liệu từ các định dạng khác (bảng tính, trang trình 

chiếu, văn bản tạo từ các phần mềm khác) thành văn bản làm việc. 

2.3 
Biết cách soạn thảo một tài liệu mới: gõ bàn phím, gõ dấu tiếng Việt, chèn 

một số ký tự, ký hiệu đặc biệt như ©, ®, ™, các chữ cái Hy Lạp vào văn 

bản. 
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2.4 Biết cách lưu tài liệu đang mở vào một thư mục với tên cũ hoặc đổi tên mới. 

Biết cách lưu văn bản vào thư mục khác, ổ đĩa khác. 

2.5 Biết các kiểu tệp tin khác nhau dùng để lưu văn bản, tài liệu. 

2.6 
Biết cách mở nhiều văn bản cùng lúc. Biết cách sắp xếp các cửa sổ văn bản 

trên màn hình. Biết cách kích hoạt một văn bản để làm việc và chuyển từ 

văn bản làm việc này sang văn bản làm việc khác. 

2.7 Biết cách xóa một văn bản. 

3 Biên tập nội dung văn bản 

3.1 

Biết xác định các đơn vị văn bản như ký tự, từ, cụm từ (dòng, câu), đoạn 

văn, các đối tượng nhúng vào văn bản (bảng, đối tượng đồ họa), trang và 

toàn bộ văn bản. Biết cách chọn (đánh dấu) các đơn vị văn bản và toàn bộ 

nội dung văn bản. 

3.2 Biết cách di chuyển đến các trang văn bản khác nhau (trang trước, trang sau, 

nhảy đến một trang cụ thể). 

3.3 Biết cách thêm (chèn, ghi đè), xóa, sửa các ký tự, từ, cụm từ, và các đơn vị 

khác trong một văn bản. 

3.4 Biết cách tìm kiếm các ký tự, từ, cụm từ. Biết cách thay thế các ký tự, từ, 

cụm từ nhất định trong văn bản. 

3.5 Biết cách cắt, dán, sao chép, di chuyển một đơn vị, một phần văn bản bên 

trong một tài liệu sang các tài liệu đang mở khác. 

3.6 Biết cách sử dụng lệnh hủy kết quả vừa làm (undo), lấy lại kết quả vừa làm 

(redo). 

4 Xử lý lỗi hiển thị tiếng Việt 

4.1 Biết cách loại bỏ các hiệu ứng điều chỉnh tự động (autocorrect) có sẵn trong 

phần mềm soạn thảo đối với văn bản tiếng Việt. 

4.2 
Biết cách loại bỏ các hiển thị không mong muốn (ví dụ: đường sóng) xuất 

hiện trong văn bản tiếng Việt. Biết cách xử lý lỗi khi sao chép và dán (smart 

cut and paste). 

III Định dạng văn bản 

1 Định dạng văn bản (text) 

1.1 Biết cách thay đổi phông chữ (cỡ chữ, kiểu chữ), các kiểu hiển thị khác 

nhau (đậm, nghiêng, gạch dưới) 

1.2 Biết cách ghi chỉ số dưới (subscript), chỉ số trên (superscript). 

1.3 Biết cách thay đổi màu ký tự và màu nền văn bản. 

1.4 Biết cách chuyển đổi chữ hoa /chữ thường. 

1.5 Biết cách ngắt từ (hypernation) khi xuống dòng. 

2 Định dạng đoạn văn 



15 

 

STT Nội dung/Yêu cầu cần đạt 

2.1 Hiểu khái niệm đoạn văn (paragraph). Biết cách chọn (đánh dấu) một đoạn 

văn. 

2.2 Biết cách thêm, bỏ các dấu đoạn (paragraph mark), dấu ngắt dòng (line 

break). 

2.3 Biết cách thụt lề (indent), căn lề (trái, giữa, phải, đều hai biên). 

2.4 Hiểu công dụng, biết cách thiết lập, gỡ bỏ và sử dụng nhảy cách (tab) (ví dụ: 

căn trái, căn giữa, căn phải). 

2.5 Biết cách điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn văn. 

2.6 Biết cách điều chỉnh khoảng cách dãn dòng trong đoạn văn. 

2.7 

Biết cách tạo/bỏ tạo một danh sách đồng mức bằng cách dùng đánh dấu tự 

động (bullet) hoặc đánh số tự động (numbering). Biết cách thay đổi các kiểu 

dấu tự động, kiểu đánh số tự động khác nhau. Đánh số tự động các đoạn văn 

bản. 

2.8 Biết cách tạo đường viền, bóng/nền cho một đoạn văn. 

3 Kiểu dáng (style) 

3.1 Hiểu khái niệm kiểu dáng (style). Biết cách áp dụng một kiểu dáng đang 

được dùng cho ký tự vào một văn bản. 

3.2 Biết cách áp dụng một kiểu dáng mà một đoạn văn đang dùng cho một hoặc 

nhiều đoạn nữa. 

3.3 Biết cách sử dụng công cụ sao chép định dạng. 

IV Nhúng (embed) các đối tượng khác nhau vào văn bản 

1 Bảng 

1.1 Biết cách thêm một khung bảng vào văn bản. 

1.2 Biết cách nhập và biên tập dữ liệu trong các ô của bảng. 

1.3 Biết cách chọn dòng, cột, ô, hoặc toàn bộ bảng. 

1.4 Biết cách thêm, xóa dòng và cột. 

1.5 Biết cách sửa đổi chiều rộng của cột, chiều cao của dòng. 

1.6 Biết cách thay đổi kiểu đường viền, chiều rộng, chiều cao, màu sắc cho ô. 

1.7 Biết cách thêm bóng và màu nền cho các ô của bảng. 

1.8 Biết cách xóa bảng khỏi văn bản. 

2 Hình minh họa (đối tượng đồ họa) 

2.1 Biết cách chèn một hình minh họa (tranh, ảnh, biểu đồ, hình vẽ) vào một vị 

trí xác định trong văn bản. 

2.2 Biết cách chọn đối tượng đồ họa, sao chép, di chuyển một đối tượng bên 

trong một tài liệu, hoặc từ tài liệu này sang tài liệu khác. 
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2.3 Biết cách thay đổi kích thước hình minh họa. Biết cách xóa một hình minh 

họa khỏi văn bản. 

3 Hộp văn bản 

3.1 Biết cách nhập một hộp văn bản (text box) mới hoặc lấy một hộp văn bản từ 

thư viện đưa vào văn bản. 

3.2 Biết cách định dạng cho hộp văn bản. 

3.3 Biết cách lưu hộp văn bản. 

4 Tham chiếu (reference) 

4.1 Biết cách thêm, sửa, xóa chú thích tại chân trang (footnote), chú thích tại 

cuối bài (endnote). 

4.2 Biết cách thêm, sửa, xóa việc đánh số trang. 

5 Hoàn tất văn bản 

5.1 Biết cách căn lề toàn bộ văn bản (căn trái, phải, giữa, đều hai bên) 

5.2 Biết cách thêm, bỏ ngắt trang (page break) 

5.3 Biết cách thêm, bỏ đầu trang (header), chân trang (footer) cho văn bản. 

5.4 Biết cách đặt các chế độ bảo vệ khác nhau cho văn bản. 

V Kết xuất và phân phối văn bản 

1 In văn bản 

1.1 Biết cách đặt, hiệu chỉnh các tham số cho trang in: hướng in dọc (portrait), 

in ngang (landscape), lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải, khổ giấy. 

1.2 Biết khái niệm tác vụ (task) in, hàng đợi (queue) in. 

1.3 Biết cách theo dõi trạng thái in, xóa, khôi phục tác vụ in. 

1.4 Biết cách thực hiện in văn bản: in toàn bộ, in chọn trang, in một bản, in 

nhiều bản. 

2 Phân phối văn bản 

2.1 Biết cách lưu văn bản dưới các kiểu tệp khác nhau (rtf, pdf, txt, định dạng 

của các phiên bản khác nhau). 

2.2 Biết cách đặt mật khẩu để kiểm soát truy nhập tệp văn bản. 

2.3 Biết cách đính kèm văn bản theo thư điện tử. 

2.4 Biết cách lưu văn bản trên mạng (ghi vào các ổ mạng, các thư mục trực 

tuyến). 

VI Soạn thông điệp và văn bản hành chính 

1 Soạn thảo một thông điệp 

1.1 Biết cách soạn một thông điệp bình thường như thông báo, thư. 
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2 Soạn và xử lý một văn bản hành chính mẫu 

2.1 Biết cách soạn và định dạng một văn bản hành chính (tùy chọn) theo mẫu 

quy định. 

MỘT SỐ LÝ THUYẾT CƠ BẢN 

1. Định vị con trỏ đánh máy:  

Dùng tổ hợp phím Ctrl+← để về đầu từ 

đứng trước; Ctrl+→ : về đầu từ đứng sau; Dùng tổ hợp phím Ctrl+↓ để về đầu 

dòng sau liền kề; Ctrl+↑: về đầu dòng trước liền kề. 

- Ctrl+End: Di chuyển nhanh con trỏ về cuối văn bản. Ctrl+Home: Di chuyển 

nhanh con trỏ về đầu văn bản. Ctrl+Page Down đến trang sau liền kề. Ctrl+Page 

Up: đến trang trước liền kề. 

2. Đánh dấu đối tượng (Text, bảng, hình ảnh, biểu đồ,…): 

- Để chọn (đánh dấu bằng cách bôi đen) một khối kể từ vị trí con trỏ đến cuối văn 

bản (nhằm mục đích sau đó sẽ xoá, sao chép hoặc di chuyển khối đã chọn đến nơi 

khác ), ta có thể thực hiện bằng cách sau: Gõ tổ hợp phím Shift+Ctrl+End. Chú ý: 

Shift+Ctrl+Home (Đánh dấu từ vị trí con 

trỏ đến đầu văn bản). 

- Để chọn (đánh dấu bằng cách bôi đen) toàn bộ văn bản hiện hành (nhằm mục 

đích sau đó sẽ xoá, sao chép hoặc di chuyển đến nơi khác ), ta có thể thực hiện 

bằng cách sau: Gõ tổ hợp phím Ctrl+A. 

- Dùng tổ hợp phím Shift + ← để bôi đen (đánh dấu) một ký tự bên trái con trỏ; 

- Shift + → để bôi đen (đánh dấu) một ký tự bên phải con trỏ. 

3. Thiết lập (đặt) thuộc tính cho đối tượng được đánh dấu: 

- Tổ hợp phím Ctrl + = sẽ chuyển vùng được chọn: Đánh chỉ số dưới, Shift + Ctrl 

+ =: Đặt chỉ số trên. 

- Dùng tổ hợp phím Ctrl + [ : Thu nhỏ cỡ chữ Dùng tổ hợp phím Ctrl + ] : Phóng to 

cỡ chữ. 

- Phím tắt để thay đổi: Kiểu, cỡ, dáng chữ; canh lề, cắt, dán, copy,… đối tượng 

được đánh dấu. 

4. Đối tượng bảng (Table): 

- Để tạo một bảng: Insert\Table\InsertTable. 

- Để liên kết nhiều ô liền nhau đã được chọn trong một bảng thành một ô, sau khi 

đánh dấu (bằng cách bôi đen), Bấm phím phải chuột, chọn Merge Cells; để chia 

một ô thành nhiều ô, chọn Split Cells. 

(*) Có thể vào tools trong phần Tables Tools 

- Để thêm một cột bên phải vào bảng hiện có, chọn Layout\Insert Right, bên trái 

chọn Layout\Insert Left trong Table Tools 
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- Thêm hàng: Layout\Insert Below, Layout\Insert Above 

- Xóa hàng: Layout\Delete\Delete Rows 

- Xóa cột: Layout\Delete\Delete Columns 

- Trong một bảng đã được tạo trong Microsoft Word, có một cột ghi các con số; 

nếu muốn tự động tính tổng các con số đó và ghi kết quả vào dòng cuối cùng của 

cột này, ta có thể di chuyển con trỏ đến ô cuối cùng của cột số đó rồi vào LayOut 

chọn Formula SUM (ABOVE) – Tổng các giá trị phía trên SUM(BELOW) – Tổng 

các giá trị số phía dưới 

Trong một bảng đã được tạo trong Microsoft Word, có một cột ghi các con số; nếu 

muốn dựa vào giá trị các con số đã ghi ở cột này để sắp xếp lại các dòng của bảng 

theo thứ tự tăng dần, ta có thể đánh dấu (bằng cách bôi đen) cột được chọn làm căn 

cứ để sắp xếp rồi vào: Home\Pargraph\Sort A->Z, Sort By chọn: 

+ Ascending để sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 

+ Descending để sắp xếp theo thứ tự giảm dần. 

5. Chèn đối tượng đặc biệt: 

- Muốn chèn vào văn bản một ký tự đặc biệt ( thí dụ: một dấu mũi tên hoặc một ký 

hiệu toán học ), ta đưa con trỏ vào vị trí cần chèn rồi vào thẻ tab 

Insert\Symbols\More Symbols 

Trong bảng Symbol mới xuất hiện, ta tìm và đánh dấu vào ký tự cần chọn. Sau đó: 

Bấm chuột vào nút Insert. 

- Để chèn một hình ảnh vào văn bản, ta có thể bắt đầu từ các thao tác sau: 

+ Chọn thẻ Insert\Clip Art: Chèn ảnh có sẵn trong word 

+ Chọn thẻ Insert\Picture: Chèn ảnh từ file có sẵn 

- Để chèn một biểu đồ vào văn bản đang soạn thảo, ta có thể bắt đầu từ thao tác 

sau: Chọn thẻ Insert rồi chọn biểu tượng Chart 

- Để chèn một công thức toán học vào văn bản, ta có thể thực hiện: thẻ Insert, chọn 

biểu tượng Symbols, Equation 

- Để chèn đường kẻ, đường cong, sơ đồ: thẻ Insert, chọn Shapes 

6. Các nội dung khác: 

- Để di chuyển đến trang cần tìm, ta sử dụng tổ hợp phím: Ctrl + G 

- Số trang tự động: Insert\Page Numbers 

- Tiêu đề đầu trang: Insert\Header 

- Tiêu đề chân trang: Insert\Footer 

- Đặt mật khẩu để bảo vệ văn bản: Review\Protect Document \Comments \ nhập 

mật khẩu\OK 

- Chú thích chân trang: Reference\ Insert Endnote 

- Đơn vị đo (cm), Khổ giấy, Lề giấy:  
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+ Đơn vị đo: Filr\Options\Advanced\Display\Show measurement in units of, chọn 

centimeters 

+ Khổ giấy: Layout chọn Page Setup, tại Tab Pager, chọn A4 ở mục Pager size 

+ Lề giấy: Layout chọn Page Setup\Margin\Custom Margins... 

7. In ấn: 

- In các văn bản: File\Print\Print  

+ All pages in range: in toàn bộ các trang của văn bản; 

+ Odd pages: in các trang lẻ; 

+ Even pages: in các trang chẵn. 

