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NỘI DUNG MÔN HỌC

1. KHÁI QUÁT VỀ EXCEL

2. MỘT SỐ HÀM EXCEL ỨNG DỤNG TRONG QUẢN TRỊ TÀI 

CHÍNH

 2.1  Hàm tài chính

 2.2  Hàm thống kê

 2.3  Hàm luận lý

 2.4  Hàm ngày tháng

 2.5 Hàm toán học

 2.6 Hàm luận lý

3. ỨNG DỤNG EXCEL VÀO QUẢN TRỊ TCDN

 3.1  Quản lý tài sản cố định

 3.2  Quản lý vốn lưu động
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NỘI DUNG MÔN HỌC

 3.3  Xây dựng dòng tiền và thẩm định dự án đầu 
tư

 3.4  Phân tích điểm hoà vốn và ước định giá 

bán

 3.5  Lập kế hoạch trả nợ vay

 3.6  Lập sổ theo dõi tiền gởi tiết kiệm

 3.7  Định giá chứng khoán.

 3.8  Lập kế hoạch tài chính công ty.

 3.9 Xây dựng danh mục đầu tư
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QUI ĐỊNH VỀ MÔN HỌC

Thời gian học:

 Lý thuyết: 30 tiết.

Thực hành: 15(30) tiết.

Các qui định khác:

Đi học đúng giờ.

Không sử dụng điện thoại trong giờ

học.
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Tài liệu tham khảo

http://www.microsoft.com/vietnam/products/offic
e/training/howto_excel2007.aspx

…

…

….
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KHÁI QUÁT VỀ EXCEL

Nô ̣i dung:

 Một số điểm mới của Excel 2007

 Các thành phần trên màn hình Excel

 Workbook & Worksheet, Chartsheet

 Thực đơn, thanh công cu ̣

 Thực hành
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Một số điểm mới của Excel 2007

Giao diện mới với hệ thống thực đơn và thanh lệnh
mới gọi là Ribbon

Mở rộng thêm số lượng dòng (gấp 16 lần) và cột

(gấp 64 lần) của bảng tính so với Excel 2003.

Cung cấp nhiều kiểu mẫu định dạng cho bảng biểu
(Table), đồ thị (Chart), PivotTable, hình vẽ…

Cải tiến tính năng định dạng theo điều kiện

Cải tiến tính năng sắp xếp & lọc dữ liệu

Thêm 12 hàm mới

Định dạng tập tin mới (.xlsx, xlam, …)
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Khởi đô ̣ng Excel

Start  All Programs  Microsoft Office 

Microsoft Office Excel 2007
Workbook

Worksheet

Sheet tabs
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Workbook & Worksheet 

Workbook: Là một tập tin mà trên đó bạn làm việc (tính

toán, vẽ đồ thị, ) và lưu trữ dữ liệu. Workbook có thể chứa

nhiều worksheet (bảng tính), do vậy bạn có thể tổ chức,

lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với nhau chỉ trong

một tập tin (file). Số lượng worksheet bị giới hạn bởi bộ

nhớ máy tính.

Worksheet: Là nơi lưu trữ và làm việc với dữ liệu, nó còn

được gọi là bảng tính. Một worksheet chứa nhiều ô (cell),

các ô được tổ chức thành các cột và các dòng. Một

Worksheet chứa được 16,384 cột và 1,048,576 dòng.

 Chart sheet: Là một sheet trong workbook, nó chỉ chứa

một đồ thị.
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Cấu trúc tâ ̣p tin Excel (Workbook)

Workbook

Worksheet Worksheet

1,048,576 

dòng

16,384 

cột

… Chartsheet Chartsheet …
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Ribbon

Nhấn phím Alt để bật các ký tự truy cập tắt
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Ribbon (tt)
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Xác định địa chỉ ô (Cell)
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Thao tác với Workbook

Ta ̣o workbook mới:  New (Ctrl+N)

Lưu workbook:  Save (Ctrl+S)

Mở workbook lưu trên đĩa:  Open, cho ̣n 

thư mu ̣c chứa workbook, cho ̣n tên workbook và 

nhấp nút Open (Ctrl+O)

Đóng workbook:  Close (Ctrl+F4)
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Ta ̣o workbook mới
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Lưu trữ workbook
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Mở workbook lưu trên đĩa
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Đóng workbook
20/07/2015

18



sắp xếp các workbook
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Vào Views  nhóm Window  Arrange All  cho ̣n 
kiê ̉u sắp xếp và nhấp nút OK 

Dùng Ctrl + Tab di chuyển qua lại giữa các workbook



Thao tác với Worksheet
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Di chuyển qua lại giữa các worksheet.

