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Chỉ đạo biên soạn:  

- Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án. 

- Đồng chí Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Trung 
ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 

- Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký 
Ủy ban Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. 

 

Hội đồng biên soạn: 

- Đồng chí Lò Quang Tú, Phó trưởng Ban Mặt trận Thanh niên Trung 
ương Đoàn, Phó Ban quản lý Dự án – Chủ tịch Hội đồng. 

- Đồng chí Vũ Duy Phong, Giám đốc Trung tâm tin học PT, Viện Công 
Nghệ Thông Tin, ĐHQG Hà Nội – Phó Chủ tịch Hội đồng. 

- Đồng chí Lê Thị Sen, Phó Giám đốc Trung tâm tin học PT, Viện Công 
Nghệ Thông Tin, ĐHQG Hà Nội – thành viên Hội đồng. 

- Đồng chí Trần Minh Huyền, cán bộ Văn phòng Trung ương Hội các 
nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, thành viên Ban quản lý Dự án - thành 
viên Hội đồng. 

- Đồng chí Đỗ Văn Dũng, cán bộ Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam - thành viên Hội đồng. 

 

Hội đồng phản biện: 

- Phó Giáo sư.Tiến sĩ Phạm Văn Ất – Chủ tịch Hội đồng. 
- Đồng chí Phạm Hồng Quân, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc 

gia về Công nghệ thông tin – Bộ Bưu chính Viễn thông, thành viên Ban 
chỉ đạo dự án. 

- Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh 
viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Ban chỉ đạo dự án. 

- Đồng chí Trần Công Yên, Phó Giám đốc Trung tâm tin học – Bộ Khoa 
học Công nghệ, thành viên Ban chỉ đạo dự án. 

- Đồng chí Trịnh Đức Huy, Giám đốc Trung tâm tin học – Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên Ban chỉ đạo dự án. 

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng Ban Thanh niên Trường học, 
Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo 
dự án. 



-  

PHẦN 1 
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH 
 

 

BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH 
 

I. CÁC KHÁI NIỆM PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM 

• Phần cứng  

Thuật ngữ phần cứng để chỉ các thành phần vật lý của máy tính như bộ xử lý 
trung tâm, chuột, bàn phím, màn hình … 

• Phần mềm 

Phần mềm là các chương trình chạy trên máy tính để thực hiện tiến trình xử lý 
dữ liệu. Có thể chia thành hai loại phần mềm: 

- Phần mềm hệ thống - Operating System (OS) – hay hệ điều hành: Là 
phần mềm phải có trên mọi máy tính cá nhân, là môi trường cho các 
chương trình khác hoạt động trên nó. Có nhiều loại hệ điều hành: 

+ Hệ điều hành đơn nhiệm : MS-DOS 
+ Hệ điều hành đa nhiệm : MS Windows 
+ Hệ điều hành mạng  : Unix, Linux, NT,.. 

- Phần mềm ứng dụng: Là các chương trình được thiết kế nhằm phục vụ 
nhu cầu sử dụng của con người để có thể hoàn thành một hay nhiều công 
việc nào đó. Ví dụ: bộ phần mềm Office ứng dụng cho công việc văn 
phòng (Winword, Excel,…), phần mềm thiết kế mẫu quảng cáo – Corel 
Draw, phần mềm xử lý ảnh số - Photoshop,…. 

 
II. CÁC LOẠI MÁY TÍNH 

• Máy tính lớn (Mainframe) 

Là loại máy tính có kích thước vật lý lớn, mạnh và đắt được sử dụng trong 
hầu hết các tổ chức lớn.  
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• Máy tính cá nhân 

Hay còn gọi là PC ( Personal Computer). Hầu hết các máy tính được sử dụng 
trong các văn phòng, gia đình mà ta thấy hiện nay được gọi là máy tính cá 
nhân.  

 

 

 

• Máy Mac  

Apple MAC là một máy tính nhưng không phải là một máy tính cá nhân. Nó 
sử dụng một hệ điều hành khác và yêu cầu các phiên bản khác của các 
chương trình ứng dụng (như bộ xử lý word và spreadsheets). Đó là một máy 
tính chuyên dụng.  

• Máy tính xách tay (Laptop) 

Máy tính Laptop là tên của một loại máy tính nhỏ, gọn có thể mang đi theo 
người, có thể chạy bằng pin. Một tên gọi khác “Notebooks” chỉ một Laptop 
nhỏ. Chúng đặc biệt được ưa chuộng bởi giới kinh doanh và những người cần 
trình bày hội thảo.  

 

• Máy tính bỏ túi (Pocket PC) 

Hiện nay, thiết bị kỹ thuật số cá nhân (PDA) có chức năng rất phong phú, như 
kiểm tra e-mail, ghi chú ngắn gọn, xem phim, lướt Internet, nghe nhạc hay 
soạn tài liệu văn phòng…Đó là một máy tính bỏ túi. Các máy tính bỏ túi còn 
có tên gọi tiếng Anh là Pocket PC hay Palmtop, kích thước nhỏ như lòng bàn 
tay, nhiều máy hiện nay được tích hợp chức năng điện thoại di động. 
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III. CẤU TẠO CỦA MỘT MÁY TÍNH CÁ NHÂN 
 

 

Sơ đồ mô tả các bộ  phận cơ bản trong một máy tính cá nhân 
dữ liệu dữ liệu 

BỘ XỬ LÝ 

dữ liệu 

THIẾT BỊ LƯU  TRỬ 

 
THIẾT BỊ NHẬP THIẾT BỊ XUẤT 
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Xuất thông tin 

Chu trình xử lý thông tin 
 
1.  Thiết bị nhập 

Là các bộ phận thu nhập dữ liệu hay mệnh lệnh. Một số thiết bị nhập gồm: 

− Chuột  

Là thiết bị điều khiển, mệnh lệnh cho máy tính thực hiện yêu cầu. 

 

 

 

 
Phím 

Phím 
Bánh xe

− Bàn phím 
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Bàn phím vẫn là cách phổ biến nhất để nhập thông tin vào máy tính.   

 

 
− Máy quét 

Máy quét được dùng để sao chép ảnh hay trang giấy để lưu giữ và hiển thị 
trên máy tính. Với các phần mềm nhận dạng ký tự máy quét có thể đọc các 
văn bản trên giấy và biến chúng thành tệp tin văn bản. 

 

− Web Cams 

Ngày nay bạn có thể sử dụng một camera số nhỏ để trên màn hình cho phép 
truyền hai chiều hình ảnh và âm thanh. 

 

 

 

− Camera số 

Camera số có thể được sử dụng tương tự một camera truyền thống, nhưng 
thay vì lưu trữ các bức ảnh trên các cuộn phim, các bức ảnh được lưu trữ 
trong bộ nhớ trong camera dưới dạng số hoá. Các bức ảnh có thể dễ dàng 
truyền tới máy tính và có thể xử lý với bất kỳ một chương trình đồ hoạ nào đã 
được cài đặt trong máy tính.  

2. Bộ xử lý trung tâm (CPU) 

CPU là bộ não của máy tính, nó thực hiện hầu hết các công việc tính toán 
trong máy tính và có thể chạy hệ điều hành trơn tru như các chương trình ứng 
dụng như bộ xử lý văn bản, bảng tính hay cơ sở dữ liệu.  
CPU là một bộ phận quan trọng nhất trong máy tính, quy định tốc độ của máy 
tính.  
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Tốc độ của CPU được đo bằng MHz. Tốc độ CPU càng cao thì máy tính xử lý 
dữ liệu càng nhanh.  

 
3. Thiết bị xuất 

Các thiết bị xuất dùng để hiển thị kết quả xử lý của máy tính. Một số thiết bị 
tiêu biểu bao gồm: 

− Màn hình (Monitor hoặc Screen) 

Được sử dụng để đưa thông tin dưới dạng mà con người có thể hiểu được.  
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− Máy in 

Có nhiều loại máy in khác nhau của nhiều hãng khác nhau. Bao gồm: Máy in 
kim, máy in phun, máy in laser. 

 
 

− Loa 

Hầu hết các máy tính có thêm một cặp loa cùng với đơn vị hệ thống. Thực tế 
trong một số trường hợp, màn hình có thể có loa nối trực tiếp với đơn vị hệ 
thống.  

4.  Bộ nhớ máy tính (Thiết bị lưu trữ) 

Được dùng để lưu trữ thông tin và dữ liệu. Thường bộ nhớ máy tính được 
chia làm 2 loại: Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. 

a. Bộ nhớ trong 

− RAM (Random Access Memory) 

Hay Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên: Là thiết bị lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá 
trình máy tính làm việc, dữ liệu sẽ bị mất vĩnh viễn khi không còn nguồn điện 
cung cấp.  
Máy tính sẽ chạy nhanh hơn nếu có nhiều RAM.  



 

− ROM (Read Only Memory) 

Bộ nhớ chỉ đọc (ROM) là một loại chíp nhớ đặc biệt được thiết lập từ khi sản 
xuất máy, nó lưu trữ các phần mềm có thể đọc nhưng không thể viết lên được. 
Thông tin không bị mất khi tắt máy. 

b. Bộ nhớ ngoài 

Là các thiết bị để lưu trữ thông tin, thường là đĩa từ. 

− Ổ đĩa cứng 

Là thiết bị điện tử dùng để lưu trữ thông tin. Ổ đĩa cứng được sử dụng để lưu 
trữ hệ điều hành, các chương trình ứng dụng và dữ liệu.  

 
− Đĩa CD-ROM 

Ưu điểm của CD-ROM là nó có thể lưu giữ một số lượng dữ liệu lớn (tương 
đương với dung lượng của trên 450 đĩa mềm). 

 
− Đĩa mềm 

Là thiết bị lưu trữ dữ liệu có dung lượng 1,44MB. Dùng để Copy dữ liệu từ 
máy tính này đến máy tính khác.  
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− USB Flash Disk 

Hay còn gọi là Ramdisk là thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến hiện nay bởi đặc 
tính gọn nhẹ, dung lượng chứa lớn, dễ sao lưu và ít trục trặc.  



       

Một loại USB có thể 
nghe nhạc, radio 

c. Các đơn vị cơ bản của bộ nhớ dữ liệu 

Để biết kích cỡ (hay còn gọi là độ lớn) của một chương trình hay một tệp tin 
chúng ta phải sử dụng đến các đơn vị đo thông tin như Byte, Kilobyte (KB), 
Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB). 

− Mỗi ký tự thông thường được biểu diễn bằng 1 byte 

− 1KB = 1024 Byte  

− 1MB = 1024 KB xấp xỉ 1,000,000 bytes. 

− 1GB = 1024 MB xấp xỉ 1,000,000,000 bytes. 

− 1TB =  1024 GB xấp xỉ 1,000,000,000,000 byte. 

