
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng 
xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng 
chủ đề của tác giả khác. Tài liệu này bao gồm nhiều tài liệu nhỏ có cùng chủ 
đề bên trong nó. Phần nội dung bạn cần có thể nằm ở giữa hoặc ở cuối tài liệu 
này, hãy sử dụng chức năng Search để tìm chúng. 

Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây:

http://mientayvn.com/Tai_lieu_da_dich.html

Thông tin liên hệ: 

Yahoo mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Gmail: frbwrthes@gmail.com



 

 

 

2 cách Tạo biểu đồ động trong 

Excel 2007/2010 

  



 

Cách 1: 

 Microsoft Excel là chương trình chuyên xử lý và quản lý các bảng tính, 

nhưng cũng có những tính năng rất mạnh cả về biểu đồ hiển thị. Với một 

bảng số liệu phạm vi hẹp, bạn có thể chuyển nó thành một biểu đồ để dễ quan 

sát và so sánh hơn. Theo mặc định, khi một số liệu trong ô nào đó của bảng 

tính thay đổi, thì biểu đồ cũng cần phải lập tức tự động phản ánh sự thay đổi 

đó, nhưng nếu bạn bổ sung nguồn dữ liệu mới bằng cách thêm hàng hoặc 

thêm cột thủ công thì đương nhiên biểu đồ sẽ không tự cập nhật được. May 

mắn thay, điều này có thể dễ dàng thực hiện được đối với Excel 2007 và Excel 

2010, với các bước thực hiện trình bày sau đây, sử dụng phương thức bảng - 

table: 

 Cách này khá đơn giản khi sử dụng tính năng bảng có sẵn trong Excel 2007 hoặc 

Excel 2010. Trước tiên bạn mở ứng dụng và tạo một bảng dữ liệu tùy ý, nếu đã có 

rồi thì hãy kéo chọn phạm vi chứa dữ liệu rồi thực hiện như sau: 

- Từ thanh Menu chính chọn thẻ Insert. 

- Tại nhóm Tables đầu tiên, bấm vào biểu tượng Table. 



- Excel sẽ hiển thị cửa sổ tạo bảng với số hàng được chọn, bạn có thể thay 

đổi lại thông số này. Trong trường hợp bảng của bạn không có Headers thì phải bỏ 

chọn trước dòng chữ My table has headers. 

- Bấm OK để hoàn tất. 

Như vậy là bất kỳ biểu đồ nào tương ứng cho bảng dữ liệu này đều là biểu 

đồ động. Để tạo biểu đồ, chỉ đơn giản là bạn chọn bảng rồi sau đó bấm vào một 

kiểu biểu đồ bất kỳ trong nhóm Chart từ thẻ Insert. Bây giờ hãy thử bổ sung thêm 

một hàng dữ liệu trong bảng, lập tức bạn sẽ thấy biểu đồ được cập nhật theo.  

Cách 2 

Tạo biểu đồ động 

Khi bạn thực hiện tạo biểu đồng cho một dãy số liệu thì mỗi khi bạn thay đổi 

các thông số trong dãy số liệu này thì lập tức biểu đồ sẽ tự động điều chỉnh để 

phù hợp với số liệu tại vùng dữ liệu đã chọn. Tuy nhiên trong trường hợp bạn 

thêm mới hoặc giảm bớt vùng dữ liệu thì biểu đồ sẽ không tự động điều chỉnh 

mà thay vào đó bạn phải thực hiện lại thao tác tạo biểu đồ trên vùng dữ liệu 

mới. 

Trong Excel 2007 và Excel 2010 bạn có thể dễ dàng thiết lập đề biểu đồ tự 

động điều chỉnh. Cách làm như sau: 



Tại trang bảng tính hiện hành, bạn tiến hành quét khối vùng dữ liệu định tạo 

biểu đồ. 