Nhấp chuột lên tên của sheet trên sheet tab (Phím

tắt: Ctrl + PgUp hoặc PgDown)

Đổi tên worksheet

Nhấp phải chuột lên sheet cần đổi tên ở sheet tab,

chọn Rename, nhập tên mới vào, nhấn phím Enter.

sắp xếp thứ tự các worksheet

Nhấp trái chuột lên tên sheet cần sắp xếp và giữ

chuột rồi kéo đến vị trí mới và thả chuột.



Thao tác với Worksheet
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Tạo worksheet mới vào workbook

Home nhóm Cells Insert Insert sheet

Sao chép worksheet

Nhấp phải chuột lên sheet  chọn Move or Copy…

 đánh dấu chọn vào hộp Creat a copy  chọn

OK.

Xóa một worksheet

Nhấp phải chuột lên tên sheet cần xóa  chọn

Delete chọn OK để chấp nhận xóa.



Di chuyê ̉n trong worksheet
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Nhấn phím Di chuyển
 Hoặc  Tab Sang một ô bên phải

 Hoặc  Shift + Tab Sang một ô bên trái

 Lên một dòng

 Xuống một dòng

Home Đến ô ở cột A của dòng hiện hành

Ctrl + Home Đến địa chỉ ô A1 trong worksheet

Ctrl + End Đến địa chỉ ô có chứa dữ liệu sau cùng trong worksheet

Page Up Lên một màn hình

Page Down Xuống một màn hình

F5 Mở hộp thoại Go To

End +  hoặc Ctrl +  Đến ô bên phải đầu tiên mà trước hoặc sau nó là ô trống

End +  hoặc Ctrl +  Đến ô bên trái đầu tiên mà trước hoặc sau nó là ô trống

End +  hoặc Ctrl +  Lên ô phía trên đầu tiên mà trên hoặc dưới nó là ô trống

End +  hoặc Ctrl +  Xuống ô phía dưới đầu tiên mà trên hoặc dưới nó là ô trống



Split & Frezze Panes
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 Chia màn hình ra làm nhiều phần để dễ dàng và thuận

tiện cho việc thao tác trên bảng tính:

Chọn ô tại vị trí cần Split vào Views  nhóm Window

 nhấn nút Split

 Để bỏ Split 

Vào Views  nhóm Window > nhấn lại nút Split

 Frezze Panes để cố định một vùng màn hình giúp dễ dàng 

trong nhập liệu, tính toán:

Chọn ô tại vị trí cần chia  vào Views  nhóm Window

 Frezze Panes chọn Frezze Panes

 Để bỏ Frezze Panes 

Vào Views  nhóm Window Frezze Panes chọn

UnFrezze Panes



Chia màn hình làm 2 phần theo chiều ngang
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Dùng 
chuột 
chia 
màn 
hình

Lưu ý: Phải chọn ô hiện hành tại cột A



Chia màn hình làm 4 phần
20/07/2015

25

Lưu ý: Excel sẽ chia màn hình dựa theo cạnh trên và cạnh trái của ô chọn



Cố định vùng trên của màn hình
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Lưu ý: Phải chọn ô hiện hành tại cột A



Ta ̣o & định dạng ba ̉ng tính
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Nhập liệu, định dạng bảng tính theo mẫu trên



In ấn: Xem trước khi in
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 Chọn nút Office  Print  chọn Print Preview



In ấn: Thiết lập trang in
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 Vào Page Layout  chọn Page Setup



In ấn: Thiết lập máy in
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 Vào nút Office  chọn Print



20/07/2015

31

ỨNG DỤNG TRONG LẬP KẾ HOẠCH KHẤU HAO TSCĐ

Tình hình TSCĐ của công ty Thiên Sao vừa đưa vào sử dụng như sau:

TSCÑ
NGUYEÂN GIAÙ 

(1.000.000 VND)

THÔØI HAÏN 

KHAÁU HAO

Maùy moùc, thieát bò 8,560 10 naêm

Nhaø xöôûng, vaên phoøng 1,230 20 naêm

Duïng cuï quaûn lyù 850 5 naêm

Phöông tieän vaän chuyeån 3,250 8 naêm

Coäng 13,890

Yêu cầu Lập KH khấu hao TSCĐ của công ty cho đến khi hết hạn khấu hao?