5.  Các thiết bị vào/ra 

Thiết bị vào/ra (còn gọi là thiết bị đầu/cuối) cho phép máy tính thu nhận 
thông tin từ bên ngoài và gửi kết quả công việc của nó ngược trở lại. Có các 
loại thiết bị sau: 

− Modem  

Là thiết bị chuyển đổi tín hiệu từ tín hiệu tương tự (Analogue) – tín hiệu 
truyền tải trên đường truyền như đường truyền điện thoại - sang dạng dữ liệu 
số (Digital) – tín hiệu  máy tính – và ngược lại. Modem được sử dụng trong 
việc kết nối Internet qua đường dây điện thoại. 

− Màn hình đặc biệt (màn hình cảm ứng) 

Một màn hình chạm tay có thể hiển thị một hệ thống danh mục và cho phép 
nhập dữ liệu khi con người chạm tay vào danh mục được hiển thị trên màn 
hình. 

6. Thiết bị ngoại vi 

Các thiết bị cắm thêm bên ngoài được gọi là thiết bị ngoại vi. Bao gồm: Màn 
hình máy tính, máy in, chuột, bàn phím, máy quét, USB Flash Disk, 
Modem…. 
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BÀI 2. GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS  
 

I. GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 
Hệ điều hành Windows là hệ điều hành được hãng Microsoft phát triển theo ý 
tưởng giao tiếp người-máy qua các cửa sổ chứa biểu tượng nên người dùng 
có thể dễ dàng thao tác bằng bàn phím hay chuột máy tính.   
 

II. LÀM VIỆC VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 
1. Khởi động máy tính 

- Bật nguồn điện cho máy tính 

- Xuất hiện màn hình Windows 

  
 

Màn hình nền Windows hay còn gọi là màn hình Destop là cửa sổ đầu tiên 
của Hệ điều hành dành cho người sử dụng. Người dùng ra lệnh cho hệ điều 
hành bằng thao tác đơn giản qua việc thao tác với các biểu tượng. 
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Trên nền màn hình Desktop có các biểu tượng bao gồm: 

• My Computer: Chứa các ổ đĩa và tài nguyên của máy  

 

• Recycle Bin: Chứa các đối tượng đã bị xoá trong hệ điều hành 
Windows. 

 

• My Network Places: Mạng cục bộ – mạng LAN (Local Area 
Network). Tại đây người sử dụng có thể chia sẻ tài nguyên, truy 
cập vào các máy tính khác trong mạng. 

 

• Thư mục (Folder): Thường có biểu tượng cặp tài liệu màu 
vàng dùng để chứa các tệp tin hoặc dữ liệu. 

 

• Shortcut (Icon): Là một dạng biểu tượng giúp người sử dụng 
khởi động nhanh các chương trình ứng dụng ngay trên Destop. 
Thường là các biểu tượng có mũi tên màu đen, nằm ở bên dưới, 
phía trái của biểu tượng. 

 

• Thanh Taskbar: Nằm ở dưới đáy màn hình để hiển thị tên các chương 
trình đang được mở. 

 
 

2. Khởi động chương trình ứng dụng 

• Cách 1: Nháy kép chuột trái vào biểu tượng chương trình trên màn hình. 
• Cách 2: Nhấn chuột vào nút Start → Chọn Programs → Di chuột sang 

ngang → chọn chương trình cần khởi động. 

3. Các thao tác đối với cửa sổ 

Sau khi khởi động chương trình, cửa sổ xuất hiện được gọi là cửa sổ của 
chương trình. Trong cửa sổ này, thanh màu xanh trên cùng chứa tên cửa sổ 
đang mở gọi là thanh tiêu đề, các nút bên góc phải gọi là các nút chức năng. 

Các thao tác bao gồm:  
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- Đóng cửa sổ hiện hành, chọn nút Close    
- Thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng dưới thanh tác vụ, chọn nút Minimize   

- Phóng to cửa sổ chiếm toàn bộ màn hình, chọn nút Maximize   
- Khôi phục cửa sổ về kích thước trước đó, chọn nút Restore   
- Di chuyển cửa sổ: Đưa chuột vào thanh tiêu đề rồi giữ phím trái chuột kéo 

sang vị trí mới. 
- Thay đổi kích cỡ cửa sổ: Đưa trỏ chuột vào cạnh cửa sổ, khi thấy xuất hiện 

mũi tên 2 chiều thì giữ phím trái chuột và co kéo đến kích thước mới. 

4. Chuyển đổi các chương trình ứng dụng đang sử dụng 

• Cách 1: Kích chuột trực tiếp vào tên chương trình hiển thị trên thanh 
Taskbar. 

• Cách 2: Ấn tổ hợp hai phím Alt+Tab. 

5. Tắt máy tính 

•  Tắt máy tính đúng cách 
- Kích chuột vào nút Start → chọn Shutdown (hoặc Turn off 

Computer). 
- Chọn: 

+ Shutdown ( hoặc Turn Off): Nếu muốn tắt máy. 
+ Restart: Nếu muốn khởi động lại máy tính. 

•  Tắt máy tính theo kiểu áp đặt 
- Bấm tắt nguồn điện bằng cách nhấn nút POWER trên hộp máy. Chờ ít 

nhất là 30 giây trước khi bật lại nguồn điện cho máy.   
- Việc tắt máy tính theo kiểu áp đặt chỉ nên dùng trong tình huống 

không thể dùng phím và chuột để điều khiển được hệ điều hành. 

6. Khởi động lại máy tính 

Trong quá trình làm việc, do lỗi của một số chương trình phần mềm hoặc lỗi 
thao tác của người sử dụng, máy tính có thể bị treo. Để xử lý trường hợp này, 
cách thông thường nhất là khởi động lại máy tính. 

• Cách 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del. 

• Cách 2: Nhấn nút Start → Shutdown → Restart → OK. 

• Cách 3: Nhấn nút Reset trên hộp máy. 
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III. KHÁI NIỆM TỆP TIN, THƯ MỤC 
1. Tệp tin (File) 

Là tập hợp các thông tin có cùng bản chất và được lưu trữ như một đơn vị lưu 
trữ dữ liệu trên các vật mang thông tin (đĩa từ, băng từ....), tùy theo từng kiểu 
tệp mà nội dung chứa đựng trong đó sẽ khác nhau. 
Tệp tin có 3 đặc trưng chính là: Tên tệp, kích thước và ngày tháng cập nhật. 
- Tên tệp (Name) : Gồm có 2 phần là Tên tệp và phần mở rộng 

+ Tên tệp: Là một chuỗi các ký tự, không chứa ký tự đặc biệt như: *  ?  \  
/  “  :  < >. Với hệ điều hành MSDOS tối đa là 8 ký tự và không chứa 
khoảng trống, với hệ điều hành Windows tối đa là 255 ký tự. 

+ Phần mở rộng: Là cách viết tắt cho kiểu tệp tin, tối đa là 3 ký tự, giữa 
chúng không chứa khoảng trống và ký tự đặc biệt. Phần này thường do 
hệ thống tự quy định và đặc trưng cho từng kiểu tệp. Phần mở rộng 
ngăn cách với tên tệp bằng một dấu chấm (.). 

Dù bạn có thể thấy phần mở rộng và biểu tượng hay không, mọi tập tin đều có 
một trong các phần mở rộng và biểu tượng được gán cho nó.  Ví dụ: 

 
- Kích thước tệp (Size): Là số Byte mà tệp chiếm giữ trên bề mặt ổ đĩa. 
- Ngày tháng tạo tệp (Created): Là ngày tháng cập nhật, chỉnh sửa tệp lần 

cuối (Modified), ngày tháng truy cập vào tệp (Accessed). 

2. Thư mục (Folder) 

Để lưu giữ, sắp xếp các tệp tin thành một hệ thống phân cấp có tính chặt chẽ 
và tiện dụng khi tìm kiếm, hệ điều hành Windows cho phép người sử dụng 
xây dựng cây thư mục theo cách thức:  
- Thư mục gốc là nơi tạo các thư mục, thường là các ổ đĩa. 
- Thư mục mẹ là thư mục mà trong nó có chứa một hoặc nhiều thư mục 

khác. 
- Thư mục con là thư mục nằm trong thư mục khác. 
- Thư mục hiện thời là thư mục đang làm việc. 
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Ví dụ: Cây thư mục  

Các thư 
mục con 

Thư mục hiện thời, 
thư mục mẹ của 
Admin, All Users và 
Default User 

Thư mục gốc 
 
 
 
 
 

 
 
IV. LÀM VIỆC VỚI TỆP TIN, THƯ MỤC 
1. Tạo thư mục mới 

- Chọn vị trí cần tạo thư mục mới. 
- Bấm phím phải chuột trên khoảng trống. 
- Chọn New → Folder → Gõ tên cho Folder → Ấn Enter. 

 

Ví dụ:  Tạo một thư mục mới có tên btthuchanh trong ổ đĩa C:\, ta thực hiện như 
sau: 

- Kích chọn ổ đĩa C:\ . 
- Bấm phím phải chuột vào khoảng trống (nửa bên phải). 
- Chọn New → Folder. 
- Gõ : btthuchanh. 
- Ấn Enter. 

2. Đổi tên tệp tin và thư mục 

- Bấm phím phải chuột vào đối tượng cần đổi tên. 
- Chọn Rename → Gõ tên mới → Ấn Enter. 

3. Sao chép tệp tin và thư mục 

- Mở ổ đĩa hoặc thư mục có chứa đối tượng cần sao chép. 
- Bấm phím phải chuột vào đối tượng → chọn Copy.  

+ Hoặc ấn Ctrl+C  
+ Hoặc chọn Edit → Copy 

- Chọn ổ đĩa hoặc thư mục cần sao chép tới: 
+ Bấm phím phải chuột → chọn Paste. 
+ Hoặc ấn Ctrl+V. 
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Lưu ý: Có thể sao chép nhanh bằng cách đưa trỏ chuột vào đối tượng cần sao 
chép sau đó giữ phím trái chuột, kết hợp giữ Ctrl rồi kéo sang ổ đĩa hoặc thư mục 
đích. 

4. Di chuyển tệp tin và thư mục 

- Mở ổ đĩa hoặc thư mục có chứa đối tượng cần di chuyển. 
- Bấm phím phải chuột vào đối tượng→ chọn Cut . 

+ Hoặc ấn Ctrl+X. 
+ Hoặc chọn Edit → Cut. 

- Chọn ổ đĩa hoặc thư mục cần di chuyển tới: 
+ Bấm phím phải chuột → chọn Paste. 
+ Hoặc ấn Ctrl+V. 
+ Hoặc chọn Edit → Paste. 