- In liệt kê (vd): Page 1-8, Page 1,3,8 

 

MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO 

Câu 11. Trong Microsoft Word, khi nào cần phải mở thẻ Page Layout?  

a. Ghi tệp văn bản  

b. Định dạng trang in  

c. Thay đổi kiểu chữ  

d. Thay đổi cấu hình máy in 

Câu 12. Trong Microsoft Word, sử dụng tổ hợp phím nào để mở hộp thoại 

Font chữ?  

a. Ctrl + Shift + H  

b. Ctrl + R  

c. Ctrl + D  

d. Ctrl + E  

Câu 13. Trong Microsoft Word, sử dụng tổ hợp phím nào để di chuyển nhanh 

con trỏ về cuối văn bản?  

a. Shift + End  

b. Alt + End  

c. Ctrl + End  

d. End 

Câu 14. Trong Microsoft Word 2016, để chèn thêm cột vào phía bên trái vị trí 

con trỏ trong bảng, thực hiện như thế nào?  

a. Layout\ Insert Left  

b. Layout\ Insert Right  

c. Table\ Insert Columns Left  

d. Table\ Insert Columns Right  

Câu 15. Trong Microsoft Word 2016, để định dạng Tabs, thực hiện như thế 

nào?  

a. Insert\ Tabs  

b. View\ Tabs  
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c. Home\ Paragraph\ Tabs  

d. Review\ Changes\ Tabs  

 

MÔ ĐUN 4: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN 

4.1. Làm quen với chương trình bảng tính 

4.1.1. Giới thiệu 

Chương trình bảng tính là phần mềm ứng dụng cho phép tạo ra các bảng tính điện 

tử và thực hiện các chức năng đặc trưng: tính toán, thống kê, phân tích dữ liệu, vẽ 

biểu đồ, … Có nhiều loại chương trình bảng tính như: Microsoft Excel, 

LibreOffice Calc, OpenOffice Calc.  

Tài liệu này tập trung giới thiệu về chương trình bảng tính thông dụng nhất hiện 

nay là Microsoft Excel 2010. 

4.1.2. Khởi động và và làm quen giao diện 

a. Khởi động 

Có ba cách để khởi động chương trình bảng tính: 

Cách 1: Nhấn vào biểu tượng  nằm trên màn hình Desktop 

Cách 2: Vào Start\chọn Program\chọn Microsoft Excel. 

Cách 3: Mở file bảng tính đã có 

b. Giao diện Excel: 

Trong Excel, mỗi file được gọi là một Workbook, mặc định có 3 Sheet – trang tính. 

 Trong đó, thanh công thức được chia làm hai ô, bên trái hiển thị địa chỉ ô 

hay vùng ô đang chọn còn bên phải hiển thị nội dung dữ liệu. 

Các cột có tên được kí hiệu bằng các chữ in A, B,…, Z; AA, AB,... 

Tiêu đề 

Các trang 

tính 

Các nút 

lệnh 

Các thẻ lệnh 
Thanh công 

thức 
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Các dòng có chỉ số là số nguyên bắt đầu từ 1,2,3… 

Các thao tác với File trong Excel tương tự như trong Word 

c. Thoát khỏi chuơng trình 

Có ba cách thoát khỏi chương trình: 

Cách 1: Nháy nút  ở góc phải phía trên màn hình. 

Cách 2: Vào File, chọn lệnh Exit. 

Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4. 

4.1.3. Các khái niệm cơ bản 

- Ô tính (Cell): Ô giao giữa cột và dòng. 

- Địa chỉ ô: Địa chỉ của một ô được xác định theo tên cột dòng tương ứng. 

Ví dụ: C4, D5, ... 

- Vùng: là tập hợp các ô liên tiếp nhau tạo thành hình chữ nhật. 

- Địa chỉ vùng: được xác định bởi địa chỉ ô đầu và địa chỉ ô cuối 

Ví dụ:  D4:H11 

- Địa chỉ tương đối: là địa chỉ bị thay đổi trong quá trình sao chép dữ liệu 

Cách viết: viết theo kí hiệu cột và dòng. 

Ví dụ: B5:C5 

- Địa chỉ tuyệt đối: là địa chỉ không bị thay đổi trong quá trình sao chép dữ 

liệu.  

Cách viết:thêm kí hiệu $ trước kí hiệu cột và kí hiệu dòng: $cột $dòng 

Ví dụ: $C$4 

- Địa chỉ hỗn hợp: Có 2 loại 

+ Loại 1: Địa chỉ tương đối cột, tuyệt đối dòng 

Ví dụ: C$4 

+ Loại 2: Địa chỉ tuyệt đối cột, tương đối dòng 

Ví dụ: $C5 

d. Các kiểu dữ liệu trong Excel: 

Trong Excel có ba kiểu dữ liệu cơ bản là kiểu số, kiểu văn bản và kiểu công thức. 

Khi nhập dữ liệu, máy tự động nhận dạng dữ liệu đặc trưng: 

- Dữ liệu kiểu số: tự động căn lề phải. 

- Dữ liệu kiểu văn bản: tự động căn lề trái. 

- Nếu dữ liệu kiểu công thức khi nhập phải đánh dấu bằng. 

Kiểu ngày tháng trong Excel được coi như dữ liệu kiểu số nên khi nhập phải tự 

động căn sang phải. Chú ý rằng  máy tính có thể làm việc theo một trong hai chế 

độ: Anh - Mỹ, Pháp - Việt: 
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+ Nếu là chế độ Anh-Mỹ:  nhập kiểu Tháng/ngày/năm 

+ Nếu là chế độ Pháp-Việt:  nhập kiểu Ngày/tháng/năm 

Trước khi nhập, cần kiểm tra kiểu ngày tháng đúng của máy:  

Cách 1: Nhập thử một ngày>12 (ví dụ: 20/3/99) theo 2 kiểu trên, kiểu nào nhập 

xong tự động căn sang phải là đúng. 

Cách 2: Kiểm tra và sửa đổi trong hệ thống: 

Vào Start\ Setting\ Control panel\ chọn Regionnal Setting, xem và chỉnh sửa trong 

bảng Regionnal Setting: 

+ Date: Cho phép và sửa đổi kiểu ngày tháng. 

+ Number: Cho phép và sửa đổi kiểu số. 

4.2. Thao tác cơ bản trong bảng tính 

4.2.1. Thao tác với Sheet 

Chọn Sheet, nháy chuột phải và lựa chọn thao tác cần thực hiện : 

- Insert: Chèn thêm Sheet 

- Delete: Xóa Sheet 

- Rename: Đổi tên Sheet 

- Move or Copy: Đổi chỗ (hay di chuyển sheet): Đưa con trỏ vào sheet cần di 

chuyển nhấn giữ rê chuột trái tới vị trí cần thiết thả tay chuột. 

- Select all sheet: Chọn toàn bộ các sheet có trong file hiện hành 

4.2.2. Nhập dữ liệu 

Nhập dữ liệu: chọn ô cần nhập và sử dụng bàn phím để nhập trực tiếp hoặc sao 

chép/di chuyển dữ liệu ở nơi khác vào tương tự như trong Word. 

Sửa dữ liệu: Có ba cách 

- Cách 1: Chọn ô dữ liệu muốn sửa, nháy chuột vào ô hiển thị nội dung trên 

thanh công thức (fx). 

- Cách 2: Chọn ô dữ liệu muốn sửa, nháy đúp chuột trái. 

- Cách 3: Chọn ô dữ liệu muốn sửa và nhấn phím F2 trên bàn phím. 

4.2.3. Cách chọn vùng dữ liệu trong bảng tính 

- Chọn ô: nháy chuột vào ô hoặc dùng các phím mũi tên, phím Tab để di 

chuyển đến ô cần chọn 

- Chọn cột, dòng: Nháy chuột vào đầu cột hoặc dòng 

- Chọn cả trang tính: Nháy chuột vào ô trắng nằm phía trên cùng góc trái màn 

hình nhấp (hoặc dùng tổ hợp phÍm Ctrl + A) 

4.2.4. Thao tác đối với ô, cột, dòng 

a. Cách chèn số ô, cột, dòng: 
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Chọn vị trí cần chèn,  vào Home và 

chọn lệnh   Insert rồi lựa chọn chi tiết 

thích hợp: 

- Insert Rows: Chèn dòng tại vị 

trí đã chọn. 

- Insert Columns: Chèn cột tại vị 

trí đã chọn 

- Insert Cells: Màn hình xuất 

hiện: 

+ Shift Cell Right: Chèn số ô vào vị trí được bôi đen, số 

ô chọn ban đầu được đẩy sang phải. 

+ Shift Cell Down: Chèn số ô vào vị trí được bôi đen, 

số ô chọn ban đầu được đẩy xuống dưới. 

+ Entire Row: Chèn toàn bộ dòng. 

+ Entire Columns: Chèn toàn bộ cột. 

b. Cách xóa cột, dòng, ô bảng tính: 

- Chọn cột, dòng cần xóa rồi vào Home chọn   Delete:  

- Delete Sheet Rows: Xóa dòng 

- Delete Sheet Columns: Xóa cột 

- Delete Cells: Xóa ô dữ liệu với các lựa chọn: 

+ Shift cells left: Xóa các ô được chọn, các ô còn lại được đẩy sang bên trái 

+ Shift cells up: Xóa số ô ở vị trí được chọn, các ô phía 

dưới được đẩy lên trên 

+ EntireRow: Xóa các dòng tương ứng 

+ EntireColumns: Xóa các cột tương ứng 

c. Cách hiệu chỉnh cột, dòng 

Chọn cột hoặc dòng cần thay đổi kích thước, vào  Home 

chọn lệnh Format và lựa chọn chi tiết thích hợp: 

- Row Height: Thay đổi chiều cao của dòng 

- Column Width: Thay đổi độ rộng của cột 

- Hide: ẩn cột (dòng) 

- Unhide: Bỏ ẩn cột (dòng) 

- Autofit Row Height: Tự động thay đổi chiều cao bằng 

chiều cao của ký tự. 

- Autofit Column Width: Tự động thay đổi độ rộng của 

cột 
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- Default Width…: Đưa độ rộng của cột về kích thước mặc định. 

- Rename Sheet: Đổi tên của bảng tính. Kết thúc nhấn Enter. 

Ngoài ra, để thao tác nhanh với các các đối tượng trong trang tính, có thể thực hiện 

chọn đối tượng và nháy chuột phải rồi chọn lệnh cần dùng. 

4.2.5. Cách đánh số thứ tự tự động 

Có ba cách đánh số thứ tự tự động 

Cách 1: Nhập 2 số đầu dãy, chọn (bôi đen) 2 số, sau đó đưa 

trỏ chuột vào góc phải của ô thứ hai khi trỏ chuột tạo thành dấu 

cộng nhỏ nhấn giữ rê chuột trái đến vị trí cần thiết thả tay chuột. 

Chú ý: Với cách đánh số thứ tự này ta có thể nhập được dãy 

số thứ tự toàn là số chẵn hoặc toàn là số lẻ (theo cấp số cộng). 

Cách 2: Nhập 1 số đầu dãy đưa trỏ chuột vào góc phải của ô 

đó khi trỏ chuột tạo thành dấu cộng nhỏ nhấn giữ rê chuột trái 

đồng thời trên bàn phím ta nhấn giữ phím Ctrl đến vị trí cần thiết 

thả tay chuột trước thả tay phím Ctrl sau (tuần tự). 

Cách 3:   Nháy chuột chọn ô dữ liệu chứa vị trí đánh số thứ tự, vào  Home chọn 

Fill, xuất hiện bảng Series… lựa chọn chi tiết: 

Tại Series in: 

- Row: Nhập số thứ tự theo dòng 

- Column: Nhập số thứ tự theo cột 

- Tại Type: 

- Linear: Đánh số thứ tự theo cấp số cộng (đường 

thẳng) 

- Growth: Đánh số thứ tự theo cấp số nhân 

- Date: Đánh số thứ tự theo thời gian 

- Stepvalue: Gán bước nhảy (mặc định là 1) 

- Tại Stopvalue: Nhập số kết thúc của dãy số thứ tự 

4.2.6. Cách sao chép dữ liệu 

Bước 1:   Chọn vùng bản tính cần sao chép,  chọn lệnh 

Copy (Ctrl + C). 

Bước 2: Chọn vị trí cần dán nội dung đã copy, chọn lệnh 

Paste (Ctrl + V) 

Chú ý ở bước 2 này, có thể sử dụng lệnh dán đặc biệt bằng 

cách nháy phải chuột hoặc vào  Home chọn nút lệnh  Paste, chọn mục Paste 

Special và lựa chọn chi tiết cần sử dụng: 

+ All: Dán toàn bộ  
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+ Formulas: Dán công thức  

+ Values: Dán giá trị của ô dữ liệu 

+ Formats: chỉ dán định dạng của ô dữ liệu. 

+ Comments: Dán chú thích 

+ Validation: Dán định dạng điều kiện nhập dữ liệu của ô. 

+ All using source theme: Dán ảnh nền của ô dữ liệu.  

+ Allexcept borders: Dán khung bảng với các đường kẻ 

+ Column Widths: Dán độ rộng của cột chứa ô dữ liệu 

+ Values and Number Formats: Dán giá trị và định dạng kiểu số. 

+ Formats: Copy định dạng 

 Opeation: (toán tử) 

+ None: Không copy 

+ Add: Copy cộng thêm giá trị 

(đích + nguồn) 

+ Subtract: Copy trừ bớt giá trị 

(đích - nguồn) 

+ Multiply: Copy nhân thêm giá 

trị (đích x nguồn) 

+ Divide: Copy chia giá trị (đích/ 

nguồn) 

+ Transpose: Copy chuyển 

hướng (chuyển hướng dọc thành 

ngang, ngang thành dọc) 

4.3. Định dạng dữ liệu trong 

excel 

Chọn vùng dữ liệu cần định dạng,  nháy phải chuột hoặc vào  Home chọn nhóm 

Number (mũi tên ở góc phải phía dưới) và lựa chọn thẻ cần dùng trên hộp thoại 

FormatCells. 

 
 

* Thẻ Number: định dạng các kiểu dữ 

liệu: 

- General: Kiểu máy tự nhận 

- Number: Dữ liệu kiểu số 

+ Decimal places: Số các số phần thập 

phân 

+ Use 1000 Separator(,): Thêm dấu phân 

cách dòng nghìn 

- Currency: Kiểu tiền tệ 
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- Accouting: Kiểu số trong kế toán 

- Date: Kiểu ngày tháng 

- Time: Kiểu giờ 

- Percentage: Kiểu phần trăm 

- Fraction: Đổi số thập phân ra phân số 

- Scientific: Dạng số khoa học 

- Text: Kiểu chuỗi kí tự  

- Special: Kiểu quy định đặc biệt 

 + Zip code : Mã quốc gia 

 + Phone number : Mã phone 

 + Special Security number : Các mã số đặc biệt khác 

- Custom: Kiểu tự định dạng 

 Ví dụ: Để đánh số thứ tự tự động nằm trong ngoặc () ta làm như sau: 

 + Đánh 1 hoặc 2 số đầu dãy 

 +   Nháy chuột vào  Home chọn   Number 

 + Chọn thẻ Numberchọn Custom 

 + Tại cửa sổ Type xóa chữ General, thay bằng 

(#)\OK 

* Thẻ Aligement: Căn chỉnh dữ liệu 

- Horizontal: Căn chỉnh dữ liệu theo cột 

+ General: Kiểu máy tự nhận 

+ Left (Indent): Căn dữ liệu thẳng lề bên trái của cột 

+ Center: Căn dữ liệu vào giữa cột 

+ Right: Căn dữ liệu thẳng lề bên phải  

- Vertical: Căn chỉnh dữ liệu theo dòng 

+ Top : Căn dữ liệu sát lề trên của dòng 

+ Center: Căn dữ liệu vào giữa dòng 

 + Bottom: Căn dữ liệu sát lề bên dưới của dòng 

 + Justify: Căn dữ liệu theo hai bên cột 

- Text control: Điều khiển chữ 

+ Wrap text: Chữ nằm trọn trong ô (khi đó độ rộng cột không thay đổi mà chỉ thay 

đổi độ cao của dòng) 

+ Shrink to fit: Dữ liệu tự động co lại cho vừa với ô 

+ Merge cell: Liên kết ô (tương đương với  ) 

 - Orientation : Chọn hướng để chữ (nghiêng bao nhiêu độ) 

 - Indent: Thụt đầu dòng 

* ThẻFont: Định dạng font chữ - chọn font 

chữ, cỡ chữ, kiểu chữ tương tự như ở Word 

* ThẻBorder: Đường kẻ trang trí bảng 

+ Line: Chọn các kiểu đường kẻ 

+ Color: Màu đường kẻ 

+ Presets: Thiết lập khung áp dụng 

 None: Không áp dụng 

 Outline: Đường bao quanh 
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 Inside: Đường bên trong 

* ThẻFill: Màu nền  

 + BackgroundColor: Màu nền chính 

 + Pattern: kiểu màu trên nền 

4.4. Sử dụng hàm trong excel 

4.4.1. Công thức 

Công thức được dùng để tính toán, khi dữ liệu tham chiếu thay đổi các công 

thức này sẽ tự động cập nhật các thay đổi và đưa ra kết quả.  

