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LAB 01. LÀM QUEN VỚI WINDOWS 

Thời lượng: 4 tiết 

Mục đích 

 Giúp sinh viên làm quen hệ điều hành Windows 10 

 Giúp sinh viên biết cách sử dụng một số phần mềm tiện ích: Calculator, Paint, 

Unikey 

 Giúp sinh viên hiểu rõ các thành phần của máy tính, thực hiện láp ráp máy tính 

bằng mô hình 

 Rèn luyện kỹ năng gõ phím 10 ngón, tăng tốc độ gõ phím 

Yêu cầu 

I. Thao tác với HDH Windows  

1. Thực hiện các thao tác Click chuột, Click đôi, Right Click 

2. Tạo shortcut của Microsoft Word và PowerPoint ra màn hình desktop. 

3. Sắp xếp lại các biểu tượng trên desktop theo loại 

4. Ẩn các biểu tượng trên desktop 

5. Thay đổi màn hình nền desktop 

6. Bật chế độ Screen Saver sau 5 phút, thiết lập hiệu ứng. 

7. Thay đổi chế độ phân giải màn hình 

8. Thay đổi ngày giờ của hệ thống 

9. Ẩn hiện khung tìm kiếm trên Taskbar 

10. Mở File Explorer bằng 5 cách 

11. Hiển thị thư mục và tập tin của thư mục C:\WINDOWS ở dạng chi tiết, kiểm 

tra kích thước, loại tập tin và ngày giờ tạo tập tin 

12. Nhóm các thư mục và tập tin trong C:\WINDOWS thành từng nhóm theo loại 

như hình sau:  
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13. Kiểm tra xem thư mục C:\WINDOWS có tất cả bao nhiêu thư mục và tập tin 

14. Copy thư mục và tập tin từ ổ đĩa C:\ hoặc một thư mục bất kỳ trong ổ D, E ra 

desktop 

15. Tạo mới thư mục trong ổ Z:\ hoặc ổ đĩa D:\ bằng 2 cách 

16. Tạo cây thư mục sau trong ổ đĩa Z:\ hoặc ở ổ đĩa D:\ 
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17. Đổi tên của các thư mục và tập tin bằng 3 cách 

18. Xóa thư mục Classical Music 

19. Xóa vĩnh viễn thư mục Hip hop 

20. Phục hồi lại thư mục Classical Music 

21. Tạo shortcut cho thư mục Giai tri ra màn hình Desktop 

22. Tạo thêm một tài khoản người dùng, có mật khẩu bảo vệ 

23. Thay đổi mật khẩu của người dùng adminstrator 

24. Chuyển chuột trái thành phải, phải thành trái; tăng tốc độ click chuột;  thay đổi 

biểu tượng con trỏ chuột.  

25. Thực hiện tìm kiếm tất cả hình ảnh trong máy tính 

II. Sử dụng một số phần mềm tiện ích 

1. Sử dụng trình Paint, snipping tools để chụp màn hình và cắt hình. Ví dụ: cắt 

hình sau 

 

2. Sử dụng Paint để vẽ một hình bất kỳ 

3. Sử dụng trình Calculator để: 

a. Chuyển các số sau qua các hệ còn lại: 111011010012, 4673458, 

AEFEC21B16 

b. Thực hiện các phép tính: 

i. 11111100102  + 11101012   

ii. 1010111112*111012 

iii. ACEF516*56FC16 
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4. Mở chương trình Microsoft Word, thực hiện các yêu cầu sau: 

a. Chọn font Times New Roman, chọn bảng mã Unikey tương ứng để gõ 

được tiếng Việt. 

b. Chọn font là VNI- Times, chọn chọn bảng mã Unikey tương ứng để gõ 

được tiếng Việt. 

5. Copy tập tin chuyenfont.doc trong thư mục Resource\TIN HOC CO 

SO\CTK38\ 

6. Sử dụng công cụ của phần mềm Unikey để chuyển sang bảng mã Unicode 

 

7. Cài đặt phần mềm nén, giải nén WINRAR 

8. Thực hiện nén va giải nén thư mục GiaiTri . 

III. Thực hành lắp ráp máy tính 

1.1. Sinh viên vào thư mục Resource\TIN HOC CO SO copy 2 tập tin 

Laptop.rar và PC.rar về desktop máy mình 

1.2. Giải nén tập tin PC.rar bằng cách nhấp chuột phải vào tập tin PC.rar và 

chọn Extract here (xem hình) 

Trước 

khi 

chuyển 

Sau khi 

chuyển 
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1.3. Click đôi vào file index trong thư mục _ITEPC_VA_Desktop_v40 để 

chạy chương trình lắp ráp máy tính 

1.4. Thực hiện lắp ráp máy tính PC 

1.5. Tiếp tục giải nén tập tin Laptop.rar và thực hiện lắp ráp máy tính xách 

tay. 

IV. Luyện gõ 10 ngón 

1. Sinh viên vào thư mục Resource\TIN HOC CO SO\Phan mem danh may, 

copy file Typing Master (Portable) về desktop 

2. Thực hiện giải nén bằng cách nhấp chuột phải vào tập tin này và chọn Extract 

here 

3. Nhấp đôi chuột vào tập tin Typing Master.exe để luyện gõ 10 ngón 

4. Tăng tốc độ gõ phím 

a. Mở trình duyệt web Chrome hoặc Firefox 

b. Truy cập trang web: http://play.typeracer.com/, tham gia các typing race để 

tăng tốc độ gõ phím 

 

 

http://play.typeracer.com/
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 Bài tập về nhà 

1. Tìm hiểu, cài đặt hệ điều hành Windows 10 

2. Thực hiện các thao tác sau trên hệ điều hành Windows 10 

 Cài đặt thêm các font VNI và font thư pháp, fontABC 

 Bỏ cài đặt (Remove) các game có sẵn của Windows (Games)  

 Thay đổi tên của máy tính 

3. Luyện gõ 10 ngón bằng phần mềm và luyện trên trang 

http://play.typeracer.com/, tốc độ tối thiểu 25wpm  

  

http://play.typeracer.com/
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LAB 02. THỰC HÀNH MICROSOFT WORD 

Thời lượng: 04 tiết 

Mục tiêu 

 Cài đặt các thông số mặc định thông dụng cho MS.Word. 