 

Chọn thẻInserttrên thanh menu, tiếp theo chọn biểu tượngTabletrong nhóm 

lệnh đầu tiên. 



 

Một cửa sổ nhỏ hiện ra chứa thông tin về vùng dữ liệu bạn đã chọn, 

BấmOKđể lưu thiết lập này lại. 

 



Tiếp theo cũng trên thẻInsert, lựa chọn kiểu biểu đồ cần hiển thị trong nhóm 

công cụChart. 

 

Ban đầu, Excel sẽ tạo ra biểu đồ dựa trên số liệu của vùng dữ liệu đã chọn ban 

đầu. 



 

Tuy nhiên, nếu bạn thêm một hàng mới liền kề vùng dữ liệu bạn đầu thì lập 

tức biểu đồ cũng sẽ tự động điều chỉnh để thêm các số liệu bạn vừa thêm vào. 
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Ch−¬ng 4 : BiÓu ®å - ®å thÞ trong Excel ( 2 tiÕt ) 
 

1. Më ®Çu : 
Excel cã mét chøc n¨ng rÊt ®Æc biÖt, chÝnh lµ chøc n¨ng vÏ c¸c biÓu ®å, ®å thÞ 

tõ chuçi sè liÖu cã trong b¶ng tÝnh. Chøc n¨ng nµy trong Excel cho phÐp ng−êi dïng : 
- VÏ nhanh chãng c¸c biÓu ®å chuçi sè liÖu; 
- VÏ chÝnh x¸c c¸c ®å thÞ tõ chuçi sè liÖu; 
- Nhanh chãng x¸c ®Þnh ®−îc t−¬ng quan gi÷a c¸c ®¹i l−îng trong ®å thÞ b»ng ph−¬ng 
ph¸p thèng kª to¸n häc. 

Cã thÓ nãi ®©y lµ 1 chøc n¨ng rÊt quan träng cña Excel, chÝnh nhê 1 trong nh÷ng 
chøc n¨ng nµy mµ hiÖn nay Excel kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh. 

2. Tr×nh tù x¸c lËp biÓu ®å : 
 ThiÕt lËp chuçi sè liÖu ®Ó vÏ biÓu ®å : 

Muèn vÏ biÓu ®å ph¶i cã chuçi sè liÖu. C¸c sè liÖu nµy ng−êi dïng cã thÓ nhËp trùc 
tiÕp, còng cã thÓ sè liÖu lµ kÕt qu¶ cña 1 qu¸ tr×nh tÝnh to¸n nµo ®ã. C¸c sè liÖu nªn bè 
trÝ gÇn nhau trong cïng 1 trang tÝnh. 

 NhËp biÓu ®å : 
Excel yªu cÇu ng−êi dïng nhËp biÓu ®å theo 4 b−íc ( Step ). Trong tõng b−íc nhËp 

biÓu ®å, Excel lu«n cã c¸c hç trî vµ vÝ dô minh ho¹ vÒ biÓu ®å mçi khi ng−êi dïng 
thùc hiÖn mét thao t¸c nªn ng−êi dïng rÊt dÔ nhËp biÓu ®å. 

 HiÖu chØnh biÓu ®å : 
C¸c biÓu ®å sau khi nhËp xong cã thÓ ch−a ®¹t yªu cÇu vÒ vÞ trÝ, kÝch th−íc hoÆc 

c¸c ®èi t−îng cña biÓu ®å. Lóc nµy ng−êi dïng ph¶i hiÖu chØnh tõng môc cho phï hîp 
víi môc ®Ých sö dông. 

 X¸c ®Þnh c¸c t−¬ng quan gi÷a c¸c ®¹i l−îng ; 
Khi muèn t×m hiÓu t−¬ng quan gi÷a c¸c ®¹i l−îng vÏ míi thùc hiÖn tr×nh tù nµy. 

