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Ubnd tp ®µ n½ng 

ñy ban d©n sè 

gia ®×nh vµ trÎ em 

Sè : 41/Q§- UBDS, G§&TE 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc 
 

§µ N½ng, ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2015 

 

QuyÕt ®Þnh 

V/v ban hµnh  Quy §Þnh qu¶n lý vµ sö dông thiÕt bÞ, phÇn mÒm 

Tin häc cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em thµnh phè §µ N½ng 

Chñ nhiÖm ñy ban d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em TP ®µ n½ng 

 
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 185/2001/Q§-UB ngµy 04/12/2001 cña UBND thµnh phè §µ 

N½ng vÒ viÖc thµnh lËp, quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Uû ban D©n sè, Gia 
®×nh vµ trÎ em thµnh phè §µ N½ng; 

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 5309/Q§-UB ngµy 15/7/2002 cña UBND, thµnh phè §µ N½ng vÒ 

viÖc phª duyÖt §Ò ¸n tin häc qu¶n lý chÝnh Nhµ níc thµnh phè §µ N½ng giai ®o¹n 2002 – 
2005 ;  

XÐt ®Ò nghÞ cña Ch¸nh v¨n phßng Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ trÎ em thµnh phè §µ 
N½ng 

 

QuyÕt ®Þnh 

 

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Qui ®Þnh qu¶n lý vµ sö dông thÝªt bÞ, phÇn 

mÒm tin häc cña Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ trÎ em thµnh phè §µ N½ng 

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2005 

§×ªu 3. Ch¸nh v¨n phßng, Trëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ 

em thµnh phè §µ N½ng thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 

 

N¬i nhËn : 
- UBND TP §µ N½ng ( ®Ó b/c); 
- Nh  §iÒu 3; 
- Lu: VT. 

Chñ nhÞªm 

(Ký tªn, ®ãng dÊu) 

 

 
 
 

Bs. NguyÔn H÷u C¶ng 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRUNG TÂM TIN HỌC BÁCH 

KHOA 

Số:…../CNTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----o0o---- 

 

Tạo TABS trái: 

Muốn tạo ra một đường lấm chấm như ví dụ sau: 

Tên tôi là:  .....................................................................................................................................  

 

Thì sau khi gõ Tên tôi là, để con trỏ ở đấy>Vào thẻ Home> nhóm Paragraph> Chọn Tabs… 

> Gõ mốc vào mục Tab Stop Position>Chọn mẫu chấm ở mục Leader>Chọn Set >OK> 

Trở lại văn bản, ta gõ TAB. 

 

Muốn tạo ra nhiều đoạn lấm chấm như: 

Tên tôi là:  ..............................................................................Sinh ngày: .....................................  

 

Thì sau khi gõ Tên tôi là, để con trỏ ở đấy> Vào thẻ Home> nhóm Paragraph> Chọn 

Tabs… > Gõ mốc thứ nhất vào mục Tab Stop Position>Chọn mẫu chấm ở mục 

Leader>Chọn Set>Gõ mốc thứ hai>Ở mục Leader, chọn mẫu lấm chấm>Chọn Set> OK. 

Trở lại văn bản, ta gõ TAB,ta được đoạn lấm chấm lầnđầu>Gõ Sinh ngày: > Gõ TAB, ta 

được đoạn lấm tấm thứ hai. 

 

Tạo TABS phải: 

Muốn tạo ra một đường lấm chấm như ví dụ sau: 

Tiền bán xe là :  ........... 35,000, 000 VNĐ 

Tiền bán hoa quả : ............. 476,000 VNĐ 

 

Thì sau khi gõ Tiền bán xe là : , để con trỏ ở đấy > Vào thẻ Home> nhóm Paragraph> Chọn 

Tabs… > Gõ mốc vào mục Tab Stop Position >Ở mục Alignmentchọn Right >Ở Leader, 

Chọn mẫu lấm chấm> Chọn Set >OK >Trở lại văn bản, ta gõ TABvà nhập số tiền>Xuống 

dòng>Gõ Tiền bán hoa quả :>Gõ phím Tabs và nhập số tiền. 

 

Muốn xóa hay thay đổi định dạng TABS, ta vào menu Format chọn Tabs… chọn Clear All. 

 

Chèn hộp văn bản:  

Vào menu Insert, chọn Text box. Dùng chuột quyệt một hình chữ nhật. Nhấp chuột vào 

trong hộp để viết văn bản. Bôi đen đoạn văn bản đó để định dạng theo ý 

mình. Đưa chuột đến các đinh để thay đổi kích thước. Nhấp chuột vào 

hộp văn bản, khi thấy mũi tên 4 chiều thì có thể di chuyển đến nơi cần để. 

Rồi lại chọn cách chèn văn bản: chìm/nổi/dãn… Sau đó nhấp chuột ra ngoài. 

Chèn Word Art:  

Vào menu Insert, chọn  Picture-Word Art. Nhấp vào mẫu. Chọn Font, dạng (B,I,U) để viết 

dòng chữ vào và định dạng kích thước như định dạng bức ảnh. Chọn In Front Of Text, để di 

chuyển đến vị trí thích hợp. 

 

 

 

Rồi chọn các mẫu đánh bóng, hay mầu sắc tùy ý.,… Theo sự sáng tạo của mình. 

 

lightsmok@gmail.com 

Chèn hộp 

văn bản: 