 Rèn luyện kỹ năng nhập liệu trong MS.Word: tiếng Anh, tiếng Việt. 

 Rèn luyện kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản bằng MS.Word: chèn ký tự 

đặc biệt, ngắt dòng (Enter, Shift-Enter), bảng biểu, WordArt,, TabStop, 

Bullets&Numbering,… 

Yêu cầu 

 Tạo thư mục, đặt tên là MaSV_Lab02 để lưu bài làm. Trong đó, MaSV là mã số 

của sinh viên. 

 Thực hiện theo đúng yêu cầu của đề bài bằng các kiến thức về soạn thảo văn 

bằng MS.Word. 

 Sinh viên phải nộp phần thực hành cho GV qua mail. 

 

 

 

A. Mục tiêu 
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Phần căn bản 

1. Khởi động MS.Word. 

2. Quản lý thanh công cụ (Toolbars):  

 Tab Home. 

 Tab Insert. 

 Tab View: thực hiện bật/tắt Ruler. 

3. Cài đặt Font chữ trong MS.Word theo các trường hợp sau: 

a) Hãy cài đặt Font chữ mặc nhiên trên MS.Word như sau: Fontname: VNI-
Times, Font Style: Normal, Size: 13. Sau khi cài đặt, hãy đóng MS.Word 
và khởi động lại để kiểm tra kết quả cài đặt. 

b) Hãy cài đặt Font chữ mặc nhiên trên MS.Word như sau: Fontname: 
Tahoma, FontStyle: Regular, Size: 13. Sau khi cài đặt, hãy đóng 
MS.Word và khởi động lại để kiểm tra kết quả cài đặt. 

4. Vị trí lưu trữ tập tin (Files location): 

Thực hiện tuần tự các yêu cầu sau: 

 Dùng chương trình Windows Explorer (hoặc MS.Word) để tạo một 

SubFolder mang tên THUCTAP (trong Folder My Documents).  

 Xác định vị trí lưu trữ mặc nhiên của MS.Word là  

C:\My Documents\THUCTAP  

5. Định dạng: 

Khổ giấy (Paper size): A4 

Hướng giấy (Orientation): Landscape 

Lề giấy (Margins): Top: 0,5”; Bottom: 0,5”; Left: 1,0”; Right: 1,0” 

6. Định dạng: 

Khổ giấy (Paper size): A4 

Hướng giấy (Orientation): Portrait 

Lề giấy (Margins): Top: 2cm; Bottom: 2cm; Left: 3cm; Right: 1,5cm 

Trong phần dưới đây, học viên sẽ thực tập việc nhập-định dạng 

bằng các chức năng của MS.Word. Lưu ý là các kết quả cuối cùng 

của bài tập  được “chụp lại” (capture) để  mô tả và minh họa các 

yêu cầu mà sinh viên cần phải thực hiện khi thực hành các bài tập 

này 
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Bài 1. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) 

 

 Bài 2. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) 
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Bài 3. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) 
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Bài 4. Tạo tập tin ThuocLao.doc có nội dung như sau: 

 

Bài 5. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) 
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Bài 6. Tạo tập tin Suddenly.docx có nội dung như sau: 

 

Bài 7. Hãy thực hiện lệnh gán phím cho các Symbols sau: 

 

Sau đó thử nghiệm kết quả của việc gán phím này !!!!!!! 
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Bài 8. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) 

 

 

 

Bài 9. Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) 
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Bài 10. Tạo AutoText, tên là TIEUDE mang nội dung sau:  

 

 

 

Sau đó thử nghiệm kết quả của việc gán AutoText trên !!!!!!!  
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Bài 11.  Tạo tập tin có nội dung sau (sau đó lưu lại với tên tùy ý) 
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Bài 12. Tạo văn bản sau:  
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LAB 03. THỰC HÀNH MICROSOFT WORD 

Thời lượng: 04 tiết 

Mục tiêu 

 Rèn luyện kỹ năng nhập liệu trong MS.Word: tiếng Việt, tiếng Anh. 

 Rèn luyện kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản bằng MS.Word: đối tượng 

hình vẽ, công thức toán học, Tabstop, Dropcap, Footnote, Column,… và kết 

hợp các kỹ năng trên. 

Yêu cầu 

 Tạo thư mục, đặt tên là MaSV_Lab03 để lưu bài làm. Trong đó, MaSV là mã số 

của sinh viên. 

 Thực hiện theo đúng yêu cầu của đề bài bằng các kiến thức về soạn thảo văn 

bằng MS.Word. 

 Sinh viên phải nộp phần thực hành cho GV qua mail. 
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 Bài 1. Tạo tập tin So do ke toan.DOC như sau  (với 2 yêu cầu a và b ở dưới) 

a) Tiêu đề : Font Arial. 

b) TextBox : Tahoma (Sử dụng Unicode). 
 

