
Trình tự cơ bản cần làm để soạn thảo văn bản 

A.- Trước khi soạn thảo văn bản 

1/- Chuẩn bị bộ gõ: UNIKEY, đặt chế độ gõ chữ Việt/Anh tùy theo yêu cầu của văn bản. 

2/- Để chế độ xem lớn: Thẻ View > Nhóm Zoom > Chọn Page Width, và Nhấp nút Maximize (Phóng to 

đầy màn hình). 

3/- Hiện thước: Thẻ View > Chọn Ruler. 

4/- Thiết lập đơn vị đo là Centimeters: Nháy nút Office Button > Chọn Word Options > Advanced > 

Đến mục Display > Nháy nút mũi tên sổ xuống của Inches > Chọn Centimeters. 

5/- Bỏ kiểm tra ngữ pháp/chính tả tiếng Anh: Nháy nút Office Button > Chọn Word Options > 

Proofing > Đến mục When Corecting Spelling > Bỏ các dấu kiểm ở đó đi > OK. 

6/- Thiết kế trang in: Ngoài cách thiết kế trực giác bằng thanh thước ta làm như sau: Thẻ Page Layout 

(Dàn trang in) > Nhóm Page Setup (Thiết kế trang) > Nháy mũi tên  > Thẻ Page > Ở mục Pager Size > 

Đặt A4 cho bình thường. Để kích thước lề trên, dưới, phải, trái theo ý thích. Chọn thẻ Margins để thiết lập 

lề trên/dưới/phải/trái và chiều trang giấy ngang/dọc, gáy trang (Gutter trái/trên). Nếu in nhiều trang 

(Multipages) để đóng sách thì chọn: Mirror Margins). Thẻ Layout > Đặt Header và Footer là 0. 

7/- Đặt cách đoạn/dòng nhỏ nhất: Thẻ Home > Nhóm Paragraph: Mục Spacing (Cách đoạn): Bình 

thường thì Before/After đặt là 0, Line Spacing đặt là Single.  

Chú ý: Nếu muốn từ nay không phải thiết kế lại thì nút Set As Default (Ngầm định) ở phần  dưới của Hộp 

thoại Paragraph (Đoạn). 

 

B.- Công việc chính 

1/- Gõ thô: Lần lượt từ trên xuống dưới, trừ trái sang phải, hết đoạn hoặc hết tiêu đề nào đó mới được gõ 

Enter. Muốn đưa hẳn sang đầu trang mới, ta gõ Ctrl+Enter. Sửa lỗi chính tả, hoàn chỉnh nội dung ! 

 

2/- Định dạng: theo yêu cầu (theo đúng các Quy tắc định dạng). Và chú ý là không thiết kế lại tài liệu 

một lần nữa! 

 

C.- Sau khi soạn thảo văn bản 

1/- Lưu văn bản: Tìm nơi lưu (có thể lưu trực tiếp vào thẳng USB, mà không lưu vào máy của cửa hàng 

Photocopy). Bình thường: Nhấp nút Save (Ctrl+S), đặt tên nếu chưa có. Lưu dưới tên/dạng khác: Chọn 

Office Button: Nhấp nút Save As > Chọn Word 97-2003 để văn bản dùng cho cấu hình thấp; Chọn dạng 

PDF để đảm bảo in ra giấy không bị sai: Other Formats > Ở mục Save As Type, chọn PDF > Ok. Chọn 

dạng Web Page nếu muốn tách các ảnh/nhạc/clip và các files phụ họa ra thư mục riêng. 

2/- Đặt mật khẩu cho văn bản: Chọn Office Button: Nhấp nút Save As > Other Formats > Ở mục Tools 

chọn General Options > Nhập mật khẩu > OK > Gõ lại mật khẩu > OK. Gỡ mật khẩu bằng cách vào các 

mục trên xóa mật khẩu đi… Nếu cẩn thận hơn, nên đặt cả mật khẩu sửa chữa để không cho ai mở xem 

được văn bản mà không biết mật khẩu này thì không sửa được văn bản của mình. 

3/- Xem trước khi in: Thẻ View > Nhóm Zoom > Chon One Page/Two Pages. Cách khác là: Ofice 

Button > Print > Prin Preview. Gõ ESC để quay lại. 
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