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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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NỘI DUNG 

1. Một số kỹ năng xử lý văn bản nâng cao trong MS Word 

2. Một số kỹ năng xử lý hình ảnh 

3. Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet 

4. Khai thác, sử dụng các hệ thống dùng chung của tỉnh 

5. Sao lưu, chia sẻ dữ liệu 

6. Trao đổi, thảo luận 
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1. Một số kỹ năng xử lý văn bản nâng cao 

trong MS Word 

1.1. Thiết lập môi trường làm việc trong MS Word 2010 

1.2. Bỏ tính năng cảnh báo (dấu gạch chân) 

1.3. Thiết lập căn lề mặc định cho tất cả các file 

1.4. Thiết lập mặc định về font chữ, cỡ chữ áp dụng tất 

cả các file 

1.5. Áp dụng nhiều kiểu định dạng khác nhau trong cùng 

văn bản (phân đoạn – section) 

1.6. Tạo mục lục tự động 

1.7. Đặt mật khẩu cho file  

1.8. Mail merge 

1.9. Các phím tắt hay dùng 
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Chọn nơi lưu file, định dạng file mặc định 

• Chọn thư mục mặc định lưu file sau khi soạn thảo 

Chọn File  Options  Save 

Tại mục Save files in this format: chọn format (.doc 

hoặc .docx) 

Tại mục Default file location: chọn thư mục 
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Chuyển đổi đơn vị đo từ inch sang cm 

• Chọn thẻ File  chọn Options   chọn thẻ Advanced 

 chọn nhóm Display  Tại mục Show measurements 

in units of: chọn Centimeter  nhấn chọn OK 
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Bỏ tính năng cảnh báo (dấu gạch chân) 

Vào Options  Proofing: bỏ tất cả các dấu tích trong 

phần When correcting spelling and grammar in Word  

 

6 

Home 



9/29/2020 

4 

Thiết lập căn lề mặc định cho tất cả các file 

• Chọn thẻ Page Layout  chọn Page Setup  hộp thoại 

Page Setup xuất hiện  Tại thẻ Margins, đặt lề cho văn 

bản  nhấn Set As Default 
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Thiết lập mặc định về font chữ, cỡ chữ áp 

dụng tất cả các file 

• Chọn thẻ Font. Hộp thoại xuất 

hiện bạn chọn: 

• Mục Font: chọn Font chữ 

• Mục Font Style: chọn kiểu chữ 

hiển thị 

• Mục Size: Chọn cỡ chữ 

• Nhấn Set As Default 
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Áp dụng nhiều kiểu định dạng khác nhau 

trong cùng văn bản (phân đoạn – section) 

• Đưa con trỏ vào vị trí cuối đoạn 

cần chia 

• Page Layout  Page Setup  

Breaks, xuất hiện bảng điều 

khiển 

• Next Page: bắt đầu 1 trang mới và 

chèn section mới trên trang này 

• Continuous: tạo được nhiều section 

trên trang 

• Even và Odd: tự động chèn thêm 

những đoạn section break tương ứng, 

sau đó lại bắt đầu section mới trên 

trang văn bản được đánh số tiếp theo 
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Tạo mục lục tự động 

• B1: Chọn cấp độ hiển thị cho tiêu đề 

• B2: Chọn nơi đặt mục lục trong văn bản của bạn: Chọn 

ReferencesTable of Contents chọn kiểu 

• B3: Cập nhật thông tin tự động khi thay đổi nội dung trong 

văn bản: Chọn References  Update Table 

• ent 
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Đặt mật khẩu cho file  

•  Chọn File  chọn Info  chọn Protect Document  

chọn Encrypt Password   Nhập mật khẩu   Nhập lại 

mật khẩu 
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Mail merge 

• Mail merge: trộn thư  

• Chuẩn bị: biểu mẫu (form) và danh sách (nguồn dữ liệu) 
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Mail merge 

• B1: Mở form ra 

• B2: Tại thẻ Mailings: chọn Select Recipient  chọn Use 

Exising List  chọn file lưu dữ liệu nguồn 
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Mail merge 