 

Bài 2. Tạo tập tin English 1.DOC như sau (Tập tin này có Footnotes): 
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Bài 3. Tạo văn bản sau: 

 

 

Bài 4. Tạo văn bản sau: 
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Bài 5. Dùng chức năng Equation, thực hiện đoạn văn sau: 

 

Bài 6. Dùng chức năng Equation, thực hiện đoạn văn sau: 

 

Bài 7. Hãy thực tập sao chép màn hình của MS.Word, sau đó thêm vào các CallOuts 

như sau: 
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Bài 8. Tạo văn bản sau: 
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 Bài 9. Tạo văn bản sau: 
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Bài 10. Tạo văn bản sau: 
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LAB 04. THỰC HÀNH MICROSOFT WORD 

Thời lượng: 04 tiết 

Mục tiêu 

 Rèn luyện kỹ năng nhập liệu trong MS.Word: tiếng Việt. 

 Kết hợp các kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản bằng MS.Word để tạo các 

văn bản hoàn chỉnh thường dùng trong hoạt động quản lý hành chính và kinh 

doanh . 

Yêu cầu 

 Tạo thư mục, đặt tên là MaSV_Lab04 để lưu bài làm. Trong đó, MaSV là mã số 

của sinh viên. 

 Thực hiện theo đúng yêu cầu của đề bài bằng các kiến thức về soạn thảo văn 

bằng MS.Word. 

 Sinh viên phải nộp phần thực hành cho GV qua mail. 
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Bài 1. Dùng chức năng Mail Merge tạo thiệp mời có nội dung như sau: 

 

Dữ liệu tham khảo: 

DANH XƯNG HỌ TÊN ĐỊA CHỈ 

Bạn Ngô Thị Hoàng 120 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 

Cô Chú Mai Thị Thu Hà 12 Hoàng Diệu, Q4  

Hai Bác Nguyễn Thị Mai 123 Nguyễn Đình Chiểu, Q1 

Bài 2. Tạo văn bản sau: 
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Bài 3. Tạo văn bản sau: 
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Bài 4. Tạo văn bản sau: 

 

Bài 5. Tạo văn bản sau: 
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Bài 6. Tạo văn bản sau: 
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 Đội ngũ giáo viên Việt Nam và bản xứ 

giàu kinh nghiệm 

 Giáo trình, phương pháp dạy mới nhất 

 Phòng học máy lạnh, đầy đủ trang 

thiết bị 
  

PARTY 
Ngày 02-25-2004 

TRÒ CHƠI ANH NGỮ XỔ SỐ, 
GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN 

Địa chỉ:  89 Cao Thắng, Q3, HCM 
Tel:  : 925449  

 Giải 1: ................... Máy tính 
 Giải 2: ......................Đĩa CD 

 Giải 3: ..... Khóa học miễn phí 

XIN GHI DANH TẠI VĂN PHÒNG 
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Bài 7. Tạo văn bản sau: 

 

Bài 8. Tạo văn bản sau: 
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Bài 9. Tạo văn bản sau: 

 

 

Bài 10. Tạo bảng biểu sau: 
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LAB 05. THỰC HÀNH MICROSOFT EXCEL 

Thời lượng: 4 tiết 

Mục đích 

 Nhập dữ liệu, điền số thứ tự, thao tác trên dòng cột, định dạng cột ,dòng.  

 Tính toán: dùng hàm SUM, IF, OR, ROUND, AVERAGE, MAX, MIN, sao chép 

công thức  

 Sắp xếp, trích lọc dữ liệu 

 Vẽ biểu đồ 

 Định dạng dữ liệu: kiểu tiền tệ (Accounting), ngày (Date, Custom), trộn ô, kẻ 

khung và tô nền.  

 Thao tác trên Sheet. 

Yêu cầu 

Bài 1: Tạo một Sheet mới đặt tên là BT1 
 
Nhập dữ liệu sau vào sheet BT1 và thực hiện lần lượt các tác vụ bên dưới. 

 Định dạng tương ứng tại cột định dạng theo kiểu định dạng được ghi chú (chỉ 

làm phần trong khung màu đỏ, phần còn lại là hướng dẫn và giải thích không cần 

đưa vào bài làm) 

 Hướng dẫn: Right_Click vào ô cần định dạng chọn Format Cell. 
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Nhập tiếp tục các dữ liệu sau và thực hiện thao tác tính toán tương ứng. Sao chép công 

thức theo cột/dòng tương ứng 

 

 
 

Thực hiện các thao tác trên chuỗi ( Sinh viên viết lại công thức để hiểu cách các hàm trên 

chuỗi thông dụng)  
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Thực hiêṇ các hàm toán học 

 
  CÔG NGHỆ THÔNG TIN - TIN HỌC CƠ SỞ 
Thực hiện các hàm thống kê (max, min, average, count, countif, counta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trong các bài tập dưới sinh viên có thể sử dụng dữ liệu mẫu để tiết kiệp thời gian trong 

file “Dữ liệu mẫu.xlsx” nhưng phải định dạng lại đúng như trong yêu cầu 
 
 

Bài 2: Tạo Sheet mới đặt tên là BT2, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 
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Yêu cầu:  
1. Chèn thêm cột Stt trước cột SBD và điền vào cột này theo dạng 01,02,03  

2. Lập công thức cho cột Tổng điểm biết các môn không có hệ số   
3. Lập công thức cho cột Ưu tiên, dựa vào ký tự đầu bên phải của SBD  

Nếu là 1 , Ưu tiên là 2, nếu là 2 , Ưu tiên là 1.5 các trường hợp còn lại Ưu tiên là 1 
4. Lập công thức cho cột ĐKQ, biết ĐKQ = Tổng cộng + Ưu tiên  