Ví dụ: 

 A B C 

1 Đơn giá Số lượng Thành tiền 

2 2000 12 = A2*B2 

Sau khi nhập, tại ô C2 sẽ hiển thị kết quả của công thức là 24000 

Trong Excel, công thức được bắt đầu bởi  dấu “ =”  (dấu bằng), sau đó là sự 

kết hợp của các toán tử, các trị số, các địa chỉ tham chiếu và các hàm. 

Ví dụ: 

 

4.4.2. Dạng tổng quát của các hàm trong Excel: 

= TÊN HÀM(danh sách các đối số) 

 Trong đó, tùy loại hàm mà danh sách đối số có thể là: 

- Các giá trị số 

- Các giá trị văn bản (phải đặt trong cặp nháy kép, ví dụ: “abc”) 

- Địa chỉ các ô, vùng ô 

Giữa các đối số phải có dấu phẩy (,) hoặc dấu chẩm phẩy (;) tùy chế độ làm việc 

của máy tính. 

Ví dụ: 

=SUM(100, A12:B14, C5:C12) 

Có thể nhập hàm bằng cách gõ trực tiếp từ bàn phím hoặc chèn hàm mẫu như sau: 
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- Đặt con trỏ tại vị trí cần sử dụng hàm 

- Nháy nút fx trên thanh công thức hoặc vào Formulas chọn Insert Function 

- Chọn hàm cần dùng, nháy OK, xuất hiện hộp thoại 

- Nhập hoặc lựa chọn các đối số cần thiết tại các khung trên hôp thoại 

- Nháy Ok hoặc Enter để kết thúc. 

4.4.3. Một số hàm cơ bản. 

 Hàm SUM(): 

- Mục đích: Tính tổng vùng dữ liệu. 

- Cú pháp:  

= SUM(vùng dữ liệu) 

Trong đó, vùng dữ liệu có thể gồm các hằng số, ô hay vùng ô chứa dữ liệu 

kiểu số 

Ví dụ: =Sum(D3, E5:F14) 

 Hàm AVERAGE(): 

- Mục đích: Tính trung bình cộng vùng dữ liệu. 

- Cú pháp:  

= Average(vùng dữ liệu) 

- Ví dụ: Tính trung bình cộng cột lương từ ô C5 đến C20. 

= Average(C5:C20) 

 Hàm MIN(): 

- Mục đích: Tìm giá trị nhỏ nhất trong vùng dữ liệu. 

- Cú pháp:  

= Min(vùng dữ liệu) 

- Ví dụ: Tìm giá trị nhỏ nhất trong vùng C5 đến C20. 

= Min(C5:C20) 

 Hàm MAX(): 

- Mục đích: Tìm giá trị lớn nhất trong vùng dữ liệu. 

- Cú pháp:  

= Max(vùng dữ liệu) 

- Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất trong vùng C5 đến C20. 

= Max(C5:C20) 

 Hàm COUNTA(): 
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- Mục đích: đếm các ô có chứa dữ liệu trong vùng bảng. 

- Cú pháp:  

= Count(Danh sách ô dữ liệu) 

Ví dụ: đếm các ô có dữ liệu từ C5 đến C20 

= Counta(C5:C20) 

 Hàm COUNTBLANK(): 

- Mục đích: đếm các ô không có dữ liệu trong vùng bảng. 

- Cú pháp:  

= CountBlank(vùng dữ liệu) 

Ví dụ: đếm các ô không có dữ liệu từ C5 đến C20  

= CountBlank(C5:C20) 

 Hàm COUNT(): 

- Mục đích: đếm các ô có dữ liệu dạng số trong vùng bảng. 

- Cú pháp:  

= Count(vùng dữ liệu) 

- Ví dụ: đếm các ô có dữ liệu dạng số từ C5 đến C20 

= Count(C5:C20) 

 Hàm DAY(): 

- Mục đích: Lấy ra số ngày của một biểu thức dạng ngày tháng 

- Cú pháp:  

= DAY(<B/t kiểu ngày >) 

VÍ dụ:= DAY(A3) hoặc DAY (“10/20/2000”) cho giá trị là 20 

 Hàm MONTH(): 

- Mục đích: Lấy ra số tháng của biểu thức dạng ngày tháng 

- Cú pháp:  

= MONTH(<B/t kiểu ngày >) 

Ví dụ:= MONTH(“10/20/2014”) cho giá trị là 10 

 Hàm YEAR(): 

- Mục đích: Trích ra số ngày của biểu thức dạng ngày tháng 

- Cú pháp:    

=YEAR(<B/t kiểu ngày >) 

Ví dụ:YEAR(“24/11/2014”) cho giá trị là 2014 
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 Hàm NOW(): 

- Mục đích: Trích ra ngày tháng năm của ngày giờ hệ thống máy tính. 

- Cú pháp:   

=Now() 

 Hàm TODAY (): 

- Mục đích: Đưa ra ngày tháng năm hiện tại. 

- Cú pháp:    

=Today() 

4.5. Sắp xếp và lọc dữ liệu 

4.5.1. Sắp xếp 

Để sắp xếp theo chiều tăng dần hay giảm dần theo một cột dữ liệu, thực hiện: 

- Nháy chuột vào một ô trong cột dữ liệu cần sắp xếp  

- Chọn nút lệnh Sort & Filter trênthẻ Home (hoặc thẻ Data) 

- Lựa chọn kiểu sắp xếp tăng dần (A-Z) hay giảm dần (Z-A) 

 

 Để sắp xếp với nhiều tiêu chí -  cột dữ liệu, thực hiện :  

- Chọn nút lệnh Custom sort trên thẻ Home (hoặc thẻ Data) 

- Chọn cột làm tiêu chí sắp xếp đầu tiên tại mục Sort by 

- Nháy Add Level và chọn cột tiếp theo làm tiêu chí sắp xếp tiếp theo 

- Nháy OK 

Lưu ý: nếu một số dòng dữ liệu có sự nhập ô giữa các cột dữ liệu thì trước 

tiên phải chọn vùng cần sắp xếp tránh các dòng trên và thực hiện sắp xếp với lệnh 

Custom sort 
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4.5.2. Lọc dữ liệu 

 Lọc cho phép bạn chỉ hiển thị dữ liệu mà đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. 

Thực hiện lọc như sau: 

- Nháy chuột vào một ô trong vùng dữ liệu cần thực hiện lọc  

- Trên thẻ Home, chọn Sort & Filter, chọn lệnh Filter.  

- Nháy vào dấu lọc  tại cột dữ liệu và lựa chọn các giá trị cần lọc hoặc chọn 

Number Filter để thực hiện lọc theo điều kiện. 

- Ví dụ:  

- Nháy Ok 

 

4.6. Tạo biểu đồ 

Biểu đồ giúp trình bày các số liệu thành các hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Biểu 

đồ được liên kết với dữ liệu của nó trong bảng tính, do đó khi thay đổi dữ liệu của 

nó trong bảng tính thì lập tức đồ thị sẽ thay đổi ứng theo. 

Thực hiện tạo biểu đồ như sau: 

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu  

Ví dụ: chọn A3:D9 (chọn luôn các nhãn của các cột nếu không có sự nhập ô ở đây , 

ngược lại không nên chọn) 
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Bước 2: Vào thẻInsert,nhóm Charts, chọn kiểu biểu đồ 

 Mỗi nhóm biểu đồ bao gồm nhiều kiểu khác nhau , cần chọn cụ thể , ví dụ: chọn 

nhóm Column Clustered Column. 

 

 

Các chi tiết trong một biểu đồ bao gồm: 

1. Chart Title  7. Horizontal Axis  

2. Chart Area  8. Data Table  

3. Plot Area  9. Horizontal Axis itle  

4. Data Label  10. Vertical Gridlines  

5. Legend  11. Vertical Axis  

6. Horizontal Gridlines 12.Vertical Axis Title  

Muốn chỉnh sửa chi tiết nào, thực hiện chọn mục tương ứng trên thẻ lệnh ở 

ChartTool: 

 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  
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 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, có thểchèn thêm các hộp văn bản (Text box) vào biểu đồ và thay đổi 

màu sắc, đường viền các chi tiết như thao tác với hình vẽ thông thường. 
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MÔ ĐUN 5 

SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN 

5.1. Làm quen với phần mềm trình chiếu 

5.1.1.  Giới thiệu phần mềm trình chiếu 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của CNTT, các tệp tin trình chiếu được thường 

được sử dụng để  hỗ trợ trình bày vấn đề một cách hiệu quả. Mỗi tệp tin trình chiếu 

bao gồm nhiều trang trình chiếu. Mỗi trang trình chiếu có thể chứa nhiều đối tượng 

khác nhau: văn bản, hình ảnh, biểu đồ, các đoạn phim... Các đối tượng này thường 

được định trước một trình tự xuất hiện và có hiệu ứng thích hợp với nội dung trình 

chiếu. Các trang trình chiếu cũng có thể liên kết với nhau thông qua các đối tượng 

này tạo nên sự linh hoạt khi trình chiếu.  

 Các phần mềm trình chiếu giúp tạo ra các tệp tin trình chiếu. Có rất nhiều 

loại phần mềm trình chiếu. Những phần mềm trình chiếu được sử dụng nhiều ở 

Việt Nam hiện nay là: PowerPoint, Violet, Flash, LecturaMaker, Impress... Tài liệu 

này sẽ trình bày về phần mềm trình chiếu thông dụng nhất: PowerPoint, một thành 

phần quan trọng trong bộ phần mềm nổi tiếng của hãng Microsoft, phiên bản 2010. 

5.1.2.  Khởi động và làm quen giao diện chương trình 

Khởi động: 

Cách 1: Nháy lần lượt: Start\ Programs\ Microsoft PowerPoint 2010 

Cách 2: Nháy đúp chuột tại biểu tượng của chương trình Microsoft 

PowerPoint 2010  

Cách 3: Mở một file trình chiếu (.ppt, .pptx) 

Hình 5.1 Giao diện của Microsoft PowerPoint 2010 
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Đóng chương trình: 

Cách 1: Nháy vào nút Close (  ) ở góc trên cùng bên phải cửa sổ PowerPoint 

Cách 2: Vào ngăn File chọn Exit 

Cách 3: Dùng tổ hợp phím tắt <ALT+F4> 

5.1.3.  Các thao tác với tệp tin trình chiếu 

a. Tạo một tệp tin trình chiếu mới 

+ Tạo tệp tin trình chiếu trống (Bank presention): 

Bước 1: Vào thẻ File, chọn lệnh New, 

Bước 2: Trong hộp Available Templates and Themes, chọn Blank presentation 

Bước 3: Nhấn nút Create để tạo mới 

 
Hình 5.2 Hộp thoại New Presentation 

+ Tạo tệp tin trình chiếu từ mẫu sẵn có: 

Bước 1: Vào thẻ File, chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất 

hiện bên phải 

Bước 2: Chọn Sample templates và chọn một mẫu thiết kế từ danh sách phía dưới 

và xem hình minh họa phía bên phải cửa sổ (Hình 5.3) 

Bước 3: Nhấn nút Create để tạo mới tệp tin trình chiếu với mẫu đã chọn 

 
Hình 5.3 Chọn mẫu thiết kế sẵn có cho tệp tin trình chiếu 

b. Lưu tệp tin trình chiếu 

 Bước 1: Vào thẻ File, chọn lệnh Save, hộp Save As xuất hiện (Hình 5.4) 
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 Bước 2: Tại hộp Save in, chọn thư mục cần lưu tệp tin. Tiếp đó, nhập tên 

tệp tin bài thuyết trình tại hộp File name. 

 Bước 3: Nhấn nút Save để hoàn lưu tệp 

 
Hình 5.4 Hộp thoại Save as 

Chú ý: Chọn loại định dạng tệp tin tại Save as type. Dạng ngầm định của tệp 

Point 2010 là  *.pptx. Bên cạnh đó, PowerPoint 2010 cung cấp rất nhiều kiểu định 

dạng khác cho tệp tin được lưu như: định dạng hình ảnh JPEGs (.jpg), Portable 

Document Format (.pdf), trang web (.html), Open Document Presentation (.odp – 

phần phềm biên soạn bài thuyết trình trong bộ OpenOffice), … 

Từ lần thứ hai thực hiện bước 1 trên, máy tính tự động lưu tệp. Nếu muốn đặt 

với tên khác, thực hiện vào thẻ File và chọn Save As. Mọi thao tác đặt tên tệp mới 

giống như đặt tên tệp lần đầu. 

c. Mở tệp tin trình chiếu đã có  

 Bước 1: Vào thẻ File, chọn lệnh Open ( ) hoặc nhấn tổ hợp phím <Ctrl + O>, 

cửa sổ Open xuất hiện. 

 
Hình 5.5: Cửa sổ Open 

Bước 2: Chọn thư mục chứa tệp cần mở và chọn tên tệp trong danh sách các tệp 

của thư mục đó. 

Bước 3: Nhấn nút OK để kết thúc thao tác 

5.2. Tạo một trình chiếu đơn giản 
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Mỗi tệp tin trình chiếu khi được tạo mới thường có sẵn một slide với kiểu bố trí nội 

dung (Layout) là Title Slide gồm 2 khung để nhập văn bản. 

Thông thường trong một tệp tin trình chiếu, Slide đầu tiên chứa tên chủ đề, giới 

thiệu vấn đề trình bày và tên người trình bày. Các Slide kế tiếp trình bày các nội 

dung theo chủ định của người thiết kế. 

5.2.1.  Tạo Slide mới và chọn kiểu bố trí nội dung 

Bước 1: Vào thẻ Home, tại nhóm lệnh Slides, chọn New Slide (hoặc dùng tổ hợp 

phím Ctrl +M) 

Bước 2: Chọn một kiểu Layout trong Office Theme (Hình 5.6), kết quả Slide mới 

xuất hiện với khung bố trí đã chọn 

 
Hình 5.6 Chọn kiểu bố trí nội dung cho Slide 

Chú ý: 

Nếu muốn thay đổi kiểu Layout cho Slide có nhiều cách. Ví dụ, chọn lệnh 

Layout trong Home vàchọn một kiểu mới.  

Có thể thực hiện sao chép/di chuyển, xóa các Slide trên cửa sổ Slides bằng 

các lệnh quen thuộc với các đốitượng trong Windows: copy ( ) / cut ( ) – paste 

( ), Delete ( ).  

5.2.2.  Tạo nội dung cho các Slide 

a. Nhập văn bản trong Slide 

Nháy chuột vào khung bố trí nội dung sẵn có trên Slide để nhập văn bản (thực hiện 

định dạng văn bản tương tự như thao tác trong phần mềm soạn thảo văn bản 

Word). 

 Nếu cần thêm khung để nhập văn bản, có thể tạo thêm Textbox (trong thẻ 

Insert, chọn lệnh trong nhóm lệnh Text).  

b. Chèn các đối tượng đồ họa vào Slide 

 Cách 1: Thực hiện chèn các đối tượng đồ họa như ở phần mềm Word 

 Cách 2: Nháy chuột vào nút lệnh chèn tranh ảnh, sơ đồ, chữ nghệ thuật... 

trong khung bố trí nội dung trên Slide để thực hiện chèn đối tượng tương ứng. 