• B3: Đưa chuột vào vị trí muốn chèn dữ liệu trong form, 

Chọn Insert Merge Field  chọn cột muốn lấy dữ liệu 
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Mail merge 

• Chọn Finish & Merge  Edit Individual Documents 
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Các phím tắt, tổ hợp phím tắt thường dùng 

Ctrl + N Mở một trang văn bản mới (rất hay dùng ✔)  

Ctrl + O Mở file văn bản (rất hay dùng ✔)  

Ctrl + S Lưu lại văn bản 

Ctrl + C Sao chép văn bản (rất hay dùng ✔)  

Ctrl + X Thực hiện lệnh Cắt nội dung văn bản (rất hay dùng ✔)  

Ctrl + V Dán nội dung văn bản (rất hay dùng ✔)  

Ctrl + F Tìm kiếm từ/cụm từ trong văn bản 

Ctrl + H Mở hộp thoại thay thế từ/cụm từ trong văn bản 

Ctrl + P Mở cửa sổ thiết lập in ấn (rất hay dùng ✔)  

Ctrl + Z Quay lại thao tác trước đó. (rất hay dùng ✔)  

Ctrl + Y Khôi phục hiện trạng sau khi bạn sử dụng phím tắt Ctrl + Z 

1. Thao tác với phím CTRL 
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2. Một số kỹ năng xử lý hình ảnh với Paint 

• Sử dụng phần mềm 

Paint: 

Cắt xén ảnh 

Resize ảnh 

Thêm chữ vào ảnh 

Lưu ảnh thành định dạng 

khác 

• Mở Paint: vào menu 

Start, gõ hoặc tìm chọn 

Paint 
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Màn hình Paint 
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Tab Home: chứa Các 

nút lệnh 
Menu 

Canvas 

Tab View: chứa Các 

nút lệnh Xem 
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Mở file ảnh trong Paint 

• C1: File -> Open 

• C2: Ctrl + O 
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Chụp ảnh màn hình dán vào Paint 

• Nhấn nút PrntScr trên bàn phím 

• Vào Paint, nhấn Ctrl + V 

• Nếu chỉ muốn chụp cửa sổ hiện ra: Alt + PrntScr  

• Hoặc: dùng Công cụ Snipping Tool 
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Cắt xén ảnh với Paint 

• B1: mở file ảnh cần cắt xén 

• B2: nhấn nút Select, kéo chọn vùng muốn lấy 

• B3: nhấn nút Crop 

• B4: lưu file 
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Resize ảnh với Paint 

22 

• B1: mở file ảnh cần cắt xén 

• B2: nhấn nút Resize 

• B3: Xuất hiện cửa sổ Resize 

• Chọn Percentage (theo tỉ lệ) 

hoặc Pixels (theo pixel) 

• Nhập chiều ngang và chiều dọc 

(Horizontal và Vertical) 

• Nhấn OK 

• B4: lưu file 
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Thêm chữ vào ảnh với Paint 

• B1: Mở file cần thêm chữ 

• B2: Chọn nút Text 

• B3: Gõ chữ vào 

• B4: Định dạng chữ -> Lưu 
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Lưu ảnh thành định dạng khác với Paint 

• Vào file File  Save As 

• Chọn định dạng cần lưu 

(PNG hoặc JPEG…) 
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Xử lý hình ảnh để cấu hình chữ ký số 

• 2 loại hình ảnh chữ ký số: (Theo TT 01/2019/TT-BNV) 

• Hình ảnh chữ ký số của đơn vị: là hình ảnh con dấu đơn vị, màu 

đỏ, bằng kích thước thật của con dấu 

• Hình ảnh chữ ký số của cá nhân lãnh đạo: hình ảnh chữ ký của cá 

nhân lãnh đạo, mực màu xanh 
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Xử lý hình ảnh để cấu hình chữ ký số 