Lóc nµy Excel cho phÐp ng−êi dïng x¸c ®Þnh ph−¬ng tr×nh ®−êng xu h−íng, hÖ sè 
t−¬ng quan cña c¸c ®¹i l−îng trong ®å thÞ theo ®óng c¸c ph−¬ng ph¸p trong lý thuyÕt 
x¸c suÊt – thèng kª. 

3. NhËp biÓu ®å : 
§Ó nhanh chãng hiÓu & thùc hµnh ch−¬ng nµy, tr−íc hÕt cÇn nhËp chuçi sè liÖu ®Ó 

vÏ biÓu ®å vµo trang tÝnh nh− h×nh d−íi : 
 

 
§Ó gäi chøc n¨ng nhËp biÒu ®å, ®å thÞ trong Excel tiÕn hµnh nh− sau : 
Gäi Menu Insert – Chart hoÆc nhÊn vµo nót lÖnh          trªn thanh c«ng cô chuÈn. 

Excel yªu cÇu ng−êi dïng nhËp biÓu ®å theo 4 Step : 
Step 1 : Chän lo¹i biÓu ®å, ®å thÞ; 
Step 2 : X¸c lËp ®Þa chØ chuçi sè liÖu vÏ biÓu ®å; 
Step 3 : X¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¸c ®èi t−îng cña biÓu ®å; 
Step 4 : X¸c ®Þnh vÞ trÝ hiÓn thÞ cña biÓu ®å. 

NhÊn c¸c phÝm NEXT & BACK ®Ó tíi Step tr−íc hoÆc Step sau. Cô thÓ : 
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Step 1 : Chän lo¹i biÓu ®å, ®å thÞ : 
Dïng chuét chän lo¹ biÓu 
®å trong Chart type & 
chän kiÓu biÓu ®å trong 
Chart sub-type. 

Trong c¸c lo¹i biÓu 
®å h×nh bªn, chØ co lo¹i 
XY(Scatter) sÏ cho hiÓn thÞ 
biÓu ®å d−íi ®¹ng 1 ®å thÞ 
trong hÖ trôc to¹ ®é §ª-
c¸c. C¸c lo¹i kh¸c th−êng 
kh«ng cã hoÆc chØ cã 1 
trôc gi¸ trÞ, trôc cßn l¹i 
th−êng ®Ó hiÓn thÞ c¸c 
nh·n cña biÓu ®å. 
 Sau khi ®· chän 
xong ë Step1, nhÊn Next ®Ó 
chuyÓn sang Step2. 
 
 
 
 
 
 
Step 2 : X¸c lËp ®Þa chØ chuçi sè liÖu vÏ biÓu ®å.  

Trong Data Range 
nhËp ®Þa chØ vïng « tÝnh cã 
chøa c¸c sè liÖu®Ó vÏ biÓu 
®å. Còng cã thÓ nhÊp 
chuét vµo trong vïng Data 
Range sau ®ã dïng chuét 
chän vïng d÷ liÖu chøa « 
tÝnh trªn trang tÝnh. 
 Trong Series in 
chän Rows ®Ó x¸c ®Þnh 
viÖc ph©n tÝch d÷ liÖu vÏ 
theo hµng ( nh− trong vÝ dô 
biÕn x n»m trªn 1 hµng, 
hµm y n»m trªn 1 hµng ) 
hoÆc chän Column ®Ó x¸c 
®Þnh viÖc ph©n tÝch d÷ liÖu 
vÏ theo cét. 

Sau khi ®· chän 
xong ë Step2, nhÊn Next 
®Ó chuyÓn sang Step3, 
hoÆc Back ®Ó quay vÒ 
Step1. 
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Step 3 : X¸c 
®Þnh tÝnh chÊt 
c¸c ®èi t−îng 
cña biÓu ®å : 
 
Titles : x¸c 
®Þnh c¸c tiªu ®Ò 
cña biÓu ®å: 
- Chart title : 
tªn cña biÓu ®å; 
- Value(X) axis : 
tªn cña trôc X; 
- Value(Y)axis : 
tªn cña trôc X; 
 . . . 
 