   Có thể sao chép (copy) đối tượng đồ họa từ các phần mềm khác như 

Ms Word, Excel hoặc từ trang web và dán (paste) vào slide 
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 c. Chèn âm thanh vào Slide 

 PowerPoint 2010 cho phép chèn rất nhiều định dạng tệp tin âm thanh khác 

nhau song định dạng thường dùng là .mp3 và .wma. Các bước thực hiện như sau: 

 Bước 1: Vào thẻ Insert, nhóm Media, chọn lệnh Audio 

 Bước 2: Chọn Audio from File..., hộp thoại Insert Audio xuất hiện 

 Bước 3: Chọn tệp tin âm thanh cần chèn 

 Bước 4: Nhấn nút Insert để chèn vào slide. 

 Ở bước 2, cũng có thể lựa chọn âm thanh từ các nguồn khác như thư viện 

Clip Art Audio hoặc ghi âm với tính năng Record Audio. 

Chú ý: Có thể cắt các đoạn âm thanh bằng cách: chọn biểu tượng hình loa tương 

ứng với file âm thanh cần cắt trên slide và vào thẻ Audio Tools, nhóm Editing, 

chọn lệnh Trim Audio, thiết lập đoạn âm thanh cần để lại tại Start Time và End 

Time, để kết thúcnhấn nút OK. 

d. Chèn đoạn phim vào slide 

Bước 1: Vào thẻ Insert, nhóm Media, chọn Video 

Bước 2: Chọn Video from File..., hộp thoại Insert Video xuất hiện 

Bước 3: Chọn tệp tin chứa đoạn phim cần chèn 

Bước 4: Nhấn nút Insert để chèn vào slide. 

Ở bước 2, cũng có thể lựa chọn phim từ các nguồn khác như thư viện của office: 

Clip Art Video hoặc lấy từ các trang web: Video from Website. 

Chú ý: Để cắt các đoạn video, chọn video cần cắt trên slide và vào Video Tools, 

thẻ Playback, nhóm Editing, chọn lệnh Trim Video, thiết lập đoạn video cần để 

lại tại Start Time và End Time, nhấn nút OK để kết thúc. 

5.2.3.  Thay đổi kiểu hiển thị trong cửa sổ làm việc 

PowerPoint 2010 có hai nhóm hiển thị:  

- Presentation Views: dùng trong quá trình biên soạn 

- Master Views dùng trong quá trình thiết kế slide, bố cục bản in và trang chú 

thích. 

 
Hình 5.7 Lựa chọn kiểu hiển thị trong cửa sổ làm việc 
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Nhóm Presentation Views có 4 kiểu cơ bản: 

- Normal: thường dùng khi tạo nội dung cho các Slide của bài trình chiếu 

- Slide Sorter: thường dùng để xem tổng thể bài trình chiếu, bố cục và thứ tự 

các Slide 

- Notes Page: thêm ghi chú cho các Slide (không hiển thị khi trình chiếu) 

- Reading View: Xem trước bài thuyết trình trong giao diện soạn thảo 

 
Hình 5.8 Các kiểu hiện thị cửa sổ làm việc 

Nhóm Master Views: 

- Slide Master: quản lý thông tin về thiết kế kiểu dáng, màu sắc, font chữ, bố 

cục,… cho các slide 

- Handout Master: Thiết lập các thông số cho các trang in handout như chiều 

handout, chiều của các slide bố trí trên handout, số slide trên một trang in, sắp xếp 

vị trí của các header, footer, hộp hiển thị ngày tháng và số trang trên handout,… 

- Notes Master: Thiết lập các thông số cho các trang in kèm thông tin ghi chú 

của slide tương tự như handout. 
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Hình 5.9 Silde Master và Handout Master 

Slide Show: Ngoài hai nhóm hiển thị trên, kiểu hiển thị đặc biệt với chế độ toàn 

màn hình được sử dụng khi trình chiếu bài trình chiếu gọi là Slide Show. 

5.3. Một số kỹ thuật trong trình chiếu 

5.3.1.  Kỹ thuật chọn mẫu thiết kế (Design) 

 PowerPoint xây dựng sẵn rất nhiều mẫu thiết kế (Theme) với định dạng màu 

sắc, font chữ và các hiệu ứng trong chương trình. Ngoài ra, người dùng cũng có thể 

tự tạo thêm các mẫu thiết kế cho riêng mình. 

a. Áp dụng Theme có sẵn 

 Bước 1: Mở một tệp tin trình chiếu 

 Bước 2: Vào thẻ Design, nhóm Themes, chọn kiểu một kiểu Theme 

 
Hình 5.9 Chọn một kiểu Theme cho bài trình chiếu 

 Để đổi sang bộ màu khác cho bài trình chiếu, vào Design, nhóm Themes, 

chọn Colors và chọn bộ màu khác. 
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Hình 5.10 Áp dụng bộ màu Clarity cho bài trình chiếu 

 Để đổi sang bộ font chữ khác cho bài thuyết trình, bạn vào Design, nhóm 

Themes, chọn Fonts và chọn bộ font chữ khác 

 
Hình 5.11 Áp dụng bộ font chữ Office Classic 

 Để đổi sang bộ hiệu ứng khác cho bài thuyết trình, bạn vào Design, nhóm 

Themes, chọn Theme Effects và chọn kiểu hiệu ứng khác. 

b. Lưu Theme hiện hành 

 Bước 1: Vào thẻ Design, nhóm lệnh Themes 

 Bước 2: Chọn nút More và chọn tiếp Save Current Theme, hộp thoại Save 

Current Theme xuất hiện. 

 
Hình 5.12 Chọn lệnh lưu Theme 

 Bước 3: Chọn thư mục, đặt tên theme tại hộp File name và chọn phần mở 

rộng dạng * .thmx 

 Bước 4: Nhấn nút Save để lưu theme.  

5.3.2. Sử dụng hình và màu làm nền cho slide 

a. Dùng hình làm nền cho slide 

 Bước 1: Chọn một hoặc nhiều slide muốn chèn hình nền.  

 Bước 2: Vào Design, nhóm Background, chọn Background Styles và chọn 

tiếp Format Background.  
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Hình 5.13 Chọn Slide cần thêm hình nền 

 Bước 3: Chọn Fill từ danh sách bên trái hộp thoại Format Background và 

chọn tiếp Picture or texture fill 

 Bước 4: Chọn File… để lấy hình từ các tệp tin lưu trong máy hoặc chọn 

Clip Art để lấy hình từ thư viện Clip Art. Có thể nhấn nút Clipboard để dán 

(paste) hình trong bộ nhớ tạm (từ lệnh copy hoặc cut thực hiện trước đó) làm nền 

cho slide.  

 
Hình 5.14 Hộp thoại Format Background và thư viện Clip Art 

 Bước 5: Nhấn nút Close để tiến hành áp dụng hình nền cho các slide đang 

chọn. Nếu muốn áp dụng hình nền cho tất cả các slide thì nhấn nút Apply to All. 

b. Dùng màu làm nền cho slide 

 Bước 1: Chọn các slide muốn tạo màu nền.  

 Bước 2: Vào thẻ Design, nhóm Background, chọn Background Styles và 

chọn tiếp Format Background. 

 Bước 3: Chọn Fill từ danh sách bên trái hộp thoại Format Background và 

chọn tiếp SolidFill 
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Hình 5.15 Chọn màu và chỉnh độ trong suốt 

 Bước 4: Chọn màu cần dùng tại nút Color; nhấn nút More Colors nếu muốn 

chọn màu khác từ bảng màu cơ bản. Có thể tùy chỉnh độ trong suốt của màu tại 

thanh trượt Transparency hoặc nhập trực tiếp vào hộp bên phải thanh trượt. 

 Bước 5: Nhấn nút Close để tiến hành áp dụng màu nền cho các slide đang 

chọn. Nếu muốn áp dụng màu nền cho tất cả các slide thì nhấn nút Apply to All. 

5.3.3. Làm việc với Slide master 

 Trước khi bắt đầu biên soạn nội dung cho các slide, nên tạo và thiết kế slide 

master. Các  slide trong bài trình chiếu sẽ kế thừa kiểu định dạng, layout, hình 

ảnh,… từ slide master tạo nên sự nhất quán và tiết kiệm thời gian. 

 Để chuyển sang chế độ làm việc với slide master, cần thực hiện: vào thẻ 

View, nhóm Master Views và chọn Slide Master. 

 
Hình 5.16 Cửa sổ làm việc với Slide Master 

 Ở ngăn bên trái của cửa sổ Slide Master, Slide Master nằm vị trí đầu tiên, 

sau đó là danh sách các kiểu layout sẵn có của nó.  

 Mỗi bài trình chiếu đều có sẵn một slide master. Muốn tạo thêm các slide 

master khác, để áp dụng mỗi slide master cho mỗi chương hoặc phần trong bài 

trình chiếu, thực hiện chuyển sang chế độ làm việc với Slide Master: Vào thẻ Slide 

Master, trong nhóm Edit Master chọn Insert Slide Master. 

 Các thao tác thiết kế thông dụng trên Slide master là: 

 Chèn, xóa, sắp xếp lại các placeholder 

 Định dạng (kích thước, màu sắc, hiệu ứng, …) cho placeholder  

 Chèn, xóa slide layout 
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 Chèn thêm đối tượng đặc trưng (tranh ảnh, dòng chữ) cho trình chiếu 

5.3.4.  Kỹ thuật sử dụng siêu liên kết (hyperlink) 

a. Tạo liên kết 

PowerPoint cho phép thực hiện liên kết theo nhiều kiểu khác nhau như:  

- Liên kết giữa các slide trong cùng một file của PowerPoint 

- Liên kết giữa 2 tệp tin PowerPoint với nhau 

- Liên kết từ PowerPoint với một tệp tin có phần rộng khác.  

 Các bước tạo một liên kết như sau: 

Bước 1: Chọn đối tượng dùng để đặt liên kết 

Bước 2: Vào Insert, nhóm Links, chọn lệnh Hyperlink (hoặc nhấn Ctrl+K). Cửa 

sổ Insert Hyperlink xuất hiện 

Bước 3: Chọn đối tượng liên kết đến. Nhấn OK. 

 
Hình 5.17: Chọn đối tượng liên kết đến 

Chú ý: Cần chọn đúng loại của đối tượng liên kết đến: 

+ Existing File or Web Page: liên kết đến một tệp tin khác đã có hoặc trang web 

+ Place in This Document: liên kết đến một vị trí trong tệp tin hiện tại (một slide)  

 

Hình 5.18: Chọn đối tượng liên kết đến là một file đã có 

b. Chỉnh sửa, xóa liên kết 

Khi cần chỉnh sửa hoặc xóa bỏ liên kết, thực hiện như sau: 

Bước 1: Chọn đối tượng đặt liên kết cần chỉnh sửa hoặc xóa.  
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Bước 2: Vào thẻ Insert, nhóm Links, chọn lệnh Hyperlink. 

Chỉnh lại thông tin (chọn lại đối tượng liên kết đến) và nhấn OK để xác nhận sự 

chỉnh sửa hoặc  nhấn nút Remove Hyperlink trong hộp thoại Edit Hyperlink để 

xóa bỏ liên kết. 

5.3.5. Kỹ thuật đặt hiệu ứng chuyển tiếp Slide và hiệu ứng cho các đối tượng 

trên Slide 

a. Thiết lập hiệu ứng chuyển tiếp Slide 

Để tạo hiệu ứng chuyển tiếp Slide, cần thực hiện như sau:  

Bước 1: Chọn các Slide cần tạo hiệu ứng chuyển tiếp 

Bước 2: Vào thẻ Transition, chọn một hiệu ứng chuyển tiếp Slide trong khung 

Transition to This Slide. Ngay sau đó, có thể nháy mục Effects Option bên phải 

khung này để xem và lựa chọn chi tiết kèm theo của hiệu ứng. 

Nhóm Timming gồm các tùy chọn: 

+ Apply to All: áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp Slide vừa chọn cho tất cả các slide 

+ Durations: Thời gian thực hiện hiệu ứng (tính theo giây) 

+  Sound:âm thanh kèm theo khi thực hiện hiệu ứng 

+ Advance slide: chứa điều kiện xảy ra sự kiện: 

 On mouse click: chuyển tiếp slide khi có nhấp chuột 

 After: tự động chuyển slide sau một khoảng thời gian xác định. 

b. Thiết lập hiệu ứng hoạt cảnh cho các đối tượng trong Slide 

PowerPoint cung cấp rất nhiều hiệu ứng, chia thành 4 nhóm: 

- Entrance – Hiệu ứng xuất hiện: Các đối tượng áp dụng hiệu ứng sẽ xuất 

hiện trên slide hoặc di chuyển từ bên ngoài slide vào trong slide. 

- Exit- Hiệu ứng biến mất: Các đối tượng áp dụng hiệu ứng sẽ biến mất trên 

slide hoặc di chuyển từ trong slide ra khỏi slide. 

- Emphasis- Hiệu ứng nhấn mạnh: Hiệu ứng được thực hiện nhằm nhấn 

mạnh nội dung  

- Motion Paths - Hiệu ứng di chuyển: Hiệu ứng làm các đối tượng di 

chuyển theo một đường đi xác định. 

Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên slide, thực hiện: 

Bước 1: Hiển thị cửa sổ làm việc với hiệu ứng: Chọn Animations 

Bước 2: Chọn đối tượng cần áp dụng hiệu ứng trên slide 

Bước 3: Chọn một hiệu ứng thích hợp trong hộp thoại Animation. Tiếp đó, nhấn 

mục Effects Option bên phải hộp thoại này để xem và lựa chọn chi tiết kèm theo 

của hiệu ứng. Muốn mở rộng danh mục các hiệu ứng để quan sát và lựa chọn, cần 

nháy nút More ở góc phải hộp thoại Ainmation.  

Nếu thấy các kiểu hiệu ứng trong danh mục hiện racòn ít, có thể chọn nút More 

Effects.... Khi đó, hộp thoại Change Effect xuất hiện với hơn 30 kiểu hiệu ứng 

cho phép xem và lựa chọn. 
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Hình 5.19: Chọn hiệu ứng cho đối tượng trên slide 

Nếu cần thiết lập các thông số hiệu ứng nâng cao, thực hiện: chọn nút Animation 

Pane trong nhóm Advanced Animation. Trong hộp thoại Animation, chọn một 

hiệu ứng và nháy vào nút  bên phải, chọn lệnh Effect Options, tiếp chọn chi tiết 

cho các thuộc tính của hiệu ứng như hướng di chuyển, âm thanh kèm theo, … 

trong hộp thoại Effect Option. 

Việc tạo hiệu ứng cho đối tượng cần lưu ý một số điểm sau: 

- Một đối tượng có thể có nhiều hiệu ứng khác nhau. Để thêm hiệu ứng cho 

một đối tượng, cần chọn đối tượng đó và sử dụng nút lệnh Add Effect. 

- Thứ tự thực hiện các hiệu ứng cần phù hợp với ý đồ thuyết trình. Hộp thoại 

Animation Pane liệt kê danh mục các hiệu ứng đã thiết lập cho các đối tượng trên 

slide, trong đó, hiệu ứng phía trên sẽ được thực hiện trước. Thứ tự này có thể thay 

đổi bằng cách chọn các hiệu ứng và nháy vào mũi tên lên hay xuống trong mục 

Re–order.. 

- Nếu cần xóa bỏ một hiệu ứng, chọn hiệu ứng đó và nhấn Delete 

5.3.6. Kỹ thuật trình chiếu 

Bước 1: Mở file cần trình chiếu 

Bước 2: Vào thẻ Slide Show, nhóm Start Slide Show và chọn lệnh: 

 
Hình 5.20: Các lệnh trình chiếu 

 From Beginning: trình chiếu báo cáo bắt đầu từ slide đầu tiên trong bài 

trình chiếu (hoặc nhấn phím F5) 

 From Current Slide: trình chiếu báo cáo bắt đầu từ slide hiện tại trong 

bài trình chiếu (có thể nhấn biểu tượng Slide Show , hoặc nhấn 

Shift+F5) 
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 Broadcast Slide Show: trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạng 

internet cho người xem từ xa. 