Lưu ý: Có thể di chuyển nhanh bằng cách đưa trỏ chuột vào đối tượng cần di 
chuyển, sau đó giữ phím trái chuột rồi kéo sang ổ đĩa hoặc thư mục đích. 

5. Xoá tệp tin và thư mục 

- Bấm phím phải chuột vào đối tượng cần xoá. 
- Chọn Delete → Chọn Yes. 

• Hoặc chọn các đối tượng cần xoá rồi bấm phím Delete trên bàn phím. 

Lưu ý:  
- Các đối tượng bị xoá theo cách này được đưa vào thùng rác (Recycle 

Bin).  
- Trường hợp muốn xoá hoàn toàn (không vào thùng rác) thì chọn đối 

tượng cần xoá, ấn tổ hợp phím Shift + Delete. 

6. Khôi phục tệp tin và thư mục đã bị xoá 

- Kích chọn Recycle Bin. 
- Bấm phím phải chuột vào đối tượng cần khôi phục → chọn Restore. 

 

 



PHẦN 2: SỬ DỤNG INTERNET VÀ EMAIL 
 

 
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET 

1. Các khái niệm cơ bản 

− Mạng Internet là gì? 

Mạng Internet là mạng máy tính toàn cầu, hoặc chính xác hơn là mạng của 
các mạng. Trong mạng Internet có rất nhiều máy chủ và cho phép bất kỳ 
một máy tính nào trong mạng có thể kết nối với bất kỳ một máy khác để 
trao đổi thông tin với nhau. Internet hoạt động không có chủ sở hữu và có 
các chức năng sau: 

 Tìm kiếm thông tin 
 Gửi và nhận thư điện tử (E-mail) 
 Tải các phần mềm, trò chơi, truyện.... 
 Trò chuyện trực tiếp (CHAT) 
 Giải trí (Xem phim, nghe nhạc, chơi trò chơi....) 
 Quảng cáo các sản phẩm dịch vụ...... 

− Trang Web là gì ? 

Trang Web là một loại tập tin đặc biệt được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu 
siêu văn bản HTML, nó có khả năng liên kết được với nhau mà không bị 
giới hạn về khoảng cách địa lý. Trang Web có thể hiển thị các thông tin 
văn bản, âm thanh, hình ảnh, video,… được truyền thông qua Internet. Địa 
chỉ của một trang Web được cho dưới dạng URL.  

Ví dụ, nếu bạn muốn vào trang Web của Trung tâm tin học PT bạn phải có địa 
chỉ URL: http://www.ptcenter.net  

− URL (Uniform Resource Locator) 

URL là cách gọi khác của địa chỉ Web.  

− HTTP (HyperText Transfer Protocol) 
Đây là ngôn ngữ mà trình duyệt Web của bạn sử dụng để truy vấn các 

trang và hình ảnh từ Web server. Bạn có thể quan sát những gì mà trình duyệt 
Web của bạn đưa ra khi truy nhập vào địa chỉ http://www.ptcenter.net 
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− Dịch vụ mạng thông tin toàn cầu WWW (World Wide Web) 
Đây là dịch vụ mới và mạnh nhất trên Internet. WWW được xây dựng dựa 

trên một kỹ thuật có tên gọi là Hypertext (siêu văn bản). 

− Siêu liên kết (Hyperlink) 
Một siêu liên kết là một phần văn bản (hay hình ảnh) của trang Web, mà khi 

kích vào đó sẽ tự động thực hiện một trong các thao tác sau đây: 
- Đưa bạn đến phần khác của trang 
- Đưa bạn đến một trang Web khác trong cùng một Website 
- Đưa bạn đến một trang Web khác trong Website khác 
- Chạy một ứng dụng, trình diễn một đoạn video hoặc âm thanh 

− ISP (Internet Service Provider) 
Nếu bạn muốn kết nối tới Internet, bạn cần phải đăng ký thuê bao với một 

nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). ISP sẽ giúp bạn kết nối với Internet thông 
qua đường dây điện thoại hoặc đường dây thuê bao số tốc độ cao. Một số các ISP 
nổi tiếng ở Việt Nam là VDC, FPT... 

− Web Browser - trình duyệt Web 
Trình duyệt là một công cụ hay chương trình cho phép bạn truy xuất và 

xem thông tin trên Web. Hiện nay có rất nhiều trình duyệt như: Internet Explorer, 
Nescape Navigator, Opera, Mozila… Thông thường các bạn biết đến Internet 
Explorer (IE) bởi trình duyệt này được tích hợp trong hệ điều hành Windows của 
hãng Microsoft. 

2. Điều kiện kết nối Internet 

Muốn máy tính được kết nối Internet thì ngoài máy tính, chúng ta cần có 
thêm Modem và đường truyền (qua đường điện thoại hoặc qua đường truyền 
riêng). 

3. Sử dụng trình duyệt Internet 

a. Khởi động chương trình Internet  Explorer   

• Cách 1:  
Kích chuột nút Start → chọn Programs → chọn Internet Explorer. 

• Cách 2:  

Kích đúp vào biểu tượng Internet Explorer  trên màn hình hoặc kích vào 
biểu tượng Internet Explorer trên thanh Taskbar. 
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b. Mở một trang Web trên Internet 

• Cách 1:  
Gõ trực tiếp địa chỉ của trang Web vào thanh địa chỉ (address hoặc location 
tuỳ theo trình duyệt).  

• Cách 2: Sử dụng thanh địa chỉ để chọn nhanh các địa chỉ đã sử dụng: 
Chọn mũi tên bên phải ô nhập địa chỉ làm xuất hiện danh sách địa chỉ. Di 
chuyển con trỏ chuột đến địa chỉ đã có và nhấn chuột. 

 

Ví dụ: Tại thanh Address gõ địa chỉ: http://www.ptcenter.net 

Màn hình xuất hiện: 
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89A-91B Thợ Nhuộm-HN           72 Đại Cồ Việt-HN          32E Kim Mã-HN           252 Hoàng Quốc Việt 
04.8255408         04.9745188                  04.7663688           04.9288288   

Thanh  
trạng thái

Phần 
vùng hiển 
thị 

Thanh  
địa chỉ 

Thanh  
công cụ chuẩn 

Thanh thực đơn Biểu tượng 
kết nối 

Thanh tiêu đề 

http://www.ptcenter.net/


c. Thanh công cụ 

 

NÚT TÁC DỤNG SỬ DỤNG KHI 

 
Quay trở về trang trước Đã vào từ hai trang trở lên 

 
Quay lại trang sau Đã vào từ hai trang trở lên 

 
Dừng việc tải trang WEB Khi muốn xem tiếp trang khác. 

 
Tải lại nội dung trang 
WEB 

Khi đang dừng mà muốn tải trang đó 
trở lại. 

 Trở về trang khởi tạo 
Đang ở trang bất kỳ muốn về trang 
mặc định. 

 
Công cụ tìm kiếm  Khi không có địa chỉ chính xác 

 
Lưu các địa chỉ yêu thích 

Không muốn lần sau vào mà phải gõ 
địa chỉ 

 
Lưu các Website đã 
duyệt qua (đã truy cập) 

Đọc lại trang Web khi không kết nối 
mạng 

 Gửi và nhận thư 
Người sử dụng phải có hòm thư chính 
chủ 

 
In các trang WEB Người sử dụng muốn in một trang Web 
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BÀI 2 : THƯ ĐIỆN TỬ - EMAIL 
 

 

I. THƯ ĐIỆN TỬ  

• Cấu trúc của một địa chỉ  

- Một địa chỉ thư điện tử điển hình: Tênđăngký@tênmiền   
Ví dụ: dnt@hn.vnn.vn hoặc lotus_PT@yahoo.com.vn 

• Ưu điểm của hệ thống thư điện tử 

- Tốc độ cao: Một trong những ưu điểm lớn nhất của thư điện tử là bạn có 
thể gửi các thông điệp và tệp đính kèm tới bất cứ người nào trên thế giới, 
ngay lập tức. 

- Giá thành thấp: Giá thành của việc gửi thông tin nhờ thư điện tử chỉ bằng 
một phần trăm so với gửi bằng các hệ thống thư thông thường, đặc biệt khi 
bạn gửi thư đến một quốc gia khác. 

- Xóa mờ không gian và thời gian: Một khi bạn đã thiết lập được một địa 
chỉ thư điện tử, bạn có thể truy cập địa chỉ đó từ bất cứ nơi nào trên toàn 
thế giới miễn là bạn có kết nối Internet và ngay cả trong những ngày nghỉ 
bạn vẫn có thể gửi thư. 

 
II. SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ MIỄN PHÍ (Email Free) 
Trên Internet có rất nhiều địa chỉ cho phép đăng ký hộp thư điện tử miễn phí như:  

− http://www.yahoo.com 
− http://gmail.com  
− http://www.hotmail.com  
− http://vol.vnn.vn    

Trong cuốn giáo trình này, chúng tôi không thể hướng dẫn hết các địa chỉ thư 
điện tử miễn phí mà chỉ giới thiệu cách đăng ký, sử dụng một hộp thư tại địa chỉ 
http://www.yahoo.com, các trang khác thực hiện tương tự.  

• Sử dụng dịch vụ thư điện tử YAHOO MAIL 

Mở trình duyệt WEB và nhập địa chỉ http://mail.yahoo.com vào ô địa chỉ để mở 
trang WEB có dịch vụ thư điện tử miễn phí Yahoo Mail.  
Nếu bạn đã có tài khoản sử dụng thì hãy nhập tên và mật khẩu vào các hộp, sau 
đó nhấn nút đăng nhập (có tên là Sign In).  

mailto:dnt@hn.vnn.vn
http://www.yahoo.com/
http://gmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://vol.vnn.vn/
http://www.yahoo.com/
http://mail.yahoo.com/


 

nhập tên đã đăng 
ký vào đây 

nhập mật 
khẩu vào đây 

Chương trình Yahoo Mail sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các nội dung nhập để bắt 
nhập lại hoặc cung cấp chương trình đến máy người dùng cho phép thao tác với 
thư.   

Nếu bạn là người lần đầu tiên sử dụng dịch vụ này hoặc bạn muốn tạo cho mình 
một hộp thư mới thì hãy đăng ký tên sử dụng. 

1. Đăng ký hộp thư miễn phí trên YAHOO 

Một người có thể đăng ký cho mình nhiều hộp thư điện tử miễn phí. Mỗi hộp 
thư đòi hỏi có một tài khoản sử dụng gồm tên định danh (Yahoo ID) và mật 
khẩu (Password).  