 
Axes : x¸c ®Þnh 
viÖc hiÓn thÞ c¸c 
trôc. BËt hoÆc 
t¾t viÖc hiÓn thÞ 
c¸c trôc ë hép 
kiÓm tra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axes : x¸c ®Þnh 
viÖc hiÓn thÞ c¸c 
®−êng giãng ( « 
l−íi ). BËt hoÆc 
t¾t viÖc hiÓn thÞ 
c¸c ®−êng giãng 
ë hép kiÓm tra. 
-Major gridline: 
®−êng giãng 
chÝnh; 
-Minor gridline: 
®−êng giãng 
chÝnh; 
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Legend : x¸c 
®Þnh viÖc hiÓn 
thÞ hoÆc kh«ng 
hiÓn thÞ chó gi¶i 
cho c¸c ®−êng 
®å thÞ b»ng 
c¸ch bËt, t¾t hép 
kiÓm tra Show 
legend. 
 X¸c ®Þnh 
vÞ trÝ cña chó 
gi¶i trong 
Placement :  
Bottom – bªn 
d−íi biÓu ®å; 
Corner – gãc 

trªn bªn ph¶i. . .  
Data Labels : 
x¸c ®Þnh viÖc 
hiÓn thÞ hoÆc 
kh«ng hiÓn thÞ 
c¸c nh·n b»ng 
c¸ch chän 1 
trong c¸c tuú 
chän. Th«ng 
th−êng c¸c gi¸ 
trÞ sÏ ®−îc bËt 
(Value). 
 Cuèi 
cïng nhÊn Next 
®Ó qua Step4 
 
 
 
Step 4 : X¸c ®Þnh vÞ trÝ hiÓn thÞ cña biÓu ®å. 
 
 NÕu muèn 
biÓu ®å ®øng ®éc lËp 
trong 1 trang in chän 
As new sheet; C¸ch 
nµy Excel th−êng sÏ 
tù ®éng c¨n chØnh 
biÒu ®å cho võa vÆn 
1 trang in nªn ®ì mÊt 
thêi gian ®Þnh d¹ng 
l¹i biÓu ®å. Song nÕu 
biÓu ®å b¾t buéc ph¶i hiÓn thÞ cïng víi c¸c néi dung tÝnh to¸n trong trang tÝnh th× chän 
As object in. 
 Cuèi cïng nhÊn Finish ®Ó kÕt thóc viÖc nhËp biÓu ®å. 
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VÝ dô 4.1 : NhËp ®å thÞ cã sè liÖu nh− ®· nªu ë trªn ®Ó cã kÕt qu¶ nh− sau : 

 
4. HiÖu chinh biÓu ®å : 

4.1. HiÖu chØnh vÞ trÝ, kÝch th−íc : 
Chän biÓu ®å cÇn hiÖu chØnh, sÏ thÊy quanh biÓu ®å xuÊt hiÖn 8 nót mµu ®en nh− 

h×nh trªn. §−a trá chuét vµo 1 vïng tr¾ng bÊt kú trong biÓu ®å, gi÷ nót tr¸i chuét & 
®iÒu chØnh gãc trªn bªn tr¸i cña biÓu ®å ®óng vÞ trÝ; §−a chuét ®Õn nót ë gãc d−íi bªn 
ph¶i cña biÓu ®å, gi÷ nót  tr¸i chuét trong qu¸ tr×nh thay ®æi kÝch th−íc cña biÓu ®å cho 
®Õn khi ®¹t yªu cÇu. §©y lµ c¸ch hiÖu chØnh vÞ trÝ & kÝch th−íc nhanh nhÊt, Ýt mÊt thêi 
gian nhÊt. 