5. Lập công thức cho cột Ngành thi, dựa vào ký tự đầu bên trái của SBD   
Nếu là A ngành thi là Toán, nếu là B ngành thi là Lý, nếu là C ngành thi là Hóa, là D ngành thi là Sinh 
6. Lập công thức cho cột Điểm chuẩn, biết ngành toán là 30, lý là 28, hóa là 26, sinh là 24  
7. Lập công thức cho cột Kết Quả nếu Tổng cộng >= Điểm chuẩn thì kết quả là "Đạt" ngược lại để trống A  

8. Lập công thức cho cột KQ1, nếu điểm Toán >=9 và một trong hai môn Hóa hoặc Lý từ 8 trở lên,thì 

đánh dấu x   
9. Lập công thức cho cột KQ2, nếu điểm Toán >=9 và một trong hai môn Hóa hoặc Sinh từ 8 trở lên thì 

đánh dấu x   
10. Sắp xếp danh sách tăng dần theo Tên , nếu trùng tên thì sắp xếp giảm dần theo Tổng cộng  

11. Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.   
12. Tạo một danh sách mới gồm các học sinh có kết quả đạt   
13. Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ tròn tương ứng 

KẾT QUẢ ĐẠT KHÔNG ĐẠT 
TỔNG 

 

CỘNG  

   
 

TỔNG SỐ HỌC    
 

SINH    
 

TỶ LỆ (%)    
 

 
 

Bài 3: Tạo Sheet mới đặt tên là BT3, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yêu Cầu:  
1. Chèn thêm cột STT vào bên trái cốt Mã NV và điền số thứ tự cho cột này có dạng 01,02,03,..   
2. Lập công thức cho cột Bậc Luơng dựa vào ký tự đầu bên trái của Mã NV   
Nếu là A bậc lương là 330, nếu là B bậc lương là 310, nếu là C bậc lương là 290 và các trướng hợp còn lại 

là 275  
3. Lập công thức cho cột Phòng ban dựa vào ký tự đầu bên phải của Mã NV  
Nếu là 1 phòng ban là Kỹ thuật, nếu là 2 phòng ban là Kế Toán, các trường hợp còn lại phòng ban là Kế 

hoạch  
4. Thâm niên là số năm làm việc. Thâm niên = năm hiện tại - năm của ngày vào làm việc   
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5. Lập công thức cho cột Phụ cấp thâm niên. Phụ cấp thâm niên = Thâm niên * 20000  

6. Lập công thức tính Lương . Lương được tính như sau  

Nếu ngày công <=ngày công qui định thì lấy ngày công x với bậc lương x 1000 
Nếu ngày công > ngày công qui định thì số ngày dôi ra được nhân đôi và cộng vào với ngày công qui 

định sau đó đem nhân với bậc lương x 1000 
7. Lập công thức tính Tạm ứng. Tạm ứng bằng 1/3 Lương nhưng chỉ lấy phần nguyên  

8. Lập công thức cho cột thực lãnh. Thực lãnh = Lương + Phụ cấp thâm niên - Tạm ứng   
9. Sắp xếp danh sách tăng dần theo Tên, nếu trùng tên sắp xếp tăng dần theo Họ   
nếu trùng Họ sắp xếp tăng dần theo phòng ban 
10. Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.   
11. Trích ra danh sách nhân viên thuộc phòng Kỹ Thuật.   
12. Trích ra những nhân viên có 4 triệu <= Thực lãnh <= 5 triệu.  
 
 
Bài 4: Tạo Sheet mới đặt tên là BT4, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yêu cầu:  
1/ Nhập số liệu cho các cột STT (1,2,3,…)  
2/ Lập công thức cho côt Tổng Điểm, Kết Quả, biết rằng :  

a) Tổng Điểm = Toán + Lý + Hóa.   
b) Kết Quả : được tính là ĐẬU nếu hội đủ 2 điều kiện sau đây :  

* Phải không có môn nào dưới 3 điểm.   
* Tổng điểm phải đạt (>=) điểm đậu chiếu theo khu vực, khu vực A có điểm đậu là 18, khu vực B 

có điểm đậu là 17, khu vực C có điểm đậu là 16.   
Ký tự đầu tiên của Số Báo Danh cho biết khu vực.  

Ngược lại được coi là HỎNG nếu như một trong 3 môn bị điểm < 3 hoặc Tổng Điểm không đạt 

(nhỏ hơn điểm đậu chiếu theo khu vực) 
3/ Sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo tổng điểm 
4/ Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên. 5/ 

Trích ra các thí sinh có điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa > 5 
6/ Lập công thức lấy số liệu cho Bảng Thống Kê và vẽ biểu đồ 
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LAB 06. THỰC HÀNH MICROSOFT EXCEL 

Thời lượng: 4 tiết 

Mục đích 

 Nhập dữ liệu, điền số thứ tự, thao tác trên dòng cột, định dạng cột ,dòng.  

 Tính toán: dùng hàm SUM, IF, OR, ROUND, AVERAGE, MAX, MIN, HLOOKUP, 

VLOOKUP, HOUR, MINUTE, SECOND  

 Sắp xếp, trích lọc dữ liệu 

 Định dạng dữ liệu: kiểu tiền tệ (Accounting), ngày (Date, Custom), trộn ô, kẻ 

khung và tô nền.  

 Thao tác trên Sheet. 