 Custom Slide Show: trình chiếu bài thuyết trình từ một Custom Show 

đã có. 

 Bước 3: Thực hiện thao tác khi trình chiếu: 

-  Để chuyển đến slide kế tiếp (nếu không chọn hiệu ứng chạy tự động), ta 

thực hiện: nhấn Enter, hoặc phím  (phím sang phải) 

- Để chuyển về slide trước đó, ta thưc hiện: nhấn phím  

- Đánh dấu minh họa: nhấn chuột phải chọn Pointer Options, chọn một kiểu 

bút, sau đó dùng chuột để vẽ minh họa. 

- Kết thúc hiển thị slide ở chế độ trình chiếu, ta sử dụng phím Esc, hoặc nhấn 

chuột phải chọn End Show.
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MÔ ĐUN 6 

SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN 

6.1. Internet căn bản 

6.1.1. Mạng vàInternet 

a. Khái niệm 

Internet là một mạng máy tính kết nối các mạng máy tính nhỏ hơn của các tổ 

chức và cá nhân trên toàn cầu. Các máy tính trên Internet có thể kết nối và trao đổi 

thông tin (giao tiếp) với nhau thông qua bộ giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa 

(giao thức IP) gọi là bộ giao thức TCP/IP. Bản thân bộ giao thức (tập hợp các giao 

thức mạng được chuẩn hóa và sử dụng rộng rãi) này có thể coi như là xương sống 

của Internet, cho phép các chương trình trao đổi dữ liệu, từ đó có thể cung cấp 

thông tin và dịch vụ cho người sử dụng. 

Internet là một mạng lưới khổng lồ của hàng triệu máy tính trên thế giới kết 

nối lại với nhau nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ dữ liệu và thông tin (thông qua 

các loại dịch vụ như Email, World Wide Web, LISTSERVS, v.v.). Mạng Internet 

là của chung, nghĩa là không ai thực sự sở hữu nó với tư cách cá nhân. Mỗi phần 

của mạng được quản lý bởi các tổ chức khác nhau nhưng không một thực thể nào 

nắm quyền điều khiển toàn bộ mạng Internet (kể cả các cơ quan chính quyền). 

Thông tin trên Internet hầu như không thể được kiểm tra độ tincậy. 

Internet có thể xem như là một nguồn thông tin tra cứu khổng lồ kèm theo các 

loại hình dịch vụ khác nhau. Sự ra đời và phát triển của mạng Internet đã khai sinh 

ra rất nhiều công việc và nghề nghiệp mới, mang đến nhiều cơ hội việc làm hơn 

cho cộng đồng. Rất nhiều các hoạt động truyền thống của con người (ví dụ: giải trí, 

nghệ thuật, v.v.), do đó, cũng chuyển dịch lên mạng Internet (ví dụ: chơi game, 

nghe nhạc, xem phim trực tuyến, v.v.). 

b. Kết nốiInternet 

Để sử dụng Internet, thông thường khách hàng phải đăng ký sử dụng với một 

nhà cung cấp dịch vụ Internet địa phương (Internet Service Provider – ISP). ISP là 

tổ chức chuyên cung cấp các giải pháp kết nối mạng Internet cho các đơn vị tổ 

chức hay các cá nhân người dùng. Các ISP có quyền kinh doanh thông qua các 

hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet cho các tổ chức và các cá nhân. Các ISP, thông 

thường, phải thuê lại đường và cổng của một nhà cung cấp dịch vụ truy cập 

Internet (Internet Access Provider – IAP) nào đó. Phụ thuộc vào  công nghệ kết 

nối, ISP sẽ cung cấp các thiết bị cần thiết (bán, cho thuê hoặc tặng) và lắp đặt cho 
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khách hàng. Cách tính phí phụ thuộc vào những loại hình dịch vụ mà khách hàng 

đăng ký. 

Dưới đây là một số nhà cung cấp dịch vụ Internet hiện nay tại Việt Nam  

(danh sách không đầyđủ): 

 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt NamVNPT 

 Tổng Công ty Viễn thông Quân độiViettel 

 Công ty FPT thuộc Bộ Khoa học và Côngnghệ 

 Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiệnVTC 

 Công ty Điện toán và Truyền số liệuVDC 

Có nhiều phương pháp khác nhau mà người dùng cá nhân có thể kết nối và sử 

dụng Internet. Trước khi có kết nối băng thông rộng, phương pháp kết nối Internet 

phổ biến là sử dụng thiết bị Modem quay số thông qua đường điện thoại. Phương 

pháp này có tốc độ truyền dữ liệu thấp (đến 56 kbps), chiếm dụng đường điện thoại 

trong suốt thời gian sử dụng Internet và đòi hỏi phải có thiết bị chuyển đối tín hiệu 

Modem. Hiện nay phương pháp này không được sử dụng phổ biến nữa. Phương 

pháp kết nối phổ biến hiện nay đối với các thiết bị di động thông minh là sử dụng 

các kết nối không dây (qua các công nghệ 3G và chuẩn bị là 4G). Nếu có những 

nhu cầu đặc biệt về tính ổn định và tốc độ truyền dữ liệu, người dùng cá nhân cũng 

có thể thuê đường truyền riêng (leased line). Tuy nhiên, phương pháp này thường 

được sử dụng phổ biến cho các tổ chức để duy trì server riêng. 

Đối với công ty hay tổ chức có nhiều chi nhánh đặt ở các địa phương xa nhau, 

việc kết nối máy tính ở các chi nhánh này có thể thực hiện bằng cách thuê lại hạ 

tầng của ISP, bao gồm cả việc thuê đường truyền riêng. Tùy thuộc vào nhu cầu bảo 

mật thông tin, trong trường hợp này có thể xem xét đến việc sử dụng các công 

nghệ nối mạng riêng ảo (Virtual Personal Network – VPN) thông qua hạ tầng 

Internet thuê từ ISP. Để một người tại cơ sở này có thể đăng nhập vào một máy 

trạm ở cơ sở khác qua mạng Internet để làm việc với hệ thống người ta sử dụng bộ 

chương trình Telnet (bao gồm chương trình client/server và giao thức tương ứng). 

Đối với máy tính cá nhân, để kết nối mạng Internet (và kết nối mạng nói 

chung) cần phải có các thiết bị: card giao tiếp mạng (Network Interface Card – 

NIC), sử dụng một hệ điều hành hỗ trợ các giao thức mạng, lắp đặt một môi 

trường truyền dẫn tín hiệu nào đó (vd: cable mạng, sóng vô tuyến). Để đảm bảo an 

toàn khi tham gia Internet, các máy tính còn có thể cài đặt thêm các phần mềm an 

ninh (như tường lửa, antivirus). Tuy nhiên, các thành phần này là không bắt buộc. 

Khi đã kết nối thành công với Internet, mỗi máy tính sẽ được ISP cung cấp một địa 

chỉ IP, gọi là địa chỉ IP công cộng (Public IP). Địa chỉ này là đại diện cho máy tính 

trên Internet. Do số lượng địa chỉ IP công cộng có giới hạn, máy tính chỉ nhận 
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được IP này trong thời gian hoạt động trên Internet. Nếu máy tính ngừng kết nối, 

IP này có thể bị thu hồi để cung cấp cho máy tínhkhác. 

Đối với người sử dụng thiết bị di động thông minh, kết nối mạng 3G là lựa 

chọn hợp lý nếu có nhu cầu sử dụng Internet liên tục, tốc độ cao và người dùng 

thường xuyên di chuyển. Đây là công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba, cho phép 

truyền cả dữ liệu thoại và dữ liệu ngoài thoại. Đây cũng là công nghệ kết nối mạng 

di động phổ biến nhất tại Việt Nam. Hiện nay một số nhà cung cấp dịch vụ Internet 

tại Việt Nam cũng đã được cấp phép để thử nghiệm mạng 4G. 

c. Sử dụngInternet 

Trong quá trình sử dụng Internet, đặc biệt là đối với người sử dụng cá nhân, 

có thể phát sinh hiện tượng kết nối mạng “chậm và chập chờn”. Có nhiều nguyên 

nhântừnhiềuphíadẫnđếntìnhtrạngnày.Nếungườidùngkhôngcẩntrọngtrong quá trình 

sử dụng có thể khiến máy tính bị nhiễm virus. Nhiều loại virus có thể phá hoại hệ 

thống, chiếm dụng đường truyền, kích hoạt những chương trình không mong 

muốn, v.v.. Lý do khác có thể đến từ lỗi của các thiết bị kết nối (phía người dùng) 

như Modem, Router, Switch hoặc Card mạng. Trong thời gian vừa qua, rất nhiều 

lần đường cáp quang biển AAG (chạy qua biển Đông) gặp sự cố khiến đường 

truyền Internet đi một số nước bị ảnh hưởngnặng. 

Một vấn đề thường gặp sau khi sửa chữa xong lỗi của các thiết bị kết nối là 

phải cấu hình lại thiết bị. Đối với người dùng mạng ADSL (loại kết nối Internet 

phổ biến hiện nay với người dùng gia đình) có thể gặp tình huống quên mật khẩu 

đăng nhập giao diện quản trị của ADSL router. Khi quên mật khẩu của ADSL 

Router có thể khôi phục mật khẩu mặc định (thường là admin/admin) bằng cách 

tiếp tục cấp điện cho ADSL Router và ấn giữ nút Reset trong một khoảng thời gian 

nhất định. Các phương pháp mà người dùng hay nghĩ tới như dùng software để dò 

Username và Password hay tra cứu trong cuốn hướng dẫn sử dụng của nhà cung 

cấp không áp dụng trong trường hợpnày. 

Thông thường với nhu cầu cá nhân, mỗi gia đình chỉ đăng ký sử dụng một kết 

nối Internet. Nếu có thêm nhiều thiết bị khác cùng muốn sử dụng Internet, một giải 

pháp đơn giản nhất là chia sẻ kết nối này. Hay gặp hơn cả là trường hợp người 

dùng sử dụng Laptop và điện thoại thông minh cùng cần truy cập Internet. Khi đó, 

người dùng có thể sử dụng phần mềm có tính năng chia sẻ Wifi (Wireless Fidelity) 

trên Laptop (được gọi là wifi hotspot – là một tính năng dùng mạng trên thiết bị di 

động để phát ra sóng Wifi cho một số thiết bị khác sử dụng, xem như thiết bị đó là 

1 thiết bị phát sóng Wifi). Khi đó, Laptop sẽ đóng vai trò tương tự như một điểm 

truy cập không dây (Access Point – AP) và điện thoại thông minh có thể kết nối tới 

AP này. Việc sử dụng cáp nối chuyên dụng từ Laptop tới điện thoại di động để 

chia sẻ Internet trong trường hợp này là không cần thiết (và không thể, do điện 

thoại thông minh hiện nay chủ yếu chỉ hỗ trợ các kết nối mạng không dây)1. Nếu 
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điện thoại thông minh không kết nối được mạng Internet đến AP cần chú kiểm tra 

xem biểu tượng Wifi chưa chuyển chế độ ON hay chưa, hoặc điện thoại không tìm 

thấy mạng , và phải có mật khẩu đăng nhập vào điểm truy cập. 

d. Mạng máytính 

Để máy tính có thể kết nối tới mạng nội bộ tối thiểu cần có Card giao tiếp 

mạng gắn vào máy tính (Network interface card – NIC). Có nhiều loại NIC khác 

nhau như NIC gắn trong (vào các khe PCI), NIC gắn ngoài (qua cổng USB), NIC 

có dây (dành cho kết nối với cáp UTP), NIC không dây (dành cho kết nối mạng 

không dây), v.v.. Các thiết bị khác như Router, Switch, và Hub được sử dụng để 

tạo ra mạng. Khi máy tính kết nối vào mạng không cần các thiết bịnày. 

Trong nhiều trường hợp cần thiết lập một mạng đơn giản kết nối hai máy tính, 

đặc biệt hay gặp là tạm thời kết nối hai Laptop để truyền dữ liệu. Trong trường hợp 

này, có thể dùng dây cáp UTP (loại cáp mạng LAN phổ biến có thể mua dễ dàng) 

được bấm chéo sau đó cấu hình kết nối, hoặc kết nối cả hai Laptop vào cùng một 

Access Point rồi cấu hình kết nối. Việc sử dụng một máy chủ chuyên dụng là 

không cần thiết. Đối với trường hợp kết nối Laptop vào mạng Wifi qua Access 

Point, Laptop đó cần được xác thực và cho phép bởi thiết bị phát sóng không dây. 

Sau khi kết nối thành công vào một mạng Wifi, người dùng không cấu hình địa chỉ 

IP trên thiết bị nhưng máy vẫn có địa chỉ IP để truy cập mạng nếu thiết bị của nhà 

mạng được cấu hình DHCP để cấp IP tựđộng. 

Khi các máy tính kết nối và giao tiếp, tốc độ truyền thông tin là một yếu tố 

đặcbiệtquantrọng.Đểđặctrưngchotốcđộtốiđamàloạicôngnghệkếtnốicó thể đạt được 

(về mặt lý thuyết) người ta dùng khái niệm Băng thông (bandwidth). Đây là một 

khái niệm quan trọng trong thiết kế mạng máy tính. Băng thông khôngmiễn phí và 

có giới hạn(do đặc điểm công nghệ). Trong cuộc sống người ta thường dùng từ 

“tốc độ truy cập” để mô tả khả năng truyền dữ liệu của mạng. Tốc độ truy cập có 

đơn vị cơ sở là bit/giây (bps). Ngoài ra còn thường sử dụng các đơn vị bội khác 

như kilobit/giây (kbps), megabit/giây (mbps),v.v.. 

e. Một số vấn đề khác trong mạng máy tính &Internet 

Người dùng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của mình bất cứ nơi đâu trên 

Internet bằng cách upload dữ liệu lên một host cá nhân để khi cần có thể tải về 

dùng hoặc sử dụng công cụ truy nhập từ xa để lấy dữ liệu ở máy tính của mình. 

Khi muốn lưu trữ một cách an toàn các file dữ liệu trên Internet nên sử dụng công 

cụ mã hóa dữ liệu ở mức cao nhất sau đó tải lên một tài khoản cá nhân đã được bảo 

mật. Để tải dữ liệu (file ảnh, âm thanh, video, chương trình ứng dụng, bộ cài đặt 

v.v.) từ Internet, người dùng cần sử dụng một chương trình download chuyên dụng 

và/hoặc sử dụng một trình duyệt có tích hợp ứng dụngdownload. 
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Trong mạng của đơn vị thường có một hoặc một số máy tính có cấu hình cao 

hoạt động liên tục để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ hoặc quản lý các máy tính khác 

(client). Những máy tính này được gọi là máy chủ. Trên máy chủ phải cài đặt hệ 

điều hành chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ của mình. Loại hệ điều hành như 

vậy gọi là hệ điều hành máy chủ (vd: linux, windows server). Các thiết bị di động 

thông minh hoặc máy tính người dùng thông thường không cài đặt các loại hệ điều 

hànhnày. 

Nếu máy chủ này chứa dữ liệu mà trình duyệt có thể truy cập (trong nội bộ 

mạng hoặc/và từ Internet) sử dụng giao thức HTTP thì máy chủ này được gọi là 

máy chủ web. Rất nhiều máy chủ web trên Internet tạo thành một hệ thống dịch vụ 

phổ biến nhất trên Internet hiện nay – dịch vụ World-Wide-Web (và do đó, các địa 

chỉ web thường bắt đầu bằng cụm ký tự www). 

6.1.2. Quản lý kết nối mạng trong Windows 

Hệ điều hành windows 7 cung cấp nhiều công cụ để quản lý kết nối mạng. 