 

Nhấn chuột vào 
nút Sign Up  để 
thực hiện đăng ký 
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Trên màn hình sẽ xuất hiện trang khai báo 
 

 

Khai báo tên 

Khai báo họ  
Khai báo GT 

Khai báo tên hộp 
thư 

Khai báo mật 
khẩu cho hộp thư

Khai báo lại 
mật khẩu 

Khai báo câu hỏi 
bảo vệ 

Khai báo 
ngày sinh Khai báo câu trả 

lời 

Khai báo 
tên quốc gia Khai báo mã bưu 

chính quốc gia 
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Nhập các mã số 
trong ô vuông vào 
đây 

Chọn Đồng ý để 
kết thúc 

 

Trang Web chào mừng việc đăng ký thành công như sau (nếu bạn không bị lỗi 
trong phần khai báo). 

 

Trong màn hình chúc mừng có các thông báo quan trọng mà chúng ta phải ghi 
lại đó là: 
- Tên truy nhập Yahoo. 
- Mật khẩu  
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Địa chỉ thư điện tử đầy đủ được cung cấp theo dạng: <tên truy 
nhập>@yahoo.com.vn 

Nhấn nút TIẾP TỤC TỚI YAHOO! THƯ để hoàn tất việc đăng ký và bắt 
đầu sử dụng chương trình gửi và nhận thư. 

2. Sửa lỗi khi đăng ký 

Không phải khi nào bạn cũng có được ngay khai báo đúng nên phải tập làm 
quen với việc sửa lỗi với các thông báo bằng tiếng Anh. 

Dòng thông báo khi tên đăng ký của bạn không hợp lệ (do đã trùng với một 
tên đã có). 

 

Các dòng nhãn ô được in màu vàng báo hiệu lỗi khi khai báo, bạn phải nhập 
lại các nội dung cho đúng với yêu cầu. Sau khi nhập xong tiếp tục bấm nút 
GỬI MẪU ĐƠN NÀY MỘT CÁCH AN TOÀN. 
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3. Làm quen cửa sổ chương trình thư  

 

Nơi chứa nhiều 
tiện ích khác 

Mở cửa sổ 
soạn thư 

Báo hiệu có 1 
thư chưa đọc 

Chứa các thư 
đã bị xoá 

Xoá bớt thư 

Bấm chọn một hoặc nhiều thư muốn xoá, sau đó nhấn nút XOÁ.  

 
 

Chú ý là bạn có thể chọn nhiều thư để xoá cùng một lần. Có mục Đánh dấu tất 
cả giúp bạn chọn tất cả các thư một lúc một cách nhanh nhất và sau đó chỉ cần 
chọn nút Xoá tất cả.  

Soạn thư 

Nhấn vào nút SOẠN THƯ để mở cửa sổ soạn thư như sau 
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Khi chọn nút này thì 
toàn bộ nội dung thư 
đã soạn sẽ huỷ bỏ 

Nút gửi 
thư đi 

Kích chuột vào để 
chọn file đính kèm 

 

4. Sử dụng chức năng đính kèm tệp 

Sau khi soạn thư, nhấn vào nút  ĐÍNH KÈM TỆP TIN, chọn các tệp cần đính 
kèm. 

 
 

 Nhấn nút Browse… rồi lựa chọn tập tin cần đính kèm trong cửa sổ Choose File.  
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Sau khi chọn tệp, nhấn nút Open để đồng ý hoặc nhấn nút Cancel nếu không 
đồng ý và quay trở về cửa sổ chọn tệp. Bấm nút Đính kèm tệp tin để hoàn thành 
việc đính kèm. Màn hình Đính kèm tệp tin hiện ra thông báo yêu cầu người 
dùng chờ trong giây lát. Thời gian chờ phụ thuộc vào tốc độ đường truyền 
Internet, dung lượng của các tệp đính kèm.... 

 
Nếu không có gì sai sót thì màn hình sẽ hiện ra thông báo “Tập tin sau đây đã 
được đính kèm". Trong hình dưới, tệp tin có tên là “Giao trinh Pho cap” kích 
thước 5934k đã được đính kèm. 
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Nhấn nút Tiếp tục tới Thư để kết thúc thao tác đính kèm và trở về màn hình 
soạn thảo thư. 
Sau khi thực hiện thành công các bước trên bạn sẽ thấy cửa sổ soạn thư xuất hiện 
cùng với danh sách các tệp đính kèm.  

 
 Nhấn nút Gửi để gửi thư đi.  
Nếu chưa muốn gửi thư đi ngay mà muốn sẽ chỉnh sửa thêm sau thì chọn Lưu lại 
dưới dạng thư nháp. 
 

5. Mở tệp đính kèm theo thư 

 

dấu hiệu của thư 
có tệp đính kèm 

Sau khi mở thư có tệp đính kèm thì xuất hiện cửa sổ:  
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bấm chọn 
mục này 

 

 

bấm chọn 
mục này 
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BÀI 3: DOWNLOAD - TẢI CHƯƠNG TRÌNH,TÀI LIỆU 
 

Một số trang Web có những chương trình, tài liệu miễn phí cho phép bạn tải về 
máy tính của mình để sử dụng. Như:  

 http://www.download.com  
 http://www.shareware.com 
 http://www.yahoo.com  
 http://www.quantrimang.com.vn 
 http://www.manguon.com 
 http://www.bkav.com.vn (Tải phần mềm kiểm tra và diệt virus) 

Ví dụ: Download phần mềm Yahoo Messenger (Sử dụng để Chat) 

- Tại thanh địa chỉ gõ http://www.yahoo.com  
- Chọn Messenger 
- Chọn Get It Now 
- Chọn Next để bắt đầu cài chương trình 
- Next → Chọn I accept the term …. → Next → Next → Finish 

 

Lưu ý: Một số trang Web chỉ cho thành viên của trang Web Download nên 
trước khi Download chúng ta phải đăng ký thành viên. 

 

Nơi đăng nhập 
nếu đã đăng ký 
thành viên 

Nơi đăng ký 
thành viên 
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http://www.shareware.com/
http://www.quantrimang.com.vn/
http://www.bkav.com.vn/
http://www.yahoo.com/


PHẦN 3  
NỐI MẠNG TRI THỨC - SỬ DỤNG CỔNG THÁNH GIÓNG 
 

1. Ứng dụng Internet trong cuộc sống hàng ngày 

Ngày nay, dịch vụ Internet đã đưa chúng ta đến với thế giới đầy hấp dẫn của kỹ 
thuật số. Nó thực sự trở thành công cụ hữu ích, là người bạn, người cộng sự đắc 
lực không thể thiếu cho các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên, các tổ chức, gia 
đình và doanh nghiệp. 

Một trong những mục tiêu của Internet là chia sẻ thông tin giữa người dùng trên 
nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như sự trao đổi kinh nghiệm, thành tựu, kết quả 
nghiên cứu giữa các nhà khoa học, sinh viên các trường đại học hoặc như trong 
lĩnh vực thương mại, các công ty, tổ chức có thể dùng Internet để cung cấp thông 
tin, quảng cáo bán hàng, hoặc những người hoạt động trong lĩnh vực khác như 
giáo dục, nghệ thuật cũng cần sử dụng Internet trong công việc của mình, v..v.. 

Để thực hiện mục tiêu này, Internet có rất nhiều dịch vụ đa dạng.  Cụ thể: 

- Internet là một kho tàng thông tin khổng lồ nên ta có thể tìm kiếm được bất 
cứ thông tin gì mà ta cần thông qua các công cụ tìm kiếm. 

- Thông qua Internet, có thể gửi và nhận thư một cách nhanh chóng, rẻ tiền, 
thuận lợi. 

- Thông qua Internet, có thể tham gia các buổi toạ đàm, thảo luận, trao đổi trực 
tiếp với bất cứ đâu, hay bất cứ quốc gia nào mà không bị phụ thuộc vào vấn 
đề không gian và thời gian. 

- Thông qua Internet, có thể đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh như 
quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ trên Internet và phát triển hơn nữa ta có thể 
thực hiện các giao dịch thông qua các dịch vụ của Thương mại điện tử. 

- Thông qua Internet, có thể tải các phần mềm về sử dụng mà không phải mất 
phí như: các phần mềm ứng dụng trên máy tính, các trò chơi, các phần mềm 
học Tiếng Anh, các phần mềm nghe nhạc.... 

- Và Internet cũng là nơi giúp cho ta có thể giải trí sau những lúc lao động mệt 
mỏi. 
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Trích 1 số ý kiến của bà con nông dân tỉnh An Giang về lợi ích của Internet: 
 

Vị tiên… hai lúa!  
Anh Dũng cho rằng, Internet thật sự là một thư viện lớn, chứa đựng những thông tin bổ ích. Nó 
đã giúp anh học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu trong sản xuất, nhu cầu, giá cả thị trường 
và cả chính sách, pháp luật của Nhà nước. "Thú thật, lần đầu tiên tui đi tập huấn sử dụng máy 
vi tính (do CLB nông dân xã Vĩnh Nhuận tổ chức) trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì 
trước đây nghe nói nó rất… cao siêu, chỉ dành cho các nhà khoa học, vậy mà cỡ nông dân như 
mình lại sắp được huấn luyện mới lạ; còn lo vì không biết với trình độ A, B, C có tiếp thu nổi 
không đây? Thế mà, chỉ sau 15 ngày, các học viên trong đó có tui "tốt nghiệp" ra trường đều 
đạt loại khá mới oách chứ! Vui nhất là đôi lúc đang thao tác trên mạng, tui liên tưởng mình như 
một vị thần tiên nho nhỏ nào đó trong chuyện "phong thần" chỉ ngồi một chỗ bấm đốt ngón tay 
là biết được quá khứ vị lai của mọi việc. Còn hiện tại, chí ít mình cũng là một "vị tiên Hai lúa", 
chỉ cần nhấp chuột hoặc bấm Enter là cả một kho thông tin đồ sộ hiện ra. Quả thực tui đã 
nghiền… món này rồi!" – anh Dũng cười vui thổ lộ.  

Cũng nói về lợi ích của Internet, cô Huỳnh Thị Búp (nông dân xã Bình Phú) nhận xét: "Nhờ thư 
điện tử mà CLB xã Bình Phú đã giao lưu thường xuyên được với 4 CLB xã bạn, là phương tiện 
liên lạc với Trường ĐH Cần Thơ để xin mở lớp FFS và lớp trồng nấm rơm; đồng thời giúp CLB 
liên lạc tốt với Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú và nhiều trang Web để tìm hiểu về kỹ thuật, 
nơi tiêu thụ các mặt hàng nông sản, chăn nuôi. Tôi cho rằng, những kiến thức người nông dân 
nhận được từ dự án xây dựng mô hình CLB nông dân truy cập Internet là rất quý báu. Nó là 
"cần câu" mà Nhà nước đã giúp nông dân kiếm sống!".  