Yêu cầu 

Bài 1: Tạo Sheet mới đặt tên là BT1, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 

 

A CÔNG NGHỆ ÔNG IN  TIN HỌC CƠ SỞ 
Yêu cầu:  
1. Nhập số liệu cho bảng tính như trên hình   
2. Chèn thêm hai cột Ngành thi và Khu vực vào bên trái cột Toán, hai cột Tổng điểm và Điểm chuẩn bên 



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THỰC HÀNH TIN HỌC CƠ SỞ  

 Trang 39 / 58 Trang  39 / 58 

trái cột kết quả, cột Học bổng bên phải cốt kết quả   
3. Sắp xếp bảng tính với thứ tự tăng dần theo Tên  

4. Lập công thức cho biết Khu vực và Ngành thi của từng thí sinh, biết rằng ký tự thứ 2 của SBD cho biết 

Khu vực ký tự thứ 1 của SBD cho biết ngành thi  

5. Lập công thức cho biết điểm chuẩn, dựa vào ngành thi và bảng 1, nếu thí sinh ở khu vực 1, thì lấy 

điểm chuẩn là Điểm chuẩn 1, ngược lại Điểm chuẩn 2   
6. Tính tổng điểm là tổng cộng điểm của 3 môn thi  

7. Lập công thức cho cột kết quả, nếu tổng điểm lớn hơn hay bằng điểm chuẩn của ngành dự thi thì kết 

quả là "Đậu", ngược lại là "Hỏng"   
8. Lập công thức cho cột Học bổng, nếu tổng điểm lớn hơn hay bằng điểm học bổng của ngành dự thi, 

thì học bổng là "có", ngược lại để trống  
9. Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.  

10. Trích ra danh sách các thí sinh có kết quả đậu và chuyển danh sách sang sheet 2, đặt tên sheet 2 là 

DS DAU   
11. Thống kê cho biết số thí sinh đậu, số thí sinh hỏng, số thí sinh có học bổng.  
 
 
Bài 2: Tạo Sheet mới đặt tên là BT2, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu:  
1. Lập bảng tính theo mẫu, sắp xếp thứ tự tăng dần theo Tên hàng cho bảng giá thị trường và thế 
giớiHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TIN HỌC CƠ SỞ 

2. Tính giá trị các mặt hàng, bằng tỷ lệ nhân với tổng kim ngạch xuất khẩu, trên bảng 1, chuyển đổi 

sang USD   
3. Dựa vào bảng giá và bảng 1, lập bảng thống kê cho biết tính theo giá thị trường Việt Nam và giá thị 

trường   
thế giới thì mỗi mặt hàng phải xuất với số lượng bao nhiêu, biết rằng số lượng = giá trị xuất khẩu / đơn 
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giá   
4. Tính chênh lệch = Số lượng theo giá thị trường Việt Nam - Số lượng theo giá thị trường Thế giới   
5. Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.  

6. Trích ra các mẫu tin có mức chênh lệnh >0  
 
Bài 3: Tạo Sheet mới đặt tên là BT3, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 

BẢNG CHI TIẾT TÍNH SỐ GIỜ QUY ĐỔI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu:  
0. Điền số thứ tự cho cột STT sử dụng Series  

1. Viết công thức lấy chức danh, tùy thuộc vào tên giáo viên   
2. Viết công thức tính HS đông biết : nếu sĩ số <=80 thì hệ số là 1, nếu sĩ số <=200 thì hệ số là 1.2, 

ngược lại thì hệ số là 1.5   
3. Ký tự đầu của loại là "D" hoặc "N" cho biết lớp đêm hay ngày, lớp đêm thì hệ số 1.5, lớp ngày thì hệ 

số 1   
Ký tự thứ 2 của loại là "X" hoặc "G" cho biết lớp xa hay gần, lớp xa thì hệ số 1.4, lớp gần thì hệ số 1, Ký 

tự thứ 3 của loại là "C" hoặc "K" cho biết lớp cao học hay không, lớp cao học thì hệ số 1.5, ngược lại thì 

hệ số 1  

Hãy tính HS đêm, HS xa , HS cao học   
4. Tính số tiết qui đổi = Số tiết * (HS đông + HS đêm + HS xa + HS cao học -3)  

5. Tính Số tiền = Số tiết qui đổi * Đơn giá (Đơn giá tùy thuộc vào chức danh)  

4. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của tên giáo viên, cùng tên thì xếp theo số tiết qui đổi   
5. Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.   
6. Trích ra danh sách các giáo viên dạy lớp đêm hoặc xa  
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Bài 4: Tạo Sheet mới đặt tên là BT4, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yêu cầu:  
6. Nhập số liệu trên vào bảg tính   
7. Tính TIÊU THỤ = CHỈ SỐ MỚI - CHỈ SỐ CŨ   
8. Viết công thức để lấy ĐỊNGH MỨC từ bảng trên  

9. Chèn thêm cột ĐƠN GIÁ vào sau cột TIÊU THỤ. Viết công thức để lấy ĐƠN GIÁ  
10. Tính tiền tiêu thụ TRONG ĐMỨC và VƯỢT ĐMỨC. Biết rằng mỗi Kw vượt định mức sẽ tíng giá gấp đôi   
11. Tính TỔNG CỘNG = TIỀN TRONG ĐMỨC + TIỀN VƯỢT ĐMỨC   
12. Tính các giá trị ở dòng tổng   
13. Tính tổng số Kw tiêu thụ theo từng loại A,B,C  

14. Sắp xếp theo LOẠI tăng dần   
15. Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.  

16. Cho biết có bao nhiêu người tiêu thụ vượt định mức   
17. Trích ra danh sách những người tiêu thụ vượt định mức  

Bài 5: Tạo Sheet mới đặt tên là BT5, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 
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Yêu cầu:  
0, Điền số thứ tự cho cột STT  
1, Viết công thức cho cột Hệ số Xếp loại biết Hệ số Xếp loại phụ thuộc vào Xếp loại  
2, Viết công thức cho cột Phụ cấp biết phụ cấp tùy thuộc vào ký tự đầu của Mã số, nếu 2 ký tự cuối của 