Người sử dụng cá nhân (không chuyên) cần biết một số công cụ sau để có thể tự 

mình quản lý kết nối mạng. 

a. Xem thông tin về mạng 

Mỗi máy tính có thể có một hoặc nhiều card mạng (NIC). Mỗi card mạng này 

khi hoạt động đều chứa nhiều thông tin cấu hình khác nhau (như địa chỉ IP, trạng 

thái kết nối, gateway, v.v.). Người dùng có thể xem địa chỉ IP của máy bằng cách 

nhập lệnh IPCONFIG trong giao diện dòng lệnh Windows Command Processor 

(Mở Windows Command Processor bằng cách nhập lệnh cmd.exe từ hộp thoại 

Run hoặc chọn Start\ All programs\Accessores\Command Prompt) 

Lệnh IPCONFIG /all cung cấp nhiều thông tin hơn về trạng thái của các liên 

kết mạng của máy 
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b. Kiểm tra kết nối mạng 

Để kiểm tra một địa chỉ host (thông qua tên miền hoặc IP) trên mạng có tồn 

tại hay không có thể sử dụng lệnh PING (cả trên Windows Command Processor và 

Linux Terminal). Lệnh PING sẽ gửi thông tin đến địa chỉ cần kiểm tra. Nếu địa chỉ 

đó ứng với một máy tính trên mạng và máy đó đang hoạt động, thông tin sẽ được 

phản hồi. Phương pháp này có thể áp dụng để kiểm tra xem hai máy tính có kết nối 

được với nhau hay không (bằng cách PING đến địa chỉ IP của máy kia) hoặc kiểm 

tra xem máy có kết nối vào Internet được hay không (bằng cách PING một địa chỉ 

nào đó trên Internet nhưGoogle.com). 

 

Một phương pháp khác để kiểm tra kết nối mạng là vào Start\ Control Panel\  

Network and Sharing Center. Từ giao diện này có thể dễ dàng nhận ra máy tính 

đang kết nối tới mạng nội bộ nào, có kết nối Internet hay không và nhiều thông tin 

khác. 

 

c. Quản lý kếtnối 

Để tiện lợi cho việc theo dõi và quản lý kết nối, từ khay hệ thống (System Tray) 

có thể nháy vào biểu tượng wifi (hoặc biểu tượng kết nối mạng)  
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Từ giao diện này có thể thực hiện các thao tác sau: 

- Xem mật khẩu của điểm truy cập đã kết nối: nháy chuột phải vào điểm truy 

cập, chọn Properties, chọn tab Security trong hộpthoại hiện ra. 

- Ngắt kết nối của điểm truy cập đang kết nối: nháy chuột phải vào điểm truy 

cập và chọn Disconnect  

- Xemtrạngtháicủaliênkếtwifi:nháychuộtphảivàođiểmtruycập và  chọn Status. 

d. Quản lý mạng không dây 

Sau khi máy tính kết nối với một mạng không dây, thông tin về mạng đó sẽ 

được lưu lại trong máy để sử dụng về sau. Người dùng có thể quản lý thông tin về 

các mạng này bằng cách mở giao diện Manage wireless Networks (Start\ Control 

Panel\ Manage wireless Networks) 

Để loại bỏ một điểm truy cập khỏi danh sách: nháy chuột phải vào điểm truy 

cập, chọn Remove network. Sau khi loại bỏ điểm truy cập, lần kết nối tiếp theo vào 

mạng này người dùng sẽ phải cung cấp lại thông tin (như mật khẩu). 

 

Nếu muốn đẩy mạng SAMSUNGLAB02 xuống bên dưới điểm truy cập 

Mang&TT: nháy chuột phải vào điểm truy cập, chọn Move down. 
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6.1.3. An toàn thông tin trên Internet 

Trong môi trường Internet có rất nhiều các nguy cơ khác nhau đối với máy 

tính của cá nhân hoặc đối với hệ thống mạng của tập thể. Người dùng có thể bị 

lừa đảo bởi các kỹ thuật Phising (Kỹ thuật lấy thông tin của người dùng Internet 

bằng cách lừa họ chủ động cung cấp thông tin), tin nhắn rác (spam – là hành vi 

gửi tin nhắn “rác” tới người khác mà họ không muốn nhận), spyware (phần 

mềm gián điệp – có thể mở các popup gây khó chịu, lấy trộm thông tin cá nhân, 

hoặc theo dõi các hoạt động trên máy người dùng). Máy tính cũng có thể lây 

nhiễm virus qua thiết bị nhớ như USB, ổ đĩa di động, khi nhận thư điện tử chứa 

file đính kèm có chứa virus, hay qua các trang web đen, phần mềm crack, 

keygen. Hệ thống mạng của tổ chức có thể bị phá hoại bởi các hacker hoặc bị 

dính các lỗ hổng bảo mật (phát sinh trong quá trình phát triển hệ thống). Đối với 

các lỗ hổng bảo mật, việc khắc phục tốn thời gian, khó triệt để đối với các hệ 

thống lớn. 

Do đó, khi máy tính được kết nối vào Internet, việc đảm bảo an toàn thông 

tin trở nên đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các hệ thống mạng của các cơ 

quan tổ chức. Mục tiêu bảo mật hệ thống trên mạng Internet là thiết kế và triển 

khai các giải pháp giảm thiểu hoặc loại trừ các mối đe dọa đối với hệ thống. Có 

nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện: 

- Để đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống trên mạng Internet 

người ta sử dụng kĩ thuật mã hóa thông tin. Kỹ thuật mật mã là kỹ thuật chuyển đối 

thông tin mà người dùng có thể sử dụng trực tiếp (gọi là bản rõ) sang dạng khác 

mà nếu không có sự hỗ trợ đặc biệt sẽ không thể sử dụng được (gọi là dạng mã hóa 

–encryption). 

- Để hạn chế việc truy cập trái phép thông tin trên các máy tính có nối mạng 

Internet, cần giới hạn quyền truy cập hệ thống với người dùng bằng tên và mật 

khẩu truy cập, cài đặt và cập nhật phần mềm diệt virus, và cài đặt phần mềm 

tườnglửa. 

- Tường lửa: là một công cụ được tích hợp vào hệ thống mạng để chống sự 

truy cập trái phép, nhằm bảo vệ các nguồn thông tin nội bộ và hạn chế sự xâm 

nhâp không mong muốn vào hệ thống. Tường lửa bảo vệ hệ thống máy tính chống 

lại những kẻ đột nhập nhờ khả năng ngăn chặn những phiên làm việc từ xa (remote 

login), ngăn chặn thông tin từ bên ngoài Internet vào trong mạng được bảo vệ, 

trong khi cho phép người sử dụng hợp pháp được truy nhập tự do mạng bênngoài. 

Tường lửa được phân chia làm tường lửa cứng (một thiết bị độc lập tương tự như 

một máy tính chuyên dụng) và tường lửa mềm (là một phần mềm máy tính). 

Để phòng tránh nguy cơ từ Trojan hoặc các phần mềm độc lại khác khi mở/tải 

xuống các file từ web, chỉ tải các chương trình hoặc file từ các nguồn đáng tin cậy 



56 

 

(các site có uy tín, site chính thức của nhà sản xuất), bất kỳ khi nào tải file về đều 

phải dùng chương trình diệt virus cập nhật để quét trước khi mở. Phải luôn kiểm 

tra virus đối với file đính kèm email (kể cả email xuất phát từ ngườiquen). 

6.2. LÀM VIỆC VỚI TRÌNH DUYỆT 

6.2.1. Hoạt động của trìnhduyệt 

Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng cho phép người dùng xem và 

tương tác với các văn bản, hình ảnh, video, nhạc, trò chơi và các thông tin khác 

trên một trang web. Trình duyệt làm nhiệm vụ trao đổi dữ liệu với máy chủ web, 

hiển thị dữ liệu HTML và thực thi mã lệnh Javascript. Nói cách khác, trình duyệt 

giao tiếp với máy chủ, hiển thị nội dung các trang web và cung cấp môi trường 

thực thi lệnh cho Javascript. Trình duyệt và máy chủ trao đổi dữ liệu sử dụng giao 

thức HTTP (HyperText Transfer Protocol). Đây cũng là lý do mà địa chỉ một 

trang web thường được viết bắt đầu bằng cụm ký tự http:// – chỉ giao thức sử dụng 

để trao đổi dữ liệuweb. 

Văn bản và hình ảnh trên một trang web được thể hiện và định dạng bằng 

ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language) kết hợp ngôn ngữ CSS. Văn  

bản và hình ảnh này có thể chứa siêu liên kết tới các trang web khác hoặc tới các 

phần khác của cùng một trang web. Mỗi siêu liên kết này chứa một URL (Uniform 

Resource Locator) – là địa chỉ duy nhất của mỗi tài nguyênweb. 

Cần chú ý phân biệt HTML với HTTP. HTTP là giao thức để trao đổi thông 

tin giữa máy chủ web và trình duyệt. HTML là một ngôn ngữ đánh dấu chuyên 

dùngđểmôtảnộidungcủatrangweb.DữliệuởdạngHTMLđượcđặttronggói 

tincủagiaothứcHTTPđểtruyềntừmáychủ(nơichứavàtạoraHTML)vềtrình duyệt (nơi 

hiển thị HTML). Phần lớn các trình duyệt hỗ trợ hiển thị nhiều định dạng file khác 

nhau ngoài HTML (ví dụ: các định dạng ảnh JPEG, PNG, GIF) và có thể mở rộng 

để hỗ trợ nhiều định dạng file hơn nhờ sử dụng cácplug-in. 

Hầu hết các trình duyệt thông dụng hiện nay (Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari, v.v.) đều có 

chung một số đặc điểm: 

- Sử dụng cache trình duyệt: khi người dùng truy cập vào một trang web, trình 

duyệt sẽ lưu trang đó (bao gồm cả mã HTML, CSS, JavaScript và các tập tin hình 

ảnh) vào một thư mục đặc biệt gọi là cache của trình duyệt. Khi người dùng truy 

cập trở lại trang web đó, trình duyệt sẽ sử dụng lại các tập tin từ cache để giảm 

thời gian tải trangweb. 

- Hỗ trợ các thành phần mở rộng: các trình duyệt web phổ biến như Mozilla 

Firefox, Google Chrome đều cho phép người dùng cài đặt thêm các thành phần mở 

rộng (gọi là plug-in, add-on, hay extension, v.v, tùy theo từng trình duyệt). Plug-in 
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cho phép các nhà phát triển thứ ba tạo ra các chức năng để mở rộng khả năng của 

trìnhduyệt. 

- Hỗ trợ đánh dấu trang và quản lý đánh dấu trang: trình duyệt cho phép người 

dùng tạo ra và quản lý các “Bookmark”. Bookmark là một địa chỉ web được trình 

duyệt lưu lại (đánh dấu) theo yêu cầu của người dùng và quản lý như một danh 

sách các lối tắt để người dùng có thể nhanh chóng mở lại trang web mình đã đánh 

dấu. Trong các trình duyệt của Microsoft, tính năng này được gọi là Favorite. Để 

phân biệt các đường link mới với đường link đã ghé thăm trước đó, các trình duyệt 

thường hiển thị chúng với màu sắc khácnhau. 

- Cho phép hiển thị Popup: popup là một cửa sổ nhỏ tự động mở ra để hiển thị 

thông báo trong khi người dùng ko bấm chuột. 

- Hỗ trợ Cookie: cookie là một đoạn nhỏ dữ liệu mà trang web lưu vào hệ 

thống của người dùng khi họ kết nối hay truy cập vào trang web. Cookie cho phép  

lưu trữ thông tin về người dùng để cung cấp cho máy chủ mỗi khi người dùng 

duyệt web. 

- Hỗ trợ chế độ “ẩn”: trình duyệt Chrome cho phép người dùng duyệt web mà 

không lưu lại lịch sử và cookie khi hoạt động ở chế độ Incognito. IE gọi chế độ này 

là InPrivate Browsing. Firefox gọi là PrivateBrowsing. 

- Hỗ trợ download: các trình duyệt đều tích hợp chương trình hỗ trợ và quản 

lý download. Mặc định trên Windows 7 các trình duyệt đều lưu tài liệu tải về vào 

thư mục C:\Users\{ABCD}\Downloads, trong đó ABCD là tên tài khoản người 

dùng. 

- Hỗ trợ in ấn: các trình duyệt đều hỗ trợ in nội dung trang web, tuy nhiên, 

khả năng hỗ trợ in ấn tương đối khác biệt giữa các trình duyệt. Ví dụ, IE chỉ hỗ trợ 

in ấn với hộp thoại hệ thống nhưng Chrome hỗ trợ hai chế độ in ấn (chế độ tích 

hợp và chế độ hệ thống). Khi in ấn một trang web, trình duyệt mặc định thường sẽ 

bỏ qua các hình ảnh nền và màu nền để tiết kiệm mực in. Tuy nhiên, trong một số 

trường hợp nếu người dùng muốn in cả ảnh và màu nền hoặc xuất thành file pdf có 

đầy đủ ảnh và nền thì cần chọn lại: trong Chrome thực hiện bằng cách mở hộp 

thoại in ấn (Ctrl+P), chọn More settings, Options, chọn Backgroundgraphics. 

- Hỗ trợ xuất dữ liệu sang file pdf: PDF là một định dạng dữ liệu phổ biến để 

trao đổi trên Internet, do đó nhiều trình duyệt cũng hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu web 

sang pdf. Trong Chrome, để lưu nội dung trang web dưới dạng file “.pdf”, Chọn 

Customize and Control\Print (Ctrl + P)\ chọn địnhdạng .pdf. 

- Thực thi Javascript: Javascript là một ngôn ngữ lập trình đóng vai trò quan 

trọng trong công nghệ web, giúp biến những trang web “tĩnh” thời kỳ đầu thành 

những “ứng dụng web” thực sự ngày nay. Javascript hỗ trợ tạo ra ứng dụng web  

có tính tương tác cao với người dùng và tải dữliệu. 
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6.2.2. Giao diện ngườidùng 

Trong phần này sẽ lấy ví dụ với trình duyệt Google Chrome, theo thống kê 

vào tháng 9/2016, đây là trình duyệt phổ biến nhất trên thế giới chiếm 72,5% thị 

phần trình duyệt web. Rất nhiều trình duyệt khác được xây dựng dựa trên mã mở 

Chromimum (cùng mã nguồn với Google Chrome) và do đó có nhiều đặc điểm 

chung với trình duyệt này. Một số nội dung có tính đặc thù đối với một  số trình 

duyệt thông dụng khác sẽ được ghi chúriêng. 

Các thành phần chính của giao diện người dùng: 

1. Nút BACK: quay trở lại trang vừa duyệt trước đó. Chỉ sử dụng được khi 

trước đó đã mở một trang web. 

2. Nút FORWARD: chỉ có tác dụng sau khi ấn nút BACK, cho phép mở lại 

trang duyệt sau cùng. 

3. Nút REFRESH: tải lại trang đang xem, tương đương phím F5 

4. Nút HOME: mở trang chủ (theo thiết lập của trìnhduyệt) 

 

 
 

5. Thanh BOOKMARK: chứa các địa chỉ web yêu thích được đánh dấu để 

có thể truy cập nhanh tới (Trong Internet Explorer, Bookmark được gọi là 

Favorite). Một cách rất nhanh để lưu lại nhiều địa chỉ web yêu thích là tạo 

một thư mục trên thanh Bookmark rồi kéo địa chỉ các trang web (sau khi 

bôi đen) vào thư mục vừa tạo. Cũng có thể kéo địa chỉ lên thanh Bookmark. 

6. Nút BOOKMARK: đánh dấu một địa chỉ web yêu thích (địa chỉ này sẽ 

xuất hiện trên thanh BOOKMARK), còn gọi là nút STAR, tương đương tổ 

hợp phímCtrl+D. 

7. Nút mở menu cấu hình. 
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8. Nút mở Tab mới, tương đương tổ hợp Ctrl + T. 