• B1: Chuẩn bị hình ảnh chữ ký trên giấy  

• B2: Scan hoặc chụp hình ảnh chữ ký, lưu vào máy tính 

• B3: Mở hình ảnh chữ ký bằng Paint 
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Xử lý hình ảnh để cấu hình chữ ký số 

• B4: Chọn vùng ảnh muốn lấy và xén hình ảnh (sử dụng 

nút Crop) 
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Xử lý hình ảnh để cấu hình chữ ký số 

• B5: Resize ảnh 

• B6: Lưu ảnh (.PNG) (Nếu 

muốn trong suốt thì cần sử 

dụng Photoshop để tách 

nền) 
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3. Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet 

• Tìm kiếm tĩnh: truy cập vào trang TTĐT và vào các mục 

để tìm kiếm thông tin cần tìm  

29 
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3. Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet 

• Tìm kiếm động: Sử dụng bộ máy tìm kiếm: Google,... 

• Làm thế nào để tìm kiếm thông tin hiệu quả? 

• Từ khóa tìm kiếm:  

• Ngắn gọn, trọng tâm 

• Sử dụng từ chuẩn 

• Thử các từ đồng nghĩa 

• Toán tử tìm kiếm: AND (VÀ), OR (HOẶC), NOT (KHÔNG)),… 

• Tìm nguyên cụm từ 

• VD: “cổng thông tin điện tử tỉnh quảng ngãi” 

• Tìm theo đuôi file 

• VD: Báo cáo thuế 2015 :Pdf 

• Tìm trên 1 site 

• VD: nông thôn mới site:quangngai.gov.vn 
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4. Khai thác, sử dụng các hệ thống dùng 

chung của tỉnh 

• Một cửa điện tử 

• Dịch vụ công trực tuyến 

• Cổng thông tin điện tử 

• Mail công vụ 
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4. Khai thác, sử dụng các hệ thống dùng 

chung của tỉnh 

• Một cửa điện tử: http://motcua.quangngai.gov.vn/ 

• Tra cứu thủ tục hành chính, tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ 
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4. Khai thác, sử dụng các hệ thống dùng 

chung của tỉnh 

Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.quangngai.gov.vn 

Mức 1: Xem thủ tục 

Mức 2: Tải biểu mẫu 

Mức 3: Điền biểu mẫu và gửi 

Mức 4: Thanh toán phí trực tuyến 
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4. Khai thác, sử dụng các hệ thống dùng 

chung của tỉnh 

• Cổng thông tin điện tử: http://quangngai.gov.vn 
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4. Khai thác, sử dụng các hệ thống dùng chung 

của tỉnh 

• Mail công vụ: https://mail.quangngai.gov.vn/ 

• Nhập tài khoản (được cấp) 

• Nhập mật khẩu (được thông báo) 
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5. Sao lưu, chia sẻ dữ liệu 

• Sao lưu dữ liệu trực tuyến: Dropbox, Icloud, Google Drive,… 
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Sao lưu dữ liệu với Google Drive 
• Từ Gmail chọn Drive 

• Tạo thư mục Drive: chọn nút Mới hoặc chuột phải vào thư 

mục cha, chọn Tạo mới 
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Sao lưu dữ liệu với Google Drive 

• Đưa dữ liệu vào Drive: Kéo thả dữ liệu từ máy vào thư 

mục lưu trữ trên Drive. 
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Chia sẻ dữ liệu với Google Drive 

• Nhấp chuột phải vào file cần chia sẻ trên Drive, chọn 

Chia sẻ 

• Chọn chế độ chia sẻ 

• Chọn người muốn chia sẻ 
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Tải dữ liệu từ Drive về 

• Chọn file cần tải dữ liệu về 

• Nhấp chuột phải, chọn Tải xuống 
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THỰC HÀNH 

1. Thực hành thiết lập môi trường mặc định trong Word 

2. Thực hành mail merge (tải file thực hành từ trang 

nuian.vn) 

3. Thực hành tạo mục lục tự động cho 1 báo cáo gồm các 

mục như hình: 
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