
Tùy biến các thanh công cụ trong Word 
Thông thường, cửa sổ soạn thảo Word thường có ba thanh công cụ chuẩn với các tên gọi: 
Standard: Chứa các nút lệnh tạo trang soạn thảo mới, mở, lưu, in file 
Formatting: Chứa các nút lệnh cho phép định dạng chữ (thay đổi font, tô đậm, cạnh lề 

chữ...) 
Drawing: Chứa các nút lệnh dùng cho việc vẽ các đối tượng đường thẳng, mũi tên, hình 

vuông, hình tròn..., chèn chữ nghệ thuật WordArt. 
Bạn có thể thực hiện những thay đổi sau đây đối với các thanh công cụ: 
- Lấy lại thanh công cụ: Bấm chuột phải lên bất kỳ một thanh công cụ nào còn lại hoặc trên 

thanh menu (chứa các menu File, Edit,...) rồi bấm chọn tên thanh công cụ ở menu ngữ cảnh 

hiện ra. Một cách khác: Bấm menu View > Toolbars, bấm tên thanh công cụ. 
Nếu muốn lấy cùng lúc nhiều thanh công cụ: Bấm chọn Customize ở menu ngữ cảnh hiện 

ra, bấm thẻ Toolbars ở cửa sổ vừa xuất hiện, đánh dấu chọn vào tên thanh công cụ, bấm 

Close. 
-Bỏ bớt thanh công cụ: Thực hiện như khi lấy lại thanh công cụ, nhưng bấm chọn tên thanh 

công cụ đang xuất hiện (có dấu kiểm) 
- Thay đổi thứ tự giữa các thanh công cụ: Di chuyển con trỏ chuột đến đầu thanh công cụ 

cần thực hiện, khi đó con trỏ chuột biến thành hình biểu tượng mũi tên màu đen 4 hwongs, 

bấm giữ chuột và di chuyển chuột đến vị trí thích hợp cho thanh công cụ. 
- Thêm nút lệnh vào thanh công cụ đã có: Bấm chuột phải lên thanh công cụ bất kỳ, chọn 

Customize. Ở cửa sổ hiện ra, bấm thẻ Commands, bấm chọn nhóm lệnh trong khung 

Categories, dùng chuột trái bấm giữ và kéo lệnh cần dùng trong khung Command bỏ vào 

thanh công cụ xác định. Nếu thực hiện sai, bấm giữ và kéo nút lệnh đó sang thanh công cụ 

khác, hoặc bấm giữ kéo nút lệnh bỏ vào khung soạn thảo để làm mất nút lệnh đang tác 

động. Cuối cùng bấm nút Close. 
- Khôi phục các lỗi phát sinh khi điều chỉnh các thiết lập hay công cụ của Word: Tìm và xóa 

file normal.dot trên ổ đĩa đã cài đặt Microsoft Office, file này thường nằm theo đường dẫn: 

C:\Documents and Settings\tên user\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot 
 


