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EXCEL CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 

Giới thiệu về các hàm chuyên dụng trong nghiệp vụ kế toán. 

1. Địa chỉ tương đối, tuyệt đối, hỗn hợp 

 Địa chỉ tuyệt đối: không thay đổi trong quá trình Copy công thức 

 Địa chỉ tương đối: thay đổi cho phù hợp khi Copy công thức  

 Địa chỉ hỗn hợp: tuyệt đối + tương đối 

Lưu ý: 

1. Trong kế toán, thường sử dụng địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối 

2. Để thay đổi tính chất giữa các loại địa chỉ: Bôi đen + gõ F4 

2. Chọn ô, miền các ô 

 Người sử dụng bảng tính Excel chuyên nghiệp luôn dùng chuột để chọn các ô hoặc miền 

các ô cho nhanh.  

 Để chọn một ô hoặc miền các ô mà không phải ấn dấu phẩy (nếu trường trước đó trong 

hàm không phải là Text) trong các hàm của Excel hãy ấn giữ phím Ctrl trong quá trình 

chọn lựa. 

3. Tạo viền cho bảng 

Bôi đen  Kích chuột phải  Chọn Format Cells  Kích vào thẻ Border 
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4. Định dạng cho ô 

Trong kế toán, một ô có thể được định dạng: Text, số (lưu ý nợ), thời gian... 

Bôi đen  Kích chuột phải  Chọn Format Cells  Kích vào thẻ Number 

 

 Nếu cần thiết lập định dạng tiền (nợ) 
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 Khi một ô muốn lưu kết quả hiệu của: ngày mua – ngày nhập hàng cần định dạng cho ô đó 

ở dạng số (Number) 

 

 Chuyển dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.) trong định dạng lương 

Cách thường dùng là: (Chỉ định dạng được tối đa 2 kiểu) 

[>=1000000000]###"."###"."###"."###;[>=1000000]###"."###"."### 

Chú ý: Các số ở trong dấu ngoặc vuông tương ứng với điều kiện. 
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hoặc vào Tools/Options (cách này ít dùng) 

 

5. Định dạng ngày tháng năm theo kiểu Việt Nam 
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6. Căn lề cho ô 

 

7. Lỗi do ô thiếu độ dài 

 

Để tránh lỗi này, hãy kéo cho độ dài ô dài ra thêm 

8. Sửa công thức trong một ô 

Có một ô có nội dung là một công thức. Để sửa nội dung ô đó chỉ cần kích đúp vào ô hoặc kích 

vào ô rồi sửa trực tiếp tại: 
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9. Đánh số thứ tự 

 Gõ ô A1: số 1 

 Gõ ô A2: số 2 

 Bôi đen cả hai ô này, rồi di chuyển chuột xuống góc phải dưới ô A2 rồi kéo xuống 

 

10. Copy công thức 

 Đối với các ô chứa các hàm thì khi Copy công thức cần chú ý tới địa chỉ tuyệt đối và địa 

chỉ tương đối của chúng. 

 Cái gì bất biến trong công thức: Dùng địa chỉ tuyệt đối 

 Cái gì muốn thay đổi khi Copy công thức:  Dùng địa chỉ tương đối 

11. Các hàm Excel hay dùng 

Các hàm cơ bản 

 Sum: Tổng.  

 Average: Trung bình. .  

 Rank: Xếp hạng (0 – giảm dần, 1 – tăng dần). . Hàm này cùng với 

hàm Vlookup và Hlookup cần lưu ý tới địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối 

 Round: Làm tròn.  

 Int: Lấy phần nguyên.  

 If: Nếu...thì.  

 And, Or, Not: Hàm lôgíc.  

 Left, Right: Lấy các kí tự trái nhất, phải nhất.   

 Count: Đếm xem có bao nhiêu số.  

 CountA: Đếm xem có bao nhiêu ô cả số, cả Text.  
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Chú ý:  

Những gì ở trong ngoặc vuông [] là có thể có hoặc không. 

Các hàm nâng cao 

 CountIf: Đếm với điều kiện.  

 SumIf: Tính tổng với điều kiện.  

 DCount: Gần giống với CountIf (nhưng bắt buộc phải có tên trường trong điều kiện ràng 

buộc). . Hàm này khá điển hình 

 DSum: Gần giống với SumIf (nhưng bắt buộc phải có tên trường trong điều kiện ràng 

buộc). . Hàm này khá điển hình 

 DAverage: Tính trung bình với điều kiện.  

 SumProduct: Tính tổng các tích. . (Đây là một hàm khá 

điển hình) 

 Vlookup: Tìm kiếm theo cột. . Chú ý: 

giá trị range_lookup nên để là 0 (Không quan tâm tới thứ tự). 

 Hlookup: Tìm kiếm theo hàng.  

 Day, Month, Year: Ví dụ ngày 16/5/1989 được định dạng theo kiểu Việt Nam thì Day = 16, 

Month = 5, Year = 1989. 

12. Lọc dữ liệu 

 

sau đó: 
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Chú ý: 

 Lọc với điều kiện And: Các dữ liệu nằm trên 2 cột (cùng 1 dòng) sẽ biểu thị mối quan hệ 

And 

 

 Lọc với điều kiện Or: Dữ liệu nằm trên 2 cột (khác dòng) sẽ biểu thị mối quan hệ Or 
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hoặc: 

 

Bài tập 

Bài 1 

Đếm các số lớn hơn bằng 2 và nhỏ hơn bằng 5. 

Hướng dẫn 

 

hoặc: 
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Bài 2 

Tính tổng các số lớn hơn 2 và nhỏ hơn 5 

Hướng dẫn 

Dùng DSum hoặc: 
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Bài 3 - Sử dụng hàm CountIf 

Đếm xem có bao nhiêu số lớn hơn bằng 4. 

Hướng dẫn 

 

hoặc 

 

Hàm SumIf có tác dụng tương tự, nhưng nó dùng để tính tổng. Ngoài ra, cần 

chú ý một dạng khác của hàm này  



END 

Bài 4 – Hàm DSum 

Tính tổng các số lớn hơn bằng 4 

Hướng dẫn 

 

 

 