Anh Phạm Huy Định (xã Núi Voi) chứng minh: "Nhờ nắm bắt được thông tin trên mạng Internet 
về cung cầu gạo, mới đây, tôi đã quyết định ngưng không bán lúa vào thời điểm xuống giá. Chỉ 
một thời gian ngắn sau giá lại tăng cao, tôi lãi thêm được gần 4 triệu đồng từ ruộng lúa của 
mình!". Tương tự, anh Trần Thanh Hùng (xã Núi Voi), một nông dân sản xuất giống "siêu 
hạng" thổ lộ: "Tôi thường xuyên truy cập trên mạng tìm hiểu về các giống lúa mới và các 
phương pháp sản xuất hiện đại như: Tiết kiệm nước, công nghệ sau thu hoạch… để áp dụng vào 
thực tế đồng ruộng và đã rất thành công. Vui nhất là vừa rồi liên tục được huyện, tỉnh cấp giấy 
khen thưởng, động viên…!".  

HTX và CLB xã hội hoá… Internet!  
HTX nông nghiệp Hưng Phát nằm trên địa bàn xã Đào Hữu Cảnh (huyện Châu Phú) – một xã 
vùng sâu, vùng xa thuộc Tứ giác Long Xuyên nhưng lại là một trong những HTX đi đầu trong 
ứng dụng CNTT vào sản xuất và kinh doanh. Ông Liêu Văn Bặt – Chủ nhiệm HTX cho biết: "Là 
một đơn vị kinh tế tập thể nên ngay từ đầu chúng tôi đã xác định, nắm bắt kịp thời những thông 
tin về giá cả thị trường, vật tư, sản phẩm hàng hoá, thông tin KHKT là tối quan trọng để đưa 
HTX phát triển. Chúng tôi quyết định đầu tư một bộ máy tính kết nối với Internet và cử người đi 
học sử dụng. Và kết quả thật khả quan…!". Đến nay, ngoài áp dụng vào công tác quản lý tài 
chính, tham khảo nguồn thông tin phong phú trên các trang Web của Bộ NN-PTNT, Bộ Thuỷ 
sản, các báo điện tử, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn, …  
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Vui lộ ra mặt, ông Bặt khoe: "HTX nông nghiệp Hưng Phát đã đăng ký nhãn hiệu gạo thơm 
Jamin và sẽ quảng cáo trên mạng trong thời gian tới!".  

Nhắc đến CLB nông dân xã Núi Voi (huyện Tịnh Biên) không ít người dân xã vùng sâu này trầm 
trồ: "Hội viên ở đây sử dụng Internet… "sành điệu" lắm!". Chỉ sau hơn 1 năm tham gia dự án 
"Mô hình truy cập Internet ở CLB nông dân", các thành viên đã cho ra đời tới 9 bản tin (10 – 
15 trang/bản), phân phát trên 200 tài liệu về chính sách pháp luật, chăn nuôi, trồng trọt, sức 
khoẻ… và đặc biệt cho ra đời hẳn một trang Web http://clbnongdan.angiang.gov.vn nhằm 
quảng bá sản phẩm nông nghiệp riêng, đặc thù của địa phương mình. Ông Phạm Huy Định – 
Chủ nhiệm CLB cho biết: "Mô hình nhóm truy cập Internet ở CLB nông dân là yếu tố góp phần 
không nhỏ trong thành tích của xã Núi Voi trong thực hiện phong trào "3 giảm 3 tăng", "Tiết 
kiệm nước" và "Công tác xã hội hoá giống lúa" dẫn đầu trong toàn huyện Tịnh Biên!".  

Theo thống kê của Hội Nông dân Việt Nam, hiện cả nước có gần 9 triệu hội viên nông dân ở 64 
tỉnh, thành hội, 636 huyện, thị hội, 10.080 cơ sở hội, với hơn 92.000 chi hội, 179.386 tổ hội, 
nhưng chỉ một số ít trong số đó tiếp cận với KHKT, đặc biệt là rất ít nông dân biết dùng 
Internet để tìm kiếm, truy cập thông tin hàng ngày. Vì thế, theo đánh giá của TW Hội, những kết 
quả khả quan mà một số vùng của tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua trong việc ứng 
dụng CNTT phục vụ nông dân phát triển KTXH là rất đáng biểu dương và cần tiếp tục nhanh 
chóng nhân rộng.  

Chính vì những lợi ích thiết thực đó mà mới đây, 3 thành viên của CLB nông dân xã Núi Voi đã 
tự bỏ tiền ra mua riêng máy vi tính và kết nối Internet ngay tại nhà mình để cho cả gia đình 
cùng được… truy cập mạng!  

 

2. Giới thiệu một số Website hữu ích 

TÊN TỔ CHỨC/CƠ QUAN ĐỊA CHỈ WEB 
• Tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước 

Ðảng Cộng sản Việt Nam http://www.cpv.org.vn 
Bộ Khoa học và Công nghệ  http://www.most.gov.vn 
Bộ Giáo dục Đào tạo http://www.edu.net.vn 
Cục xúc tiến thương mại http://www.viettrade.gov.vn 
Mạng thông tin KH và CN Việt 
Nam 

http://www.vista.gov.vn 

TT Thông tin KHKT&KT Thuỷ 
sản 

http://www.fistenet.gov.vn 

Bộ NN và phát triển nông thôn http://www.agroviet.gov.vn 

Thông tin y dược Việt Nam 

 http://www.cimsi.org.vn

• Đào tạo trên mạng 
Luyện thi đại học online http://www.truongthi.com.vn 

http://www.cpv.org.vn/
http://www.moste.gov.vn/
http://www.edu.net.vn/
http://www.vietrade.gov.vn/
http://www.vista.gov.vn/
http://www.vista.gov.vn/
http://www.fistenet.gov.vn/
http://www.fistenet.gov.vn/
http://www.agroviet.gov.vn/
http://www.cimsi.org.vn/
http://www.cimsi.org.vn/
http://www.truongthi.com.vn/
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 Tiếng Anh http://www.vnn.vn/vnn4 
Thư viện tin học http://www.thuvientinhoc.com 
• Tin tức 

Thông tấn xã Việt Nam http://www.vnagency.com.vn 
Báo Sức khoẻ và Đời sống http://www.suckhoedoisong.saigonnet.vn 
Báo điện tử  Tiền Phong http://www.tienphongonline.com.vn 
Báo điện tử Thanh Niên http://www.thanhnien.com.vn 
Báo điện tử Vietnamnet http://www.vnn.vn 
• Pháp luật trên internet 

Cơ sở dữ liệu luật Việt http://www.vietlaw.gov.vn 
• Lao động - việc làm  

Tuyển dụng http://www.tuyendung.com 
• Công cụ tìm kiếm 

Google http://www.google.com 
Pan Việt Nam http://www.panvn.com 
Vinaseek http://www.vinaseek.com 
• Bưu thiếp, Làm quen 

Greetingcard http://www.vnn.vn/ecards/ 
VnCard http://saigon.vnn.vn/ecard 
CLB Làm quen http://www.fpt.vn/clb-lamquen/ 
• Giải trí 

Chơi game http://www.gamevn.com, vltk.info 
Đọc truyện http:www.vnthuquan.net 
Nghe nhạc http://www.nhacso.net 

Website dành cho lứa tuổi học 
sinh 

http://www.thoiaotrang.com 

 

3. Tìm kiếm thông tin trên Internet 

Internet có thể được xem như là một kho thông tin khổng lồ, chứa đựng 
hầu như là toàn bộ kiến thức của nhân loại, nhưng tiếc thay, nguồn tri thức đó lại 
không được sắp xếp theo một trật tự nào cả (thực ra, việc sắp xếp hầu như không 
thể thực hiện được và bản thân các thông tin trên Internet cũng thật khó mà kiểm 
chứng). Nếu không thành thạo, bạn rất dễ bị lạc lối và chìm ngập trong một mớ 
thông tin vô cùng hỗn độn và muôn hình muôn vẻ ấy.  

http://www.vnn.vn/vnn4
http://www.vnagency.com.vn/
http://www.suckhoedoisong.saigonnet.vn/
http://www.vnexpress.net/
http://www.vietlaw.gov.vn/
http://www.panvn.com/
http://www.vinaseek.com/
http://www.vnn.vn/ecards/
http://saigon.vnn.vn/ecard
http://www.fpt.vn/clb-lamquen/
http://www.gamevn.com/
http://www.nhacso.net/


Để định hướng và tìm kiếm thông tin, người ta đã tạo nên một số máy chủ 
“tìm kiếm” còn gọi là Searching Engines. Các Engine này sẽ giúp bạn “sục sạo” 
trong Internet và tìm những thông tin mà bạn cần.  

Có rất nhiều trang Web (đã giới thiệu phần trên) như: Google, Pan Việt 
Nam, Vinaseek, Yahoo......Hoặc ngay tại tất cả các trang đều có mục tìm kiếm 
giúp người duyệt Web có thể nhanh chóng tìm được trang Web có nội dung cần 
tìm. Trong đó trang Google là trang Web được đánh giá là tìm kiếm hiệu quả 
nhất.  

GIỚI THIỆU CÔNG CỤ TÌM KIẾM GOOGLE  

- Khởi động Internet Explore  
- Gõ địa chỉ www.google.com.vn trên thanh Address, xuất hiện màn hình 

sau: 

 

Nơi gõ từ khóa cần tìm 

- Gõ nội dung cần tìm (gõ từ khóa) 

- Ấn Enter (Hoặc chọn Tìm kiếm với Google) 

Ví dụ: Gõ nội dung là: “Trung tâm tin học PT”. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị 
theo dạng sau: 
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Bấm chuột vào 
đây để mở trang 
Web cần tìm 

 

4. Ứng dụng nối mạng tri thức cho Thanh niên nông thôn 

Để hỗ trợ thiết thực cho công tác thông tin của ngành nông nghiệp, trang Web 
của ngành (Agroviet) được xây dựng nhằm thiết lập cầu nối giữa người sản xuất, 
người kinh doanh, các nhà hoạch định chính sách với nhà đầu tư và nhà tài trợ 
trong và ngoài nước. Đây là nguồn cung cấp thông tin về lĩnh vực nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, xúc tiến thương mại nông, lâm sản. Hiện nay, mục tiêu 
của trang Web là cung cấp thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và tiến tới trao 
đổi hàng hoá qua thương mại điện tử. Ngoài ra, trang Web còn cung cấp cho 
người sản xuất, các doanh nghiệp trong cả nước những thông tin khoa học kỹ 
thuật, phát triển nông thôn và các chủ trương chính sách, tạo điều kiện cho họ 
tiếp cận với bộ máy quản lý Nhà nước. 