4.2. HiÖu chØnh c¸c 
®èi t−îng cña 
biÓu ®å  : 

Nguyªn t¾c chung : 
muèn hiÖu chØnh ®èi 
t−îng nµo, rª chuét 
®Õn ®èi t−îng ®ã, 
nhÊn nót ph¶i chuét 
råi chän Format . . .  

4.2.1. HiÖu chØnh c¸c 
tiªu ®Ò : hép tho¹i 
hiÖu chØnh tiªu ®Ò 
nh− h×nh bªn. §Þnh 
®−êng viÒn bao 
quanh tiªu ®Ò trong 
Border; chän mÇu 
nÒn cho tiªu ®Ò trong 
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Area, trén mµu nÒn trong Fill Effects; ®Þnh l¹i kiÓu ch÷, cì ch÷ trong Font, x¸c 
®Þnh phong c¸ch tr×nh bµy ch÷ trong Alignment. 

4.2.2. HiÖu chØnh c¸c chó gi¶i : t−¬ng tù nh− hiÖu chØnh c¸c tiªu ®Ò. 
4.2.3. HiÖu chØnh c¸c ®−êng giãng :  

Chän kiÓu ®−êng 
giãng trong Style; Mµu 
®−êng giãng trong Color; 
ChiÒu dµy ®−êng giãng 
trong Weight. NÕu trong 
qu¸ tr×nh nhËp biÓu ®å 
c¸c ®−êng giãng ®· bÞ 
t¾t, muèn hiÓn thÞ c¸c 
®−êng giãng cã thÓ quay 
trë l¹i Step3 b»ng c¸ch: 

§−a trá chuét vµo 1 
vïng trèng cña biÓu ®å, 
nhÊp ph¶i chuét ®Ó gäi 
menu rót gän nh− h×nh 
d−íi : 

Chän Chart Options 
®Ó quay l¹i Step3. Muèn 
quay vÒ Step1 chän Chart 
Type; quay vÒ Step2 
chän Source Data; quay 
vÒ Step4 chän Location. 

Trong menu rót gän nµy, nÕu chän Format Plot Area sÏ cho 
phÐp ®Þnh d¹ng l¹i ®−êng viÒn ( Border ) vµ nÒn cña vïng vÏ biÓu 
®å. 
4.2.4. HiÖu chØnh c¸c nh·n & gi¸ trÞ : 

 
 
 
 
 
 
C¸c néi dung : Patterns, 
Font, Alignment t−¬ng tù 
nh− khi hiÖu chØnh c¸c 
tiªu ®Ò. Môc Number cho 
phÐp hiÖu chØnh kiÓu 
®Þnh d¹ng d÷ liÖu cña c¸c 
nh·n & gi¸ trÞ. C¸ch lµm 
t−¬ng tù khi ®Þnh d¹ng 
d÷ liÖu trong « tÝnh. 
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4.2.5. HiÖu chØnh c¸c ®−êng biÓu ®å : 
Trong Pattern 

cho phÐp hiÖu 
chØnh nÐt vÏ cña 
c¸c ®−êng ®å thÞ 
(Line): Chän kiÓu 
nÐt vÏ trong Style; 
Mµu nÐt vÏ trong 
Color; ChiÒu dµy 
nÐt vÏ trong 
Weight. C¸c nót 
cña ®å thÞ 
(Marker) ®−îc 
hiÖu chØnh bao 
gåm : KiÓu c¸c 
®iÓm chÊm (Style), 
mµu nÐt viÒn xung 
quanh ®iÓm chÊm  
(Foreground), mµu 
nÒn cña ®iÓm 
chÊm(Background) 
,kÝch cì ®iÓm 
chÊm (Size).  
4.2.6. HiÖu chØnh c¸c trôc : 

Patterns cho phÐp 
hiÖu  chØnh nÐt vÏ cña 
trôc trong Lines; KiÓu 
cña c¸c ®iÓm chÊm chÝnh 
trªn trôc trong Major 
tick mark type : kh«ng 
chÊm (None), c¸c ®iÓm 
chÊm quay ra ngoµi 
(Outsize), quay vµo 
trong (Insize), ë chÝnh 
gi÷a (Cross). 