9. Tab: mỗi tab dùng để hiển thị một trang web riêng, chuyển nhanh qua lại 

giữa các tab bằng tổ hợp phím Ctrl và phím số từ 1 đến 8 (Ctrl + 1 – 8). 

10.  Nút đóng tab, tương đương tổ hợp Ctrl + W 

11.  Thanh địa chỉ: nơi người dùng nhập địa chỉ web (Url) vào, ấn phím F6 

để chuyển ngay tới thanh địachỉ 

6.2.3. Các tổ hợp phím tắt thôngdụng 

- Đánh dấu một trang web: Ctrl +D 

- Mở tab mới: Ctrl + T 

- Tải lại (làm mới) trang:F5 

- Chuyển nhanh tới thanh địa chỉ: F6 

- Phóng to cửa sổ ra toàn màn hình (chế độ Fullscreen): F11, ấn F11 lần nữa 

để thoát khỏi chế độnày 

- In nội dung trang web đang đọc: Ctrl + P (mở hộp thoại in ấn riêng của 

Chrome) hoặc Ctrl + Shift + P (mở hộp thoại in ấn của hệthống)Hiển thị lịch sử 

các file đã được tải về: Ctrl +J 

- Chuyển nhanh qua lại giữa các tab: Ctrl và phím số từ 1 đến 8 (Ctrl + 1 – 8) 

- Xóa lịch sử trình duyệt: Ctrl + Shift + Delete 

- Hiển thị lịch sử các trang web đã được truy cập gần dây nhất: Ctrl + H 

- Đóng Tab: Ctrl + W 

- Sao lưu nội dung trang web: Ctrl + S 

- Phóng to cỡ chữ: Giữ phím Ctrl và vặn con lăn chuột về phía trước 

- Thu nhỏ cỡ chứ: Giữ phím Ctrl và vặn con lăn chuột về phía sau 

6.3. SỬ DỤNG WEB 

6.3.1. Tìm kiếm với Google Search 

Google search là dịch vụ tìm kiếm thông tin trên Internet phổ biến nhất hiện 

nay và thường được gọi là máy tìm kiếm. Để tìm kiếm thông tin, trước tiên cần 

phải xác định từ khóa (keyword) của thông tin muốn tìm kiếm. Từ khóa là từ đại 

diện cho thông tin cần tìm và có vai trò rất quan trọng. Nếu từ khóa không rõ ràng 

và thiếu chính xác thì sẽ cho ra rất nhiều kết quả tìm kiếm, từ đó rất khó phân biệt 

và chọn được thông tin mong muốn. Nếu từ khóa quá dài thì có thể không có kết 

quả tìm kiếm. Google search không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong chuỗi 

từkhóa. 
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Thao tác tìm kiếm cơ bản nhất là nhập các từ khóa vào ô tìm kiếm của Google 

Search hoặc nhập thẳng vào ô địa chỉ của Chrome. 

Bên cạnh thao tác tìm kiếm cơ bản, có một số cách tìm kiếm nâng cao sau đây: 

 Tìm tất cả các tài liệu chứa chính xác một từ/cụm từ nào đó (tìm kiếm 

chính xác): Đặt từ khóa cần tìm kiếm trong dấu ngoặckép. 

 

 Loại bỏ những kết quả tìm kiếm chứa từ khóa nhất định: đặt dấu trừ trước 

từ khóa cần bỏ khỏi kết quả tìmkiếm. 

 

 Giới hạn tìm kiếm trong một website nhất định: sử dụng toán tử tìm kiếm 

“site:” trước từkhóa. 

 

 Để kết quả tìm kiếm sẽ chỉ bao gồm các tệp tin có định dạng theo yêu cầu 

và liên quan đến chủ đề cần tìm: sử dụng toán tử tìm kiếm“filetype:”. 

 

 Toán tử tìm kiếm (seach operator) “OR”: tìm kiếm bất kỳ kết quả nào có 

liên quan tới một trong hai thuật ngữ trước và sauOR. 

 Tìm định nghĩa của từ: toán tử tìm kiếm“define:”. 

6.3.2. Tên miền 

Mỗi thiết bị hoạt động trên Internet đều phải có một địa chỉ không trùng lặp. 

Địa chỉ đó gọi là địa chỉ Ip. Tuy nhiên, do địa chỉ Ip là một dãy số rất khó nhớ, 
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đồng thời máy tham gia Internet cũng có thể thay đổi địa chỉ Ip nên cách đánh địa 

chỉ này không tiện lợi cho người sử dụng. Hệ thống tên miền (domain name 

system) được xây dựng để cung cấp cho người dùng khả năng truy cập tới các tài 

nguyên trên Internet thông qua tên miền (là một chuỗi ký tự) thay cho địa chỉ Ip (là 

một chuỗi số) do tên miền dễ nhớ hơn đối với người dùng.  

Hệ thống các tên miền trên thế giới được phân bố theo cấu trúc hình cây. tên 

miền cấp cao nhất là tên miền gốc (ROOT) được thể hiện bằng dấu ".". 

Tại Việt Nam, tên miền cấp quốc gia được ICANN phân bổ là “.VN” và nằm 

trong nhóm tên miền cấp cao quốc gia –ccTLD. Cấu trúc tên miền quốc gia Việt 

Nam “.VN” được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định như sau: 

 Tên miền “.VN” là tên miền quốc gia cấp cao nhất dành cho Việt Nam. 

Các tên miền cấp dưới “.VN” đều có giá trị sử dụng như nhau để định danh địa 

chỉ Internet cho các máy chủ đăng ký tại ViệtNam. 

 

 

 Tên miền cấp 2 là tên miền dưới “.VN” bao gồm tên miền cấp 2 không 

phân theo lĩnh vực và tên miền cấp 2 dùng chung (gTLD) phân theo lĩnh vực như 

sau: 

o COM.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thươngmại. 

o BIZ.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, tương 

đương với tên miềnCOM.VN. 

o EDU.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 
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giáo dục, đào tạo. 

o GOV.VN: Dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và 

địa phương. 

o NET.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết 

lập và cung cấp các dịch vụ trênmạng. 

o ORG.VN: Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, 

văn hoá, xãhội. 

o INT.VN: Dành cho các tổ chức quốc tế tại ViệtNam. 

o AC.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động ở lĩnh vực nghiên 

cứu. 

o PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh 

vực có tính chuyên ngànhcao. 

o INFO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất, phân phối, cung cấp thôngtin. 

o HEALTH.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh 

vực dược, ytế. 

o NAME.VN: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt 

độngInternet. 

o Những tên miền khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quyđịnh. 

 Các tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính là tên miền Internet được đặt 

theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tên miền cấp 2 theo địa giới 

hành chính được viết theo tiếng Việt hoặc tiếng Việt khôngdấu. 

6.3.3. Một số dịch vụ khác trên web 

a. Các dịch vụ tìm kiếmkhác 

 Bing (http://bing.com) là một công cụ tìm kiếm của Microsoft nắm giữ 

10% thị phần của thị trường tìm kiếmMỹ. 

 Yahoo (http://www.yahoo.com) đã từng là một công cụ tìm kiếm lớn trên 

Internet đồng thời cung cấp cổng thông tin và các dịch vụlớn. 

 AOL (http://search.aol.com ) chiếm khoảng 1,5% thị phần tìm kiếm của 

Mỹ. Trong thực tế, kết quả tìm kiếm và quảng cáo của họ được cung cấp bởi 

Google. 

 Altavista từng là một trong những công cụ tìm kiếm xuất hiện rất sớm 

trên Internet (1995) nhưng sau đó bị Yahoo mua lại. Tên miền này hiện nay điều 

hướng tới trang tìm kiếm củayahoo. 

 Baidu (http://www.baidu.com) là công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc. 

Baidu có khả năng tìm kiếm các tin tức và hình ảnh, các chức năngkhác. 

b. Tìm kiếm theo nội dung hình ảnh, âm thanh với Google search 

http://search.aol.com/
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Dịch vụ tìm kiếm của Google không chỉ hỗ trợ tìm kiếm thông tin theo từ 

khóa văn bản mà còn hỗ trợ tìm kiếm thông tin theo nội dung của ảnh hoặc âm 

thanh. Ta có thể tìm kiếm với một trong các cáchsau: 

 Tìm kiếm bằng hìnhảnh: 

o Tìm kiếm bằng cách dán Url của một hìnhảnh 

o Tải ảnh từ máy tínhlên 

 Tìm kiếm bằng giọngnói. 

Bắt đầu tìm kiếm bằng cách nhấn nút này hoặc phím enter. 

c. Từ điển bách khoa wikipedia 

Từ điển bách khoa Wikipedia (https://www.wikipedia.org) là một dự án từ 

điển bách khoa tự do đa ngôn ngữ trên nền web cho phép người dùng từ khắp nơi 

trên thế giới tự do tạo ra và chỉnh sửa nội dung. Đây hiện là bộ từ điển bách khoa 

trực tuyến lớn nhất. Tuy nhiên, nhiều thông tin không được kiểm chứng và không 

được tin cậy. Một số người dùng chỉnh sửa thông tin tùy tiện (trong đó có nhiều 

nội dung tiếngViệt). 

d. Dịch vụ dịch GoogleTranslate 

Dịch vụ Google Translate (https://translate.google.com) có thể dịch các từ 

riêng rẽ hoặc đoạn văn bản giữa khoảng 100 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có  

tiếng Việt. 

 

e. Các dịch vụ khác củaGoogle 

 Google Documents: cho phép xem và chỉnh sửa tài liệu văn bản word 
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trực tuyến, gần giống như phần mềm Microsoftword. 

 Google Spreadsheets: cho phép xem và chỉnh sửa bảng tính điện tử trực 

tuyến, gần tương tự phần mềm Microsoftexcel. 

 Google Forms: nếu cần lập một bảng khảo sát ý kiến hay thu thập thông  

tin, dịch vụ Google Forms đáp ứng tốt nhất cho nhu cầunày. 

 Google Drive: Dịch vụ lưu trữ thông tin trên đám mây củaGoogle. 

f. Dịch vụ lưu trữ đámmây 

Các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến (cloud storage): 

 Dropbox, 

 OneDrive, 

 GoogleDrive, 

 Amazon CloudDrive, 

 Apple iCloud Drive. 

6.4. Thư điện tử 

6.4.1. Những khái niệm chung 

Thư điện tử hay email (electronic mail) là một hệ thống chuyển nhận thư từ 

qua các mạng máy tính. Email là một phương tiện trao đổi thông tin rất nhanh. Một 

mẫu thông tin có thể được gửi đi ở dạng mã hoá hay dạng thông thường và được 

chuyển qua mạng Internet. Nó có thể chuyển mẫu thông tin từ một máy nguồn tới 

một hay rất nhiều máy nhận trong cùng lúc. Ngày nay, email chứa nhiều dạng 

thông tin khác như hình ảnh, âm thanh, phim, và đặc biệt các phần mềm thư điện 

tử kiểu mới còn có thể hiển thị các email dạng sống động tương  thích  với kiểu  

tệpHTML. 

Thư điện tử tiện lợi hơn rất nhiều so với thư viết tay truyền thống do có thể 

soạn và gửi thư từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị thông minh nào (smartphone, 

tablet) có kết nối Internet và phần mềm thư điện tử vào bất kỳ thời điểm nào mà 

không cần đến bưu điện hoặc thùng thư. Thời gian truyền thư điện tử rât ngắn (chỉ 

vài giây đến vài phút) với chi phí rất nhỏ so với gửi qua đường bưu điện. Việc 

truyền thư điện tử qua mạng do các giao thức sau đảm nhiệm: POP3 (để lấy thư từ 

máy chủ về), SMTP (để gửi thư từ máy khách, để phân phối thư giữa các máy 

chủ), IMAP (đồng bộ hóa thư với máychủ). 

Hiện nay rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí: Google 

(mail.google.com), Yahoo (mail.yahoo.com), Microsoft (outlook.live.com, 

hotmail.com). Các tổ chức cũng có thể tổ chức dịch vụ thư điện tử của riêng mình. 

Thông thường các dịch vụ thư điện tử miễn phí trên Internet được tổ chức dưới 

dạng webmail, nghĩa là các thao tác làm việc với thư điện tử đều thực hiện trên 

trình duyệt với ứng dụng web của nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài sử dụng các dịch  
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vụ webmail, người dùng còn có thể sử dụng những chương trình như Mozilla 

Thunderbird, Microsoft Outlook, Opera Mail, Pegasus Mail, the Bat, v.v. từ máy 

tính để gửi/nhận mail mà không cần sử dụng trìnhduyệt. 

Cấu trúc của một địa chỉ email theo tiêu chuẩn chung xây dựng cho các hệ 

thống thư điện tử hiện nay bao gồm: Phần cục bộ (local part), phần mở rộng 

(extension part), ký tự @, phần tên miền (domain part), mã quốc gia (country 

code). Ký tự @ được dùng để tách tên người dùng với tên miền trong một địa chỉ 

e-mail. 

Mặt trái khi sử dụng thư điện tử: có thể phát tán virus máy tính, thư rác, thư 

quảng cáo không mong muốn. Biện pháp bảo mật hiệu quả cho tài khoản email của 

người dùng là định kỳ thay đổi mật khẩu. Lời khuyên: tránh sử dụng duy nhất một 

Email, sử dụng mật khẩu phức tạp, không mở file đính kèm khi không xác định rõ 

người gửi. Lưu ý việc mở các tập tin đính kèm theo thư điện tử lại là yếu tố gây 

nguy hiểm cho máy tính do các tệp đính kèm có thể là nguồn lây nhiễm virus máy 

tính. 

6.4.2. Chương trình thư điệntử 

Ngoài chức năng cơ bản (nhận/gửi và soạn thảo email), các phần mềm thư điện tử 

có thể còn cung cấp thêm chức năng như: 

 Lịch làm việc (calendar): người ta có thể dùng nó như là một thời khoá 

biểu. Trong những phần mềm mạnh, chức năng này còn giữ nhiệm vụ thông báo 

sự kiện đã đăng kí trong lịch làm việc trước giờ xảy ra cho người chủ hộpthư; 

 Sổ địa chỉ (addresses hay contacts): dùng để ghi nhớ tất cả các địa chỉ 

cần thiết cho công việc hay cho cánhân; 

 Sổ tay (note book hay notes): để ghi chép, hay ghi nhớ bất kì điềugì. 

Mặc dù có giao diện khác nhau nhưng các chương trình thư điện tử thường có 

những thư mục và nút lệnh có tên tương tự nhau, bao gồm: 

 Thư mục “Inbox”: ngăn chứa các thưđến. 

 Thư mục “Outbox”: ngăn chứa các thư đang chờ được gửiđi. 

 Thư mục “Draft”: ngăn chứa các email chưa hoàn tất hay đã hoàn tất 

nhưng chủ thư chưa muốn gửiđi. 

 Thư mục “Trash”: chỗ chứa tạm thời của các email đã bị xóa trước khi bị 

hủy bỏ hoàntoàn. 

 Nút lệnh “New” hay “Compose”: lệnh bắt đầu soạn thảo một emailmới. 

 Nút lệnh “Send”: lệnh này sẽ tức khắc  gửi  thư  tới  các  địa  chỉ  trong 

phần To, CC, vàBCC. 

 Nút lệnh “Save as Draft” hay “Save Draft”: lệnh này sẽ giúp lưu giữ lá 

thư đang soạn thảo và đưa vào ngăn chứa Draft để có thể dùng lại vềsau. 

 Nút lệnh “Attach” hay “Attach Files”: lệnh để người soạn email có thể 
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gửi đính kèm theo lá thư các tập tin khác. Các tập tin này không giới hạn kiểu 

cấu trúc của nó, nghĩa là chúng có thể là các loại tập tin hình vẽ, phim, nhạc,... và 

ngay     cả virus máytính. 

 Nút lệnh “Forward”: lệnh chuyển tiếp thư tới địa chỉkhác. 