Với địa chỉ http://www.agroviet.gov.vn, ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng có thể tìm 
kiếm những thông tin cần thiết về nông nghiệp nông thôn Việt Nam. 
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Tại đây có thể xem được các thông tin về thị trường, các vấn đề trong sản xuất 
nông nghiệp, các tiến bộ Kỹ thuật đã được Bộ NN&PTNT công nhận đưa vào 
sản xuất, tra cứu các văn bản pháp quy trong ngành, tra cứu các cơ sở dữ liệu 
Khoa học-Công nghệ, Khuyến nông... qua các chuyên mục của trang Web.  
Chẳng hạn khi chọn mục KHCN và triển khai, chọn tiếp Tiến bộ kỹ thuật thì 
trang Web sẽ giới thiệu các Tiến bộ kỹ thuật đã được Bộ NN&PTNT công nhận 
và đưa vào sản xuất. 
 

   37



 
 
 
Bên cạnh việc nghiên cứu thông tin về lĩnh vực Nông nghiệp thì việc nghiên cứu 
thông tin về lĩnh vực thuỷ sản cũng hết sức cần thiết đối với chúng ta. 
Chúng tôi xin giới thiệu Trang Web thông tin khoa học, kỹ thuật và kinh tế thuỷ 
sản 

http://www.fistenet.gov.vn 

Mục tiêu hướng tới của trang Web là cung cấp thông tin nhanh và toàn diện để 
đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong và ngoài ngành, góp phần thực hiện 
các nhiệm vụ của ngành thuỷ sản, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, phát 
triển sản xuất kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư, quản lý, bảo tồn, phát triển 
môi trường và nguồn lợi thuỷ sản; bước đầu tích hợp các nguồn thông tin khác 
nhau vào một hệ thống công nghệ thông tin thống nhất. 
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Trang Web cũng cung cấp nhiều thông tin hữu ích về thị trường thuỷ sản trong 
nước và quốc tế, hướng dẫn kỹ thuật nuôi một số loại thủy sản, phổ biến những 
thành tựu Khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm.... 

Chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những thông tin khoa học về mọi lĩnh vực 
trong Cổng Thông tin Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ 
http://www.vista.gov.vn 
 
5. Cổng tri thức Thánh Gióng 
a. Giới thiệu về Cổng tri thức Thánh Gióng 
Cổng tri thức Thánh Gióng được xây dựng với kỹ thuật, công nghệ của Công ty 
DTT cùng sự hỗ trợ về các dịch vụ Internet và đường truyền của Công ty VDC. 
Cổng tri thức Thánh Gióng có 5 nội dung nổi bật gồm: Cung cấp thông tin tổng 
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hợp và chuyên ngành, đào tạo trực tuyến (e-learning), tư vấn hướng nghiệp và 
thông tin việc làm, thương mại điện tử, giải trí. 

Ngoài khả năng cung cấp thông tin như 1 báo điện tử, Cổng Thánh Gióng còn có 
khả năng giao tiếp với người sử dụng, trực tiếp hướng dẫn thanh niên ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, giải đáp thắc mắc về các vấn đề trong 
sản xuất và cuộc sống. Trong cơ sở dữ liệu của Cổng tri thức Thánh Gióng sẽ lưu 
giữ các kiến thức chuyên ngành tổng hợp trên toàn thế giới và nối mạng với hệ 
thống tổ chức Đoàn, Hội trong cả nước.  

b. Truy cập cổng tri thức Thánh Gióng 

• Tại ô địa chỉ gõ địa chỉ : http://www.thanhgiong.net.vn 
• Màn hình sau xuất hiện 

 

Nơi đăng ký thành viên 
để tham gia các diễn đàn 

Nơi có 
thể tham 
gia để 
trao đổi 
thông tin 

Nơi lưu 
các địa 
chỉ Web 

Nơi có thể ghi nhận, 
trao đổi về những  
mối quan tâm riêng 

Nơi có 
thể đọc 
tin tức  
được cập 
nhật liên 
tục 
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c. Đăng ký thành viên 

- Kết nối vào Cổng Tri thức Thánh Gióng 
- Chọn mục Đăng ký thành viên 
- Màn hình sau xuất hiện 

 

 

Kích chuột tích 
vào ô vuông 
xác nhận TT 
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- Sau khi đã xác nhận đã đọc kỹ thông tin thì chọn mục ĐĂNG KÝ, và cửa 

sổ sau  xuất hiện:  

 

Những ô có đánh 
dấu sao là bắt 
buộc phải nhập 
thông tin 

Đảm bảo tính bảo 
mật, Mật khẩu 
sau khi gõ chỉ 
hiển thị dấu chấm 
tròn. 

Những ô không 
bắt buộc phải 
nhập thông tin 

- Khai báo đầy đủ các thông tin trên 
- Chọn mục CẬP NHẬT để hoàn tất việc đăng ký thành viên. 

 

d. Tham gia các diễn đàn 

Có thể chọn mục Diễn đàn hoặc mục Blog để tham gia vào các diễn đàn 

• Tham gia Diễn đàn 
- Chọn mục Diễn đàn 
- Cửa sổ màn hình sau xuất hiện 
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- Có thể chọn một diễn đàn bất kỳ để tham gia trao đổi 
- Ví dụ ta chọn diễn đàn Hỏi đáp tin học thì cửa sổ sau sẽ xuất hiện 

 

 

Nơi tạo thêm 
luồng thông 
tin mới

Nơi đăng 
nhập để trao 
đổi thông tin 

Tên của Diễn 
đàn 

Tên của một 
luồng thông tin 
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• Tham gia vào thế giới Blog 

 
 

- Chọn mục Blog 
- Cửa sổ màn hình sau xuất hiện 

 

 

Nơi 
hướng 
dẫn chi 
tiết cách 
sử dụng 

Nơi quy định 
cách sử dụng 

 

   44



6. Chuyên mục Giải trí – Văn hoá 

a. Giải trí với Game Online (Chơi trò chơi trực tuyến) 

Trước hết, đây là một loại hình dịch vụ giải trí trên Internet như nhiều dịch vụ 
giải trí khác (phim ảnh, ca nhạc…). Hơn nữa, nó lại là loại hình giải trí rất rẻ tiền. 
Người chơi có thể giao lưu kết bạn trong  trò chơi, cùng lập hội, nhóm để thực 
hiện các mục tiêu chung. Trò chơi trực tuyến có thể giúp người chơi luyện tập 
tính kiên trì, tăng cường tính sáng tạo, khả năng lập kế hoạch, thực hiện mục tiêu, 
kỹ năng làm việc tập thể….Có thể truy cập vào một trong các địa chỉ sau:  
− http://www.gamevn.com 
− http://www.24h.com.vn 
− http://www.dantri.com.vn 
− http://www.trochoivui.com 

Ví dụ truy cập vào http://www.trochoivui.com là trang Web cung cấp trò chơi 
giải trí online lớn nhất Việt Nam. Đây là trang Web được cập nhật hàng ngày. 
Ngoài các trò chơi trang Web còn cung cấp các chuyên mục giải trí khác như: 
Cười 1 tí, các hình vui nhộn... 

 

Danh sách các 
trò chơi 
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Sau đó kích chuột vào nút sau để bắt đầu chơi: 
 

 

Các bạn có thể nhập Mã số trò chơi để bắt đầu chơi hoặc chọn theo cách phân 
loại như hình dưới đây: 

 

 

 

Hoặc bạn có thể vào trang Web http://www.gamevn.com để tham gia vào các 
diễn đàn thảo luận, xem hướng dẫn về các thể loại Game. 
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Nơi thảo luận, 
hướng dẫn chơi 
các loại Game 

 

b. Giải trí với các truyện đọc 
Sách điện tử thực chất giống như một quyển sách giáo khoa bình thường, có 
tên, có đề mục, có trang, có các chương cụ thể nhưng chỉ khác là nó được sử 
dụng thông qua hệ thống máy vi tính. Những cuốn sách ấy chính là những đĩa 
CD, VDC, đĩa mềm có thể lưu trữ được hàng trăm trang viết, thậm chí nó có 
thể đưa cả một giáo trình dày mấy trăm trang. 

− http://www.docsach.net 
Cung cấp cho bạn đọc các thể loại truyện, thơ ca, báo chí, âm nhạc. 
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− http://www.kiemviet.com 
Trang Web dành cho những người yêu thích truyện kiếm hiệp. 

− http://www.vnthuquan.net 
Đây quả thực là một thư viện trực tuyến giúp chúng ta có thể giải trí với 
nhiều hình thức: đọc truyện, xem thơ, nghe nhạc, học nữ công gia chánh, 
chơi trò chơi, giao lưu trao đổi... 

c. Giải trí với các báo điện tử 
− http://www.vnn.vn 

Báo điện tử Vietnamnet 

− http://www.cand.com.vn 
Báo Công an nhân dân, báo an ninh thế giới 

− http://www.pcworld.com.vn 
Báo Thế giới vi tính 
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d. Giao lưu kết bạn 
VNSNS là social networking site đầu tiên ở Việt Nam là nơi để các bạn thắt chặt 
thêm tình cảm bạn bè cũng như tìm kiếm thêm những người bạn mới. Khác với 
những diễn đàn đang có hiện nay, với VNSNS bạn được cấp một trang cá nhân, 
trên trang này bạn có thể viết nhật kí, tạo album ảnh, tham gia các diễn đàn, tìm 
kiếm & kết bạn, và điểm mới chưa từng có ở các diễn đàn khác ở Việt Nam đó là 
bạn có thể tạo và quản lí diễn đàn bạn muốn. 
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e. Chat trong Yahoo 

- Khởi động chương trình Yahoo Messenger 
- Yahoo ID: Gõ tên định danh (tên này đã được đăng ký trong 

mail.yahoo.com) 
- Password:  Gõ mật khẩu 
- Remember my ID and Password: Lưu tên và mật khẩu vào máy tính 
- Automatically sign in: Tự động truy cập 
- Sign in as invisible: Không hiển thị nick khi đăng nhập (không sáng). 
- Chọn Sign in (hoặc Enter) để truy cập.  

 

• Lưu thành viên (add nick) trong danh sách Chat 
- Chọn nút Add trên thanh công cụ 

 
- Yahoo ID or Email Address: Gõ địa chỉ hòm thư của người cần thêm  
- First Name, Last Name: gõ tên hiển thị trong danh sách → Next 

 

Gõ nội dung 
thông báo 

Chọn nhóm  

- Chọn nhóm lưu trữ trong hộp Choose or enter a group for this person (nếu 
đưa vào sanh sách nhóm đã có) hoặc gõ tên mới (nếu cần tạo nhóm mới). 

- Gõ nội dung thông báo cho người được đưa vào danh sách → Next → 
Finish. 

• Xoá thành viên 

- Nháy phải chuột vào tên cần xoá → Chọn Delete. 
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• Tạo nhóm  

- Nháy phải chuột vào nhóm bất kỳ 
- Chọn Create New Group → Gõ tên cho nhóm → OK. 