Mã số là "CB" thì láy cột 2, ngược lại lấy cột 3 trong bảng tính phụ cấp  
3, Tính thưởng cho từng người theo hệ số xếp loại (Tổng lương /Tổng hệ số xếp loại * hệ số xếp loại của 

từng người)  
4, Tính Tạm ứng = Lương căn bản * Hệ số * Tỷ giá  
5, Tính Thực lãnh =(Lương căn bản +Phụ cấp)* Tỷ giá + Thưởng - Tạm ứng 6, Tính Dòng Tổng cộng  
7, Sắp xếp bảng lương theo Mã số tăng dần, cùng Mã số theo Lương cơ bản giảm dần  

8, Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.  
9, Trích ra những người có lương cơ bản trên 500 USD và xếp loại là A hoặc B 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TIN HỌC CƠ SỞ 

Bài 6: Tạo Sheet mới đặt tên là BT6, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hướng dẫn: đổi thời gian ra phút 

Vd: A1=2:34:44  
Đổi ra phút: =HOUR(A1)*60+MINUTE(A1)+IF(SECOND(A1)>=1,1 ,0) 

 
Yêu cầu: 
1. Viết công thức cho biết số gọi thuộc tỉnh hay thành phố nào  
Nếu ký tự đầu là "0" thì là cuộc gọi liên tỉnh, dùng ký tự thứ 2 vả 3 để tra trong bảng 1, ngược lại là cuộc 

gọi, nội hạt (trong thành phố) 
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8. Lập công thức cho cột vùng, để biết số gọi thuộc vùng nào, biết rằng thành phố có vùng là 3  

9. Tính thời gian gọi qui ra phút   
10. Lập công thức cho cột đơn giá, biết rằng nếu cuộc gọi liên tỉnh thì tra cước mỗi phút trong bảng 

2, nếu gọi, trong thành phố thì đơn giá một cuộc gọi là 800 đồng   
11. Tính số cuộc gọi, biết rằng nếu gọi liên tỉnh, Số cuộc gọi là số phút gọi, nếu gọi nội hạt thì 3 phút 

tính một, cuộc gọi. Nếu số phút <3 vẫn tính là 1 cuộc gọi  

14. Tính tiền phải trả = Đơn giá + Số cuộc gọi   
15. Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần của vùng, nếu trùng vùng thì sắp xếp tăng dần theo Tỉnh/TP  

16. Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.  

17. Trích ra danh sách các cuộc gọi liên tỉnh và có thời gian gọi trên 10 phút  
18. Tính tổng số tiền gọi theo từng vùng  
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LAB 07. THỰC HÀNH MICROSOFT EXCEL 

Thời lượng: 4 tiết 

Mục đích 

 Nhập dữ liệu, điền số thứ tự, thao tác trên dòng cột, định dạng cột ,dòng.  

 Tính toán: dùng hàm SUM, SUMIFS, IF, OR, ROUND, AVERAGE, MAX, MIN, 

HLOOKUP, VLOOKUP, HOUR, MINUTE, SECOND  

 Sắp xếp, trích lọc dữ liệu 

 Vẽ biểu đồ  

 Định dạng dữ liệu: kiểu tiền tệ (Accounting), ngày (Date, Custom), trộn ô, kẻ 

khung và tô nền…  

 Thao tác trên Sheet. 

Yêu cầu 

Bài 1: Tạo Sheet mới đặt tên là BT1, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 

Yêu cầu: 
 
Mã lớp : gồm 6 ký tự  

Ký tự thứ nhất cho biết là (N) giáo viên cơ hữu hay (C) cộng tác viên Ký tự thứ hai cho 
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biết dạy (L) lý thuyết hay (T) thực hành  
Ký tự thứ ba cho biết học phần, đối với lớp lập trình, lý thuyết 50 tiết và thực hành 40 tiết 

Hai ký tự bên phải cho biết mã giáo viên  
12. Lập công thức điền họ tên giaó viên, và cho biết học phần giảng dạy, dựa vào mã 

lớp với bảng 1 và bảng 2   
13. Lập công thức cho biết số tiết, dựa vào mã lớp và bảng 1, biết rằng nếu cột lý 

thuyết có phân bổ số tiết thì cột thực hành để trống và ngược lại.Nếu ký tự thứ 2 và học 

phần là lập trình thì thực hành sẽ là 40 tiết, ngược lại tra trong bảng 1  
14. Lập công thức cho biết tiền thù lao một tiết, dựa vào mã lớp và bảng 1,nếu dạy 

ngoài giờ thì tăng 2 % / tiết   
15. Tính tiền lãnh = (số tiết thực hành * thù lao TH) + (số tiết lý thuyết * thù lao LT)  

16. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo họ tên, nếu trùng họ tên thì sắp xếp tăng dần theo 

Mã lớp   
17. Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.  

18. Trích ra các nhân viên là cộng tác viên  

19. Lập bảng sau và vẽ biểu đồ  
Ma GV       Tổng lãnh  
1  
2  
4  
5  
9 

 
 
Bài 2: Tạo Sheet mới đặt tên là BT2, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yêu cầu 

 
1. Tính phần ĐIỂM THÊM  

           GIỎI : Dựa vào ký tự thứ 1 của mã số : nếu là 1 là 2 - nếu là 2 là 1.5 - nếu là 3 là 1OA CÔNG 
NGHỆ  

TDTT :Dựa vào ký tự thứ 2 của mã số : nếu là 1 là 2 - nếu là 2 là 1.5 - nếu là 3 là 1 VHNT : Dựa 

vào ký tự thứ 3 của mã số : nếu là 1 là 2 - nếu là 2 là 1.5 - nếu là 3 là 1 

NGHỀ : Dựa vào ký tự thứ 4 và 5 của mã số : nếu là GI là 2 - nếu là KH là 1.5 - nếu là TB là 1 

