
Tạo khung và tô màu nền cho văn bản 
Khi soạn thảo và trình bày văn bản bằng Word, có những trường hợp bản cần tạo khung, tô 
màu nền. Có rất nhiều cách để thực hiện hai công việc này. Dưới đây là cách làm bằng công 

cụ Borders and Shading. 
Tạo khung cho từng đoạn văn bản 
Quét chọn đoạn văn bản cần thực hiện, bấm menu Format > Borders and Shading. Ở 

cửa sổ hiện ra, bấm thẻ Borders, bấm chọn một dạng khung là: Box, Shadow, 3-D ở 

phầnSetting. Bấm chọn loại đường kẻ khung ở ô Style. Bấm ô Color, chọn màu cho đường 

kẻ khung. Bấm ô Width chọn bề dày đường kẻ khung. Trong khi bấm chọn, quan sát 

khungPreview để biết trước dạng khung sắp tạo. Cuối cùng bấm ô Apply to, 

chọn Paragraph nếu muốn tạo khung cho cả đoạn văn bản hoặc chọn Text nếu chỉ muốn 

tạo khung cho cho hàng đã chọn, bấm OK.Nếu tạo khung sai, quét chọn lại vùng văn bản 

trong khung đã tạo, truy cập vào cửa sổ tạo khung nói trên, bấm chọn None ở phần Setting, 

bấm OK. 
Tô màu nền khung văn bản. 
Quét chọn vùng văn bản cần thực hiện, bấm menu format > Border and Shading. Ở cửa 

sổ hiện ra, bấm thẻ Shading. Bấm ô Apply to, chọn dạng tô là Paragraph cho cả đoạn 

văn bản hay chọn Text để chỉ tô các hàng trong vùng chọn. Bấm chọn màu cần tô trong 

phần Fill. Bấm ô Style chọn mẫu tô, bấm ô Color chọn màu dùng cho mẫu tô. Bấm OK. 

Nếu thực hiện sai, quét chọn lại vùng văn bản đã tô, truy cập cửa sổ tô màu nền, bấm 

chọn No Fill, bấm OK. 
Tạo đường viền trang văn bản. 
Đối với trang bìa hoặc trang văn bản có đường viền trang, bấm menu Format > Borders 

and Shading. Ở cửa sổ hiện ra, bấm thẻ Page Border rồi thực hiện chọn dạng đường viền 

như khi chọn khung. Tuy nhiên, ở phần tạo này có thêm một số tính năng khác: Bấm 

ô Art (nếu phần này chưa được cài sẵn sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu bỏ đĩa DC-ROM 

Office để cài thêm), chọn một dạng đường viền; Bấm ô Apply to: Chọn Whole 

Document để tạo đường viền cho tất cả các trang, chọn This Section để chỉ áp dụng cho 

section có con nháy đang đứng, chọn This section - First page only để tạo viền cho trang 

đầu tiên của section hiện hành, chọn This section - All except first page để tạo viền cho 

toàn bộ trang có trong section nhưng trừ trang đầu tiên. 
 