 

• Chat với người có trong danh sách 
- Kích đúp chuột trực tiếp vào tên người cần chat trong danh sách 
- Gõ nội dung → Ấn Enter. 

 

Vùng hiển thị nội 
dung chat

Gõ nội dung chat 

 

• Chat với những người không có trong danh sách 
- Kích chuột vào biểu tượng Chat trên thanh công cụ 
- Trong mục Categories: Chọn Regional → Chọn tên nước → Chọn phòng 

→ Chọn Go to Room → Gõ nội dung → Ấn Enter 
 

 

Những người 
tham gia trong 

phòng chat Vùng hiển thị nội 

Gõ nội dung chat
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PHẦN 4 
CHƯƠNG TRÌNH SOẠN THẢO (MICROSOFT WORD) 

 
BÀI 1 : TRÌNH BÀY, LƯU, ĐÓNG, MỞ VĂN BẢN 

 
 
 
 
 

1. Khởi động chương trình Microsoft Word 

• Cách 1:  

− Kích nút Start 
− Chọn Programs 
− Chọn Microsoft Word 

• Cách 2:  

− Nháy kép chuột trái vào biểu tượng   trên màn hình nền 
Desktop. 

2. Lưu văn bản 

− Ấn phím CTRL + S  hoặc chọn File → Save. 
− Trong ô File Name gõ tên cho văn bản (tuỳ chọn, không dấu). 
− Trong ô Save in chọn ổ đĩa và Folder – nơi sẽ lưu văn bản. 
− Ấn Enter. 

3. Đóng văn bản 

− Ấn CTRL + W hoặc chọn File → Close 

  Nếu văn bản đã được lưu thì máy sẽ thực hiện đóng ngay văn bản. 
Nếu văn bản chưa lưu thì màn hình sẽ xuất hiện câu hỏi: 

Do you want to save the changes you made to the document? 

- Chọn Yes nếu muốn lưu văn bản vào máy. 
- Chọn No nếu không muốn lưu văn bản vào máy.  

4. Mở văn bản cũ (Văn bản đã được lưu trong máy) 

− Ấn phím CTRL + O hoặc chọn File → Open. 
− Trong ô Look in chọn folder – nơi lưu văn bản cần mở. 
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− Trong ô File name : Gõ tên văn bản cần mở. 
− Ấn Enter. 

5. Tạo văn bản mới 

− Ấn phím CTRL + N hoặc chọn File → New . 

6. Chọn Font chữ (Kiểu chữ)  

− Bôi đen đoạn văn bản cần thay đổi Font chữ. 
− Chọn Format → Font → Tại dòng Font chọn mẫu tuỳ ý → Ấn Enter . 
  
 

Những nút thường dùng trên thanh công cụ Standard và Formatting 
 

 Chữ đậm  Chọn kiểu chữ 

 Chữ nghiêng 
 

Chọn cỡ chữ 

 Chữ gạch chân  Huỷ bỏ thao tác vừa chọn 

 Chèn bảng 
 

Căn thẳng lề trái 

 Xem bố cục văn bản 
trước khi in 

 Căn giữa 

 Chổi quét định dạng  Căn thẳng lề phải 

 Hiện/ẩn đường viền  Căn thẳng hai mép 
 

 

7. Đặt khoảng cách giữa các đoạn 

− Nháy chuột vào dòng trên cùng của đoạn văn bản cần dãn khoảng cách, chọn 
Format → Paragraph → Spacing → Chọn: 

+ Before : Đặt khoảng cách so với đoạn văn trước. 
+ After : Đặt khoảng cách so với đoạn văn sau. 
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8. Giãn khoảng cách dòng 

− Bôi đen các dòng cần giãn, chọn Format → Paragraph → Line Spacing → 
chọn kiểu tuỳ ý : 

+ Single : Khoảng cách giữa các dòng bằng 1 dòng. 

+ 1.5 lines :  Khoảng cách giữa các dòng bằng 1,5 dòng. 

+ Double :  Khoảng cách giữa các dòng bằng 2 dòng. 

+ At least :  Khoảng cách tối thiểu giữa các dòng. 

+ Multiple :  Khoảng cách tối đa giữa các dòng. 

+ Exactly :  Khoảng cách chính xác giữa các dòng. 

 

 



BÀI 2 : THIẾT LẬP ĐIỂM DỪNG (TAB) 
 

 
 

1. Cách thiết lập điểm dừng - Tab 

- Đưa con trỏ vào vị trí cần đặt TAB 
- Chọn Format 
- Chọn Tabs 
- Tại  Tab Stop Position: 

Gõ điểm dừng của TAB 

- Tại  Alignment chọn: 
+ Left   : Nếu muốn căn thẳng mép trái. 
+ Center  : Nếu muốn căn thẳng từ giữa ra hai bên. 
+ Right   : Nếu muốn căn thẳng mép phải. 

- Tại  Leader chọn : 
+ 1   None  : Chọn không có đường dẫn. 
+ 2   ......... : Chọn kiểu đường chấm.   
+ 3   -------  : Chọn kiểu đường nét đứt. 
+ 4     : Chọn kiểu đường nét liền mảnh. 

- Chọn Set 

- Chọn OK 

- Nếu muốn hiện đường TAB thì ta ấn phím TAB trên bàn phím. 

2.  Xoá các điểm dừng - Tab 

- Đặt con trỏ hoặc bôi đen các dòng cần xoá TAB. 
- Kích chuột vào Format . 
- Chọn Tabs. 
- Chọn điểm TAB muốn xoá . 
- Chọn Clear ( Nếu chọn Clear All thì tất cả các đường TAB sẽ được xoá 

hết) . 
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BÀI 3 : CHÈN KÝ TỰ ĐẶC BIỆT  
SAO CHÉP VÀ DI CHUYỂN VĂN BẢN 

 

1.  Chèn ký tự đặc biệt 

− Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn  

− Chọn Insert 

− Chọn Symbol 

− Chọn ký tự cần chèn (Thường dùng  font Wingdings hoặc Symbol) 

− Chọn Insert 

− Chọn Close 
 

2. Sao chép văn bản 

− Bôi đen vùng cần sao chép 

− Ấn phím CTRL + C  hoặc chọn biểu tượng (Copy)  

− Nháy chuột vào vị trí cần sao chép tới. 

− Ấn phím CTRL + V hoặc chọn biểu tượng (Paste)  
 

3. Di chuyển văn bản 

− Bôi đen vùng cần di chuyển 

− Ấn phím CTRL + X  hoặc chọn biểu tượng (Cut) 

− Nháy chuột vào vị trí cần chuyển tới. 

− Ấn phím CTRL + V hoặc chọn biểu tượng (Paste)  
 

Bảng các ký tự đặc biệt 
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BÀI 4 : TẠO BẢNG BIỂU 
 

1. Cách tạo bảng 

− Nháy chuột vào vị trí cần tạo bảng. 

− Chọn Table → Chọn Insert → Chọn Table. 

− Xuất hiện hộp thoại Insert Table: 
+ Trong ô Number of Columns  : Gõ số cột cần tạo 
+ Trong ô Number of Rows   : Gõ số dòng cần tạo 

− OK. 
 
Ví dụ: Tạo một bảng biểu có 5 cột và 5 hàng ta làm như sau: 

− Nháy chuột vào vị trí cần tạo bảng. 

− Chọn Table → Chọn Insert → Chọn Table → Xuất hiện hộp thoại: 

 

Gõ số cột cần tạo: 5 Gõ số dòng cần tạo: 5 

2. Định dạng bảng 

− Liên kết nhiều ô thành một ô: Bôi đen số ô cần liên kết → Chọn Table 
→ Chọn Merge Cells . 

− Chia một ô (cột) thành nhiều ô (cột) : Bôi đen ô hoặc cột cần chia → 
Chọn Table → Chọn Split Cells → Gõ số ô/cột cần chia tại dòng 
Number of Columns  → Gõ số dòng cần chia tại Number of Rows → 
OK . 

− Xoá dòng, cột , ô, bảng : Table → Chọn Delete → Chọn Rows 
(Columns, Cells, Table ). 

− Chèn thêm dòng, cột, ô : Table → Insert  → Rows (Columns, Cells, 
Table ). 
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BÀI 6 : IN VĂN BẢN 

1. Thiết kế trang in 

− Chọn File → Chọn Page Setup → Xuất hiện hộp thoại: 

 
 

Thẻ MARGINS – Lề giấy 

Top  : Đặt khoảng cách lề trên 
Bottom  : Đặt khoảng cách lề dưới 
Left  : Đặt khoảng cách lề trái 
Right  : Đặt khoảng cách lề phải 
Gutter : Đặt khoảng cách gáy  

Thẻ PAPER SIZE - khổ giấy 

Paper Size : Chọn A4 
Orientation : 
- Portrait : In dọc khổ giấy 
- Landscape: In ngang khổ giấy 
- OK 
 

 

2. Xem bố cục văn bản trước khi in 

− Chọn File →  Chọn Print Preview 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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1.  In văn bản 
2.  Đặt chế độ xem hoặc sửa 
3.  Xem một trang 
4.  Xem nhiều trang 
5.  Tỷ lệ văn bản 

6.  Bật tắt thanh thước 
7.  Đặt VB vừa trong một trang  
8.  Hiển thị đầy màn hình 
9.  Đóng chế độ xem  
10. Trợ giúp. 

 

3. In văn bản 

− Chọn File →  Chọn Print → Xuất hiện cửa sổ : 

 
 

+ Trong ô Number of copies : Gõ số bản cần in  

+ Trong ô Page Range : 

o All    : In tất cả các trang 
o Current Page  : In trang hiện hành  
o Pages    : In trang tuỳ chọn 

Ví dụ :  In từ trang 1 đến trang 10 : Gõ 1-10 
   In trang 1 và trang 10 : Gõ 1,10 
  In trang 1 đến trang 5 và trang 10 : Gõ 1-5,10 
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PHẦN THỰC HÀNH 
 

1. Bài tập thực hành về Sử dụng máy tính : 

• Tạo cây thư mục sau: 
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Yêu cầu: 

C:\Thuchanh 

TINHOC1 

TINHOC2 

MSDOS 

WINDOW 

WORD 

EXCEL 

- Sao chép WORD sang WINDOW 
- Di chuyển các thư mục trong TINHOC2 sang TINHOC1 
- Đổi tên TINHOC1 thành HOCPHAN1, TINHOC2 thành HOCPHAN2 
- Xoá toàn bộ cây thư mục HOCPHAN1 

 

• Tạo cây thư mục sau: 

 

 

 

 

 

 

 
Yêu cầu: 

C:\HOA 

HOPDONG 

TINHLUONG 

DAIHAN 

THOIVU 

LUONGCHINH 

THUONG 

- Đổi tên thư mục HOA thành tên của học viên. 
- Sao chép TINHLUONG sang HOPDONG 
- Di chuyển các thư mục trong TINHLUONG sang DAIHAN 
- Xoá các thư mục TINHLUONG trong thư mục HOA. 
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2. Bài tập thực hành Soạn thảo văn bản : 

Bμi tËp 1:  
- Thùc hμnh l−u, ®ãng, më v¨n b¶n. 
- Thùc hμnh tr×nh bμy v¨n b¶n (Chän font ch÷, cì ch÷, c¨n lÒ, gi·n kho¶ng c¸ch 
dßng, ®o¹n...) 