 Nút lệnh “Reply”: lệnh soạn thư trảlời. 

 Nút lệnh “Reply All”: lệnh soạn thư trả lời cho tất cả mọi người trong 

danh sách “To” và “Cc” của thưtới. 

 Ô tìm kiếm thư: cho phép tìm kiếm thư trong tất cả các thưmục. 

Sau một thời gian sử dụng, hòm thư thường chứa rất nhiều thư. Để hỗ trợ 

người dùng tìm kiếm lại các thư, các chương trình thư điện tử đều tích hợp chức 

năng tìm kiếm. Chức năng này khác biệt khá nhiều giữa các chương trình. Dưới 

đây giới thiệu hộp thoại tìm kiếm của Googlewebmail: 

 

 Search: tìm kiếm trong thư mụcnào; 

 From: tìm kiếm những thư gửi đi từ địa chỉnào; 

 To: tìm kiếm những thư gửi đi địa chỉnào; 

 Subject: tiêu đề có chứa nội dungnào; 

 Has the words: nội dung chứa những từnày; 

 Doesn’t have: nội dung không chứa những từnày; 

 Has attachment: có file đínhkèm; 

 Size: kích thước file đính kèm; 

 Date within: thư gửi/nhận trong khoảng thời giannày. 

6.4.3. Sử dụng thư điệntử 

Khi soạn thảo một email mới, các chương trình thư điện tử đều hỗ trợ các tính 

năng cơ bản tương tự nhau, bao gồm việc nhập các trường thông tin cơ bản (địa 

chỉ người nhận, người nhận bản sao, tiêu đề thư, nội dung thư, danh sách file đính 

kèm). Dưới đây là ví dụ về giao diện soạn thảo email của Google webmail. 
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  Trường “To”: Nhập địa chỉ người nhận. Trường “to” có thể nhập 

nhiều địa chỉ email cùnglúc. 

  Trường “Cc”: Nhập địa chỉ nhận bản sao của email (carbon copy). 

Đây là chỗ chứa thêm địa chỉ gửi kèm, ngoài địa chỉ chính trong phần To bên 

trên. Các hộp thư nhận sẽ đọc được các địa chỉ người gửi và các địa chỉ gửi 

kèmnày. 

  Trường “Bcc”: Nhập địa chỉ nhận bản sao của email (blind carbon 

copy). Đây cũng là chỗ ghi các địa chỉ mà lá thư sẽ được gửi kèm tới, nhưng 

các địa chỉ này sẽ được dấu kín không cho những người trong phần To hay 

phần CC biết là có sự đính kèm đến các địa chỉ nêu trong phầnBCC. 

  Trường “Subject”: Tiêu đề thư, thường để tóm tắt ý chính của lá thư 

hay chỗ ghi ngắn gọn điều quan trọng trongthư. 

Phân biệt giữa Cc (carbon copy) và Bcc (blind carbon copy). Người nhận 

trong danh sách Cc có thể thấy những người nhận trong danh sách To và những 

người nhận khác trong danh sách Cc nhưng không nhìn thấy những người nhận 

trong danh sách Bcc. Khi người dùng dùng lệnh “Reply all”, chỉ những người có 

tên trong danh sách Cc mới nhận được thư phản hồi. Những người có tên trong 

danh sách Bcc không nhận được loại thư phản hồi này. 

6.5. Truyền thông số 

6.5.1. Ứng dụng của truyền thông số và tác động xãhội 

Truyền thông số xuất hiện và phát triển đã thay đổi hoàn toàn cách con người 

giao tiếp, sinh hoạt và làm việc: 

 Để trao đổi trực tuyến (chat, nói chuyện) qua mạng Internet, có thể sử 

dụng ứng dụng Skype, Internet như Facebook IM, Google Hangout. Những vấn 

đề nên tránh khi sử dụng các dịch vụ tin nhắn tức thời: Tạo một rào cản chống lại 

những tin nhắn không mong muốn, Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân 

nhạy cảm, Chỉ liên lạc với những người có trong danh sách liên hệ hay bạn thân 

củamình. 

 Để tổ chức họp trực tuyến có thể sử dụng tới dịch vụ hội nghị truyền hình 



68 

 

(Video Conferencing – hình thức tổ chức hội nghị sử dụng Internet để truyền âm 

thanh và video theo thời gianthực). 

 Để gọi điện thoại có thể sử dụng VoIp thay cho điện thoại truyền thống. 

VoIP là công nghệ cho phép truyền tiếng nói sử dụng giao thức IP, trên cơ sở hạ 

tầng sẵn có của mạngInternet. 

 Để làm việc từ xa có thể thông qua phần mềm TeamViewer. Ví dụ, Một 

người A đang trong kỳ nghỉ ở nước ngoài có thể xử lý một số công việc trên máy 

tính của đồng nghiệp đang ngồi tại công ty thông qua phần mềm Teamviewer. 

Người dùng có thể điều khiển máy tính ở xa trên mạng Internet thông qua phần 

mềmTeamviewer. 

 Thay đổi cách giao tiếp và hình thành cộng đồng ảo thông qua các mạng 

xã hội. Tạo một tài khoản mạng xã hội miễn phí (www.plus.google.com, 

www.facebook.com, v.v.), người dùng có thể tham gia vào một cộng đồng online 

khổng lồ với hàng tỷ người. Hoặc khi tham gia vào các diễn đàn, các thành viên 

có thể trao đổi, học hỏi về nhiều lĩnh vực có cùng sự quan tâm, chia sẻ thông tin 

(ví dụ, qua website phổ biến nhất cho phép chia sẻ video là YouTube.com). Tuy  

nhiên, nếu người dùng mạng xã hội không biết tự bảo vệ mình trên mạng có thể 

sẽ gặp rắc rối như bị đánh cắp mật khẩu, bị lấy cắp thông tin cá nhân, bị lợi dụng 

để thực hiện ý đồxấu. 

 Ứng dụng Internet trong hỗ trợ học tập với các dịch vụE-learning. 

 Viết nhật ký, tự tạo các website cá nhân thông qua dịch vụ blog (vd: 

website cung cấp dịch vụ bloghttps://wordpress.com). 

 Giải trí online với trò chơi trực tuyến. Game có lợi ích với người chơi 

như phản xạ nhanh hơn, tay và mắt phối hợp tốt hơn, cải thiện tư duy, rất tốt cho 

người đi làm hay lên kế hoạch, chiến lược, tăng tính kiên trì hơn, biết cách phối 

hợp trong làm việc nhóm. Tuy nhiên, nghiện game lại gây rối loạn giấc ngủ và 

tổn thương não bộ, tổn thương đến cột sống và khả năng vận động, não bộ người 

nghiện game tương tự não của người nghiện matúy. 

Nói tóm lại, để tự bảo vệ bản thân trên môi trường mạng Internet, không đưa 

các thông tin cá nhân quan trọng lên mạng xã hội, thay đổi các cài đặt riêng tư, 

dùng các mật khẩu khác nhau trên các tài khoản khác nhau. 

6.5.2. Một số dạng truyền thông số thông dụng 

a. Dịch vụ nhắn tin tức thời IM (Instant messege) 

Dịch vụ nhắn tin thức thời (hay nhắn tin nhanh) là dịch vụ cho phép hai người 

trở lên nói chuyện trực tuyến với nhau qua một mạng máy tính. IM là một phương 

pháp nói chuyện phổ biến hiện nay, là phương pháp có nhiều tính năng hay như 

khả năng trò chuyện nhóm, dùng biểu tượng cảm xúc, truyền tệp tin, tìm dịch vụ  

và cấu hình dễ dàng bản liệt kê bạn bè. IM đã thúc đẩy sự phát triển của Internet 

trong đầu thập niên2000. 

http://www.plus.google.com/
http://www.plus.google.com/
http://www.plus.google.com/
http://www.plus.google.com/
https://wordpress.com/
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Những lợi ích chủ yếu của việc nhắn tin tức thời (IM) bao gồm truyền thông 

thời gian thực, biết có hay không người liên hệ đang trực tuyến, chi phí thấp, có 

khả năng truyền tải tệp tin. IM là một công cụ giao tiếp hữu ích cho các công ty, 

doanh nghiệp giao dịch khách hàng, liên hệ cá nhân.  

IM thường được dùng trên nền các mạng công cộng miễn phí như AOL 

Instant Messenger (AIM), Windows Live Messenger, Google Messenger và gần 

đây là Facebook Messenger. 

b. Đàm thoại qua giao thức Internet(VoIP) 

VoIP (viết tắt của Voice over Internet Protocol, nghĩa là Truyền giọng nói 

trên giao thức IP) là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng 

thông tin sử dụng bộ giao thức TCP/IP. Nó sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng 

LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âmthanh. 

Ưu điểm lớn của VoIP là cước cuộc gọi giảm đáng kể do việc gửi dữ liệu qua 

mạng Internet rất rẻ. Mọi dịch vụ VoIP mà chúng ta biết đều cung cấp cuộc  gọi 

cùng mạng miễn phí (Skype, Viber). Giá để gọi từ dịch vụ VoIP tới các số điện 

thoại cố định và di động truyền thống cũng rẻ hơn đáng kể so với cách gọi không 

dùng VoIP. Tuy nhiên, do VoIP là dịch vụ dựa trền Internet nên nó dễ bị tấn công 

như nhiều dịch vụ internet khác. Nếu không được bảo mật đúng cách, người dùng 

dễ bị hacker tấn công và lấy các dữ liệu cá nhân. 

c. Mạng xã hội, diễn đàn, cộng đồng trực tuyến  

Cộng đồng ảo là một mạng lưới xã hội của các cá nhân tương tác thông qua 

các phương tiện truyền thông cụ thể, có khả năng vượt qua những ranh giới địa lý 

và chính trị để theo đuổi lợi ích hay mục tiêu chung. Một trong những loại hình 

cộng đồng ảo phổ biến nhất là các dịch vụ mạng xã hội, trong đó gồm nhiều cộng 

đồng trực tuyến khác nhau. 

Mạng xã hội là mạng được tạo ra để tự thân nó lan rộng trong cộng đồng 

thông qua các tương tác của các thành viên trong chính cộng đồng đó. Mọi thành 

viên trong mạng xã hội cùng kết nối và mỗi người là một mắt xích để tạo nên một 

mạng lưới rộng lớn truyền tải thông tin trong đó. Hiện nay có nhiều mạng xã hội 

có lượng người tham gia đông đảo và sức ảnh hưởng lớn như Face Book, 

Instagram, Twitter, LinkedIn, … 

Diễn đàn (forum) là một nơi thảo luận trực tuyến. Nó có thể chứa một số 

chuyên mục, bao gồm các diễn đàn, chủ đề và bài viết cá nhân. Những thảo luận 

trên forum thường được lưu trữ lâu dài. Chatroom là hình thức thảo luận trực tiếp 

trên Internet, bạn có thể thảo luận, trao đổi và nhận được câu trả lời hầu như ngay 

lập tức, tương tự như việc nói chuyện qua điện thoại. Để giới hạn chủ đề, thông 

thường người ta chia ra thành các Chatroom theo 1 chủ đề nào đó, ví dụ theo khu 

vực, theo lứa tuổi,... 
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d. Chính phủ điện từ (e-government);  

Chính phủ điện tử hình thành từ việc các cơ quan Chính phủ sử dụng một 

cách có hệ thống CNTT-TT để thực hiện quan hệ với công dân, doanh nghiệp và 

các tổ chức xã hội. Nhờ đó giao dịch của các cơ quan Chính phủ với công dân và 

các tổ chức sẽ được cải thiện, nâng cao chất lượng. Lợi ích thu được sẽ là giảm 

thiểu tham nhũng, tăng cường tính công khai, sự tiện lợi, góp phần vào sự tăng 

trưởng và giảm chi phí". 

Tham gia chính phủ điện tử gồm 3 chủ thể: người dân, Chính phủ và doanh nghiệp. 

Các mối quan hệ tương tác giữa 3 chủ thể gồm: quan hệ Chính phủ với người dân, 

quan hệ Chính phủ với doanh nghiệp, quan hệ các cơ quan Chính phủ với nhau. 

Mục tiêu cơ bản của CPĐT là cải tiến quy trình công tác trong cơ quan Chính 

phủ thông qua nền hành chính điện tử, cải thiện quan hệ với người dân thông qua 

công dân điện tử và tiến tới xây dựng một xã hội tri thức trên nền tảng CNTT. 

Việc phát triển Chính phủ điện tử trải qua một số giai đoạn khác nhau. Tùy 

theo từng giai đoạn (thực hiện và duy trì) thì tính phức tạp lại tăng thêm, nhưng giá 

trị mang lại cho người dân và doanh nghiệp cũng tăng lên (trong đó có phần tăng 

cho Chính phủ qua việc có thể có thêm nguồn gián thu hay trực thu). 

e. Thương mại điện tử (e-commerce);  

Thương mại điện tử - mua bán trực tuyến ở Việt Nam trong thời gian gần đây 

đã trở nên phổ biến, đặc biệt là đối với giới trẻ. Ví dụ, khi cần mua bán sách, có thể 

vào www.amazon.com - trang web mua bán hàng lớn nhất thế giới. Hiện có hàng 

ngàn website khác nhau cung cấp dịch vụ mua bán trực tuyến.  Khi sử dụng mạng 

Internet để mua bán, cần chọn những website hợp pháp để mua hàng, nên sử dụng 

phương thức thanh toán an toàn khi mua sắm trực tuyến, kiểm tra sự an toàn của 

thiết bị. Một lưu ý nhỏ nhưng hữu ích là các trang web mua bán trực tuyến an toàn 

thường sử dụng Https. 

f. Ngân hàng điện tử (e- banking) 

Dịch vụ ngân hàng điện tử là một trong nhiều ứng dụng công nghệ ngân hàng 

hiện đại hiện nay. Với khả năng xử lý thông tin trực tuyến, dịch vụ Ngân hàng điện 

tử cung cấp các dịch vụ thanh toán và truy vấn online cho các khách hàng tổ chức 

tín dụng và tổ chức kinh tế có quan hệ thanh toán và tài khoản với các ngân hàng 

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho phép xem số dư tài khoản, thực hiện 

chuyển khoản, mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến hoặc thanh toán hóa đơn ngay tại 

nhà, tại nơi làm việc hoặc ngay cả khi đang đi du lịch. Người dùng có thể thực hiện 

giao dịch ở bất cứ nơi đâu với sự thuận tiện nhất.  

Những dịch vụ ngân hàng điện tử phổ biến hiện nay là: Internet Banking, 

Mobile Banking, SMS Banking, Phone Banking. 

http://www.amazon.com/
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Rủi ro mới như hacker (tin tặc), virus máy tính là nhược điểm khi sử dụng 

dịch vụ ngân hàng điện tử. 

g. Đào tạo trực tuyến (e-leaming);  

Hiện nay, theo các quan điểm và dưới các hình thức khác nhau có rất nhiều 

cách hiểu về E-Learning. Theo nghĩa rộng, E-learning là một thuật ngữ dùng để 

mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt 

là công nghệ thông tin.  

Theo quan điểm hiện đại, E-learning là sự phân phát các nội dung học sử 

dụng các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh, Internet, Intranet,… 

trong đó nội dung học có thể thu được từ các website, đĩa CD, băng video, audio… 

thông qua một máy tính hay TV; người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau 

qua mạng dưới các hình thức như: e-mail, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn 

(forum), hội thảo video…  

Các hình thức đào tạo trực tuyến chủ yếu hiện nay bao gồm: đào tạo dựa trên 

công nghệ (TBT - Technology-Based Training), đào tạo dựa trên máy tính (CBT - 

Computer-Based Training), đào tạo dựa trên web (WBT - Web-Based Training), 

đào tạo trực tuyến (Online Learning/Training), đào tạo từ xa (Distance Learning). 

_________________________________ 
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