CỘNG : là tổng điểm thêm cho HS Giỏi có giải TDTT và VHNT và Nghề nhưng không quá 5 
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7. Tính Điểm KK : Nếu là học sinh nữ và có tuổi nhỏ hơn 15 , Điểm KK là 1 các trường hợp còn lại là 0   
8. Tính Tổng Điểm = Điểm thêm(cộng) + Điểm KK + Điểm của các môn thi   
9. Căn cứ vào Tổng Điểm để xếp loại Kết quả   

GIỎI : Nếu Tổng Điểm từ 55 trở lên và không có môn thi dưới 7 KHÁ : Nếu 45<=Tổng Điểm <55 

và không có môn thi dưới 5 TBÌNH : Nếu 30<=Tổng Điểm <45 và không có môn thi dưới 3 Còn 

lại là Hỏng 
 
5. Đánh dấu X chọn HS các khối A, B, C theo yêu cầu  

Khối A : Nếu Kết quả là Giỏi và các môn thi Toan, Lý, Hóa trên 8, Anh trên 5  
Khối B : Nếu Kết quả là Giỏi hoặc Khá và có ít nhất 1 trong 2 môn Văn, Sử trên 7 các môn còn lại 

trên 5 (Chú ý : Trường hợp xếp vào khối A thì không xếp vào khối B) 

Khối C : Các học sinh tốt nghiệp còn lại  
6. Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.   
7. Trích ra những học sinh có điểm các môn Toán, Lý, Hóa >= 7  

8. Lập bảng và vẽ biểu đồ tương ứng 

KHỐI A B C 
TỔNG 

 

CỘNG  

     

TỔNG SỐ HỌC     
 

SINH     
 

TỶ LỆ (%)     
 

OA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TIN HỌC CƠ SỞ 

Bài 3: Tạo Sheet mới đặt tên là BT3, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 
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Yêu cầu:  

7. LƯƠNG = LCB * NC   
8. PHỤ CẤP = 5000*HESO. Hệ số được xác định từ bảng hệ số.   
9. Nếu số ngày công (NC) lớn hơn 24, thì mỗi ngày được thưởng 15000.   
10.  Trình bày bài theo mẫu trên.   
11.  Tính tổng LƯƠNG, THƯỞNG theo từng tổ. Vẽ biểu đồ tương ứng.  

LƯƠNG THƯỞNG  
BH  
TT  
TK 
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Bài 4: Tạo Sheet mới đặt tên là BT4, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yêu cầu:  
1) Nhập dữ kiện cho các cột STT, MA-NV, Họ-tên, NG-CÔNG và tạo hai bảng  

Phòng ban, Chức vụ & Lương.  
2) Lập công thức cho cột Chức vụ, biết rằng : nội dung cột này được dò tìm và lấy ra từ bảng Phòng 

ban và bảng Chức vụ & Lương dựa vào ký tự đầu và ký tự thứ hai 

của MA-NV. * Ký tự đầu của MA-NV cho biết Phòng ban của nhân viên đó * Ký tự thứ hai của MA-NV 

cho biết chức vụ. 

Ví dụ: MA-NV là BC01, nội dung cột Chức vụ là TP Kinh doanh  
18.lập công thức cho cột L-NGAY, biết rằng L-NGAY được dò tìm và lấy ra từ bảng Chức vụ & Lương 

dựa vào ký tự thứ hai của MA-NV.  
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19. Lập công thức cho cột LƯƠNG, biết rằng : LƯƠNG=L-NGAY*NG-CÔNG  
 
20.Lập công thức cho ô Tổng số ngày làm thêm, Tổng số ngày làm thêm là số ngày làm vượt ngày công 

qui định của tất cả nhân viên. Cho biết ngày công qui định là 22.  
 
21. Lập công thức cho cột Thưởng, biết rằng tiền thưởng chỉ áp dụng cho nhân viên nào làm hơn 22 ngày, 

mức thưởng cho 1 ngày làm thêm =Tổng quỹ thưởng/Tổng số ngày làm thêm  
 
22. Lập công thức cho cột Thực lĩnh. biết rằng : Thực lĩnh=Lương+Thưởng. KHOA CÔNG NGHỆ 

THÔNG  
12. Tính số liệu cho bảng Tổng kết Thưởng. Vẽ biểu đồ tương ứng.  
13. Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.   
14. Trích ra những nhân viên có 1 triệu <= Thực lĩnh <=2 triệu  

Bài 5: Tạo Sheet mới đặt tên là BT5, nhập dữ liệu và thực hiện theo yêu cầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yêu cầu: 
 

19.  Tính tổng số tiết   
20.  Tính Hoc phí = Hoc phí 1 Tiết * Tổng số tiết  

 
21.  Tính Giảm như sau   

Nếu hoc phí > 1000000, thì giảm 10%, và sau khi đã giảm vẫn lớn hơn 

1000000 thì giảm đi phần dư Vi dụ HP =1320000 thì giảm 320000 

Nếu hoc phí > 1000000, thì giảm 10%, ngược lại không giảm  
3. Trang trí bảng tính và định dạng các ô chứa trị dạng số theo đúng mẫu trên.  

 
4. Cho biết có bao nhiêu hoc viên được giảm và trích ghi danh sách các học viên được giảm   
5. Thực hiện điền số liệu vào bảng sau   

Số tiền giảm Ts tiền HP Tỷ lệ 

   
 

7. Thống kê số học viên theo môn 
 

Căn bản Windows Word Excel   Access1      Access2  
Số học viên 
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LAB 08. SỬ DỤNG INTERNET 

Thời lượng: 2 tiết 

Mục đích 

 Hướng dẫn sinh viên cách truy cập các trang web. 