 

 
Hà Nội, Ngày .... tháng .... năm 2006    

 
Thưa Quý Công ty,    

Bằng lá đơn xin việc này, mong Quý Công ty sẽ tuyển dụng tôi vào làm đại 
diện bán hàng kỹ thuật của Công ty. Thông tin này được đăng trên 
Tuyendung.com ngày thứ Hai.  

Tôi xin gửi kèm bản lý lịch tóm tắt để Quý Công ty xem xét. Tôi tin tưởng 
rằng Quý Công ty sẽ thấy tôi có đầy đủ năng lực và phẩm chất để đảm bảo hoàn 
thành tốt công việc.             

Đọc kỹ lý lịch tóm tắt của tôi, Quý Công ty sẽ nhận thấy qua hơn hai năm 
làm công tác bán hàng kỹ thuật, tôi đã có kinh nghiệm về vấn đề kinh doanh mua 
bán. Trong khả năng của mình, tôi khá thành thạo việc tạo dựng và tái thiết lập 
mạng lưới khách hàng, mở rộng và quản lý những khu vực mới, đàm phán hợp 
đồng và dịch vụ sau khi bán hàng. Tôi tin rằng những kinh nghiệm của tôi trong 
lĩnh vực này sẽ phát huy được tác dụng trong Công ty ABC.  

Tôi mong rằng sẽ có cơ hội được thảo luận với Quý Công ty về việc sẽ đóng 
góp sức mình như thế nào đối với Công ty ABC. Mong câu trả lời của Quý Công 
ty. Hy vọng lúc thích hợp, Quý Công ty sẽ thu xếp thời gian để phỏng vấn tôi.  

Xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng!             

Ký tên.  
 
 
Yªu cÇu thùc hiÖn 

 
1. L−u bμi tËp vμo My Documents víi tªn tÖp lμ Thuxinviec 
2. Tr×nh b�y v¨n b¶n theo ®óng mÉu. 
3. Xo¸ toμn bé ®Þnh d¹ng & thùc hiÖn l¹i yªu cÇu 2. 
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Bμi tËp 2:  
- Thùc hμnh c¸ch ®Æt ®−êng dÉn Tab. 
- L−u bμi tËp vμo Folder ®· ®−îc t¹o. 
 
 Céng hoµ x∙ héi  chñ nghÜa ViÖt Nam 

§éc lËp � Tù do � H¹nh phóc 
--------o0o----------- 

 
Hμ Néi, ngμy........th¸ng.......n¨m 200... 

GIẤY MỜI HỌP 

Trân trọng kính mời Ông (Bà) ............................................................................  
Tới dự buổi họp...................................................................................................  
Tại .......................................................................................................................  
Vào lúc..............giờ, ngày.............tháng.............năm 2006. 
Để buổi họp thành công, rất mong sự có mặt đúng giờ của Ông (Bà). 

TM Văn phòng uỷ ban 
Chánh văn phòng 

 

Bài tập 3:  
- Thực hành cách tạo bảng biểu. 
- Thực hành điều chỉnh độ rộng của cột, hàng. 
- Thực hành liên kết các ô, hàng, cột. 
- Lưu bài tập vào trong Folder đã được tạo. 
 

 
BẢNG ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ  

 
Điểm TT Họ và tên Ngày 

sinh 
Nơi 
sinh CNTT Windows Word Excel 

1 Nguyễn Mai Hoa 15/4/1977 Hà Nội 5 7.5 4 6.5 
2 Trần Lệ Quyên 20/5/1965 Hà Tây 4 6 5.5 6 

 
 
Yêu cầu thực hiện 

1.  Thực hiện tạo bảng  theo đúng mẫu. 
2.    Lưu bài tập vào Folder đã được tạo.
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Bài tập 4: 
- Thực hành chèn các ký tự đặc biệt. 
- Thực hành cách đặt đường dẫn Tab. 
- Thực hành sao chép, di chuyển, cắt dán. 
- Lưu bài tập vào Folder đã được tạo. 

 
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

TRUNG TÂM TIN HỌC PT 
 

  89A-91B Thợ Nhuộm – Hoàn Kiếm – HN  (04) 8.255408 
  72 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – HN  (04) 9.745188 
  32 E Kim Mã - Cầu Giấy– HN  (04) 7.663688 
  252  Hoàng Quốc Việt – Từ Liêm- HN  (04) 9.288288 
 

ĐƠN GHI DANH 
 

Ô DÀNH CHO VĂN PHÒNG GHI 
(Người phụ trách ghi danh) ......................................................................................  
Lớp .....................................................  Khoá...........................................  
Ngày giờ học ......................................  Khai giảng..................................  
 
PHẦN HỌC VIÊN GHI 
Họ và tên (viết chữ in)..............................................................................................  
Sinh ngày............................................  Nơi sinh .....................................  
Văn hoá (Nếu sinh viên thì ghi tên trường)..............................................................  
Trình độ ngoại ngữ English French China 
 

Ghi chú:  Về sau học viên nộp ảnh mầu 3x4 để làm bằng tốt nghiệp 
  Giấy chứng nhận tốt nghiệp ( Khi chưa có bằng) 
Cam kết:  Không lấy lại học phí dù có bất kỳ lý do gì. 
  Đóng học phí đúng thời hạn quy định, nếu trễ sẽ bị trừ buổi. 

 
 

Yêu cầu thực hiện  

1. Trình bày bài tập  theo đúng mẫu và lưu vào Folder đã được tạo.  
2. Chèn ký tự đặc biệt và sao chép các ký tự trên nếu chúng bị lặp lại  
3. Sắp xếp lại các số thứ tự  bằng thao tác di chuyển . 
4. Nếu đường Tab quá ngắn hoặc quá dài thì bạn hãy sửa lại (cách nhanh nhất).  
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g gửi tới địa chỉ 
tus_pt_pt@yahoo.com.vn thông điệp sau: 

ư. Nếu nhận được thông 
hé. 

c bạn. 
<nhập tên, địa chỉ chỗ ở của bạn> 

ìm kiếm được trò chơi Võ lâm truyền kỳ hãy tải về máy tính 

− Hãy tìm một cuốn tài liệu tin học căn bản và tải về máy của bạn. 

i thức Thánh Gióng 

− Vào Diễn đàn để tham gia thảo luận về lĩnh vực Công nghệ thông tin 

Bμi tËp 5:  
• Thực hành truy cập vào các trang Web 

− http://www.vnexpress.net 
− http://www.thanhnien.com.vn 
− http://www.agroviet.gov.vn 
− http://www.ptcenter.net 
− http://www.nhandan.org.vn 
− http://www.jobviet.com 
− Và các trang Web trong chuyên mục giải trí. 

 
• Thực hành tìm kiếm thông tin 

− Tìm kiếm trang Web nói về trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, M
− Tìm kiếm Nghị định 64/CP về việc giao quyền sử dụng đất 

U online 

 
• Thực hành gửi và nhận thư điện tử 

− Hãy tạo 1 địa chỉ thư điện tử miễn phí trên trang Web Yahoo 
− Gửi tới các bạn trong lớp học của bạn và đồn

lo
 
Xin chào các bạn, 
Mình là một thành viên của lớp học Phổ cập tin học, mình vừa đăng ký 
một hộp thư mới, mình đang thực hành gửi th
điệp này hãy thông báo lại cho mình biết n
Rất hân hạnh được làm quen với cá

 
• Thực hành tải chương trình, tài liệu về máy tính 

− Sau khi t
của bạn. 

 
• Thực hành tại Cổng tr

− Đăng ký thành viên 

 

http://www.vnexpress.net/
http://www/
http://www.agroviet.gov.vn/
http://www.nhandan.org.vn/
http://www.jobviet.com/
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1. Q ỏ dấu 

oo  ô 

PHỤ LỤC 

uy tắc b

dd  đ aa  â ow  ơ [  ơ 

ee  ê aw  ă uw  ư  ]   ư 

 

 hỏi j  nặng z  xoá dấu f  huyền s  sắc x  ngã r 

2. Các p ăng trên bàn phím 

Tên phím 

hím chức n

Ý nghĩa 

Tab  Lùi vào một khoảng cách nhất định 

Caps Lock Chuyển sang chế độ gõ chữ in hoa  

Insert Thay đổi chế độ gõ (chế độ chèn, đè) 

Back Space ( )  Xoá ký tự phía trước (bên trái) con trỏ

Delete Xoá ký tự phía sau (bên phải) con trỏ 

Home Đưa con trỏ về đầu dòng 

End Đưa con trỏ về cuối dòng 

Page Up Chuyển dịch con trỏ về đầu trang văn bản 

Page Down ản Chuyển dịch con trỏ về cuối trang văn b

Enter Xuống dòng khi kết thúc đoạn văn bản 

Num Lock Bật, tắt bàn phím số 

Esc Huỷ bỏ lệnh đang thực hiện 

Shift + 1 phím chữ  Viết hoa phím chữ lựa chọn 

Shift + ký tự phía trên (các 
phím có 2 ký tự dùng 

 
Gõ các ký tự phía trên 

chung)

       

        

       

ển dịch con trỏ lên, xuống, sang phải, sang 
trái 
Chuy



• Sử dụng bàn phím 
Bàn phím chuẩn thông thường có 101 phím, được sắp xếp theo thứ tự 

riêng. Khi sử dụng bàn phím bàn tay đặt theo hình dưới, hai ngón trỏ bắt đầu từ 

chữ F và J các ngón sau đặt lần lượt trên các phím tiếp sau, ngón cái để trên dấu 

cách (Space). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sử dụng chuột 
Chuột thông thường có hai phím: chuột trái và chuột phải  
Phím chuột trái dùng để lựa chọn đối tượng 

Phím chuột phải dùng khi muốn hiển thị một danh sách các lựa chọn khác 
nhau. 

Ngoài ra một số chuột còn có bánh xe lăn (hình bên). Được sử dụng để 
cuốn cửa sổ chương trình. 
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Phím trái 

Phím phải 

Bánh xe 
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