 Hướng dẫn sinh viên tìm kiếm thông tin trên mạng 

 Hướng dẫn sinh viên tạo tài khoản và sử dụng thư điện tử, google drive 

Yêu cầu 

I. Truy cập các trang web 

5. Mở một trình duyệt web bất kỳ, gõ địa chỉ trang web bất kì vào khung địa chỉ. 

 

6. Trình duyệt web sẽ tải nội dung các trang web về máy cho bạn. 

II. Tìm kiếm trên Internet 

Có rất nhiều trang tìm kiếm trên Internet, nhưng phổ biến nhất là trang web tìm kiếm 

của Google. 
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1. Để truy cập trang tìm kiếm của Google, sinh viên chỉ cần gõ www.google.com.vn 

trên khung địa chỉ của trình duyệt. 

 

2. Cách tìm kiếm đơn giản nhất là gõ từ khóa tìm kiếm vào search box. Tuy nhiên, để 

giới hạn kết quả tìm kiếm, bạn có thể sử dụng một số cách sau: 

 Để từ khóa cần tìm kiếm trong dấu ngoặc kép “” để tìm kiếm chính xác 

 

 

 Trong khung tìm kiếm, có thể sử dụng dấu “+” để kết hợp tìm kiếm nhiều cụm từ 

để tăng độ chính xác của kết quả. 

http://www.google.com.vn/
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 Có thể sử dụng kết hợp với từ khóa “type” và “site” để tìm kiếm chính xác loại 

tập tin theo sau “type” và tìm chính xác trên trang web theo sau “site” 
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III. Tạo tài khoản và sử dụng thư điện tử. 

1. Tạo tài khoản 

Cách tạo một tài khoản ở các hệ thống email hầu hết đều tương tự nhau. Ở đây xin 

trình bày cách tạo tài khoản hệ thống Google để sử dụng gmail. 

1. Mở trình duyệt web bất kỳ. Ở thanh địa chỉ nhập vào: 

https://accounts.google.com/SignUp?hl=vi hoặc www.google.com.vn chọn Đăng 

nhập. Trang tài khoản của google sẽ xuất hiện với giao diện như hình dưới đây. 

https://accounts.google.com/SignUp?hl=vi
http://www.google.com.vn/
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2. Click chọn vào mục “Create account” hoặc “Tạo tài khoản”, sau đó điền đầy đủ 

các thông theo yêu cầu. 
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3. Click vào nút “Bước tiếp theo” hoặc “Next step”. Một cửa sổ thông báo của 

Google hiện ra, click chọn “I agree”. Tài khoản Google của bạn đã được tạo. Bạn 

có thể sử dụng tài khoản này để đăng nhập và sử dụng tất cả các ứng dụng của 

Google. 

4. Để sử dụng thư điện tử, click vào “Gmail” trên trang web của Google. Giao diện 

email của bạn sẽ có dạng như sau: 

 

2. Mở hộp thư 

Để mở hộp thư, truy cập vào trang web gmail.com, nhập tên đăng nhập (username) và 

mật khẩu (password) tương ứng để đăng nhập (Sign in) 



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THỰC HÀNH TIN HỌC CƠ SỞ  

 Trang 55 / 58 Trang  55 / 58 

 

Để tạo một thư mới, click vào nút “Soạn” ở khung bên trái, cửa sổ soạn thư sẽ xuất 

hiện. Thực hiện nhập địa chỉ email của người nhận, tiêu đề của bức thư và nội dung bức 

thư sau đó nhấn gửi. 
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Nếu có thư mới, các thư sẽ nằm bên trong “Hộp thư đến”, click vào từng thư để xem 

nội dung thư. 

Để thay đổi mật khẩu và các cấu hình khác của email, các bạn có thể click vào phần 

cài đặt ở góc trên bên phải cửa sổ, chọn “Cài đặt” hoặc “Setting” 

 

Đính kèm tập tin 

Đính kèm tập tin 

từ Google drive 

Đính kèm hình ảnh 

Đính kèm liên kết 

Thay đổi định dạng 

nội dung email 
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IV. Sử dụng ứng dụng lưu trữ trực tuyến của Google. 

Có rất nhiều ứng dụng cho phép lưu trữ trực tuyến trên Internet, phổ biến là ứng dụng 

Dropbox, One drive, và  Google drive. Bài lab này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ứng 

dụng Google drive. 

Để sử dụng Google drive, bạn truy cập drive.google.com hoặc vào trang web của 

Google và chọn Drive 

 

Kéo các tập tin trong máy tính của bạn và thả vào cửa sổ Google Drive hoặc chọn 

“Mới” để tải các tập tin từ máy lên. Google drive cho bạn 15GB lưu trữ miễn phí. 

Bài tập về nhà 

1. Tìm kiếm các tài liệu: 

a. Hướng dẫn cách biểu diễn số dấu chấm động 

b. Phân biệt virus và worm 

c. Giáo trình Tin học cơ sở hay Tin học đại cương, loại file là pdf hoặc ppt 

hoặc doc 

2. Thực hiện thay đổi mật khẩu tài khoản Gmail 
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3. Gửi email cho các bạn khác trong lớp để thêm các tài khoản email này vào danh 

bạ 

4. Thay đổi ngôn ngữ hiện thị cho Gmail (Tiếng Việt  Tiếng Anh hoặc ngược lại) 

5. Tìm hiểu và tạo chữ kí cho email 

6. Cấu hình tự động trả lời email 

7. Thay đổi hình nền của Gmail 

8. Upload tài liệu tìm kiếm được ở bước trên vào google drive và chia sẻ cho các 

thành viên khác trong lớp. 