KiÓu cña c¸c ®iÓm 
chÊm phô trªn trôc trong 
Minor tick mark type : 
kh«ng chÊm (None), c¸c 
®iÓm chÊm quay ra ngoµi 
(Outsize), quay vµo 
trong (Insize), ë chÝnh 
gi÷a (Cross). 

X¸c ®Þnh vÞ trÝ hiÓn 
thÞ c¸c gi¸ trÞ trªn trôc trong Tick mark type labels. 
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Scale cho phÐp 
hiÖu  chØnh gi¸ trÞ nhá 
nhÊt cña trôc (Minimum) 
, gi¸ trÞ lín nhÊt cña trôc 
(Maximum), kho¶ng 
c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm chÊm 
chÝnh (Major unit), 
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c 
®iÓm chÊm phô (Minor 
unit), sè ®iÓm chÊm 
chÝnh cña trôc. Ngoµi ra : 
nÕu chän Logarithmic 
scale trôc sÏ chuyÓn tõ hÖ 
thËp ph©n sang hiÓn thÞ 
trôc logarit, chän Value 
in reverse order ®Ó ®æi 
chiÒu chña trôc, Value  
axis crosses at maximum 
vaulue ®Ó ®Æt trôc ë vÞ trÝ 
lín nhÊt cña trôc kia 
(th«ng th−êng trôc ®−îc ®Æt ë gi¸ trÞ nhá nhÊt ). 
 C¸c ®Þnh d¹ng cßn l¹i t−¬ng tù c¸c ®Þnh d¹ng ®· biÕt kh¸c. 
VÝ dô 4.2 : HiÖu chØnh ®å thÞ ë VÝ dô 4.2 ®Ó cã c¸c kÕt qu¶ nh− sau : 
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5. X¸c ®Þnh t−¬ng quan gi÷a c¸c ®¹i l−îng vÏ biÓu ®å : 

Muèn t×m ®−îc ®−êng xu h−íng cña c¸c ®¹i l−îngvÏ, ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn lµ biÓu ®å 
ph¶i ®−îc chän lµ kiÓu XY(Scatter) khi nhËp. Chän ®−êng ®å thÞ cÇn t×m hiÓu t−¬ng 
quan, nhÊp ph¶i chuét ®Ó hiÓn thÞ menu rót gän  nh− h×nh bªn. 
Chän Add Trendline ®Ó t×m ®−êng xu h−íng.  
 

 
Chän kiÓu ®−êng xu 
h−íng trong Type : 
- Linear - ®−êng th¼ng; 
- Logarithmic – logarit; 
- Polynomial - ®a thøc; 
- Power – hµm mò; 
- Exponential – hµm e 
mò; 
- Moving average – 
d¹ng b×nh qu©n ®éng ( 
kh«ng cã ph−¬ng tr×nh ). 
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 Trong Options bËt 
Display equation on 
chart ®Ó hiÓn thÞ ph−¬ng 
tr×nh cña ®−êng xu 
h−íng; bËt Display R-
squared value on chart  
®Ó hiÓn thÞ hÖ sè t−¬ng 
quan R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÕt qu¶ sÏ cã ®−êng xu h−íng ( ®−êng nÐt ®Ëm ), ph−¬ng tr×nh ®−êng xu h−íng 

& hÖ sè t−¬ng quan nh− h×nh d−íi : 
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Bµi tËp 4.1 :  Sö dông d÷ liÖu ë Bµi tËp 1.4, vÏ ®å thÞ t−¬ng quan dung träng - ®é Èm 
cña mÉu ®Êt thÝ nghiÖm nh− h×nh d−íi : 
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Bµi tËp 4.2 :  VÏ biÓu ®å thµnh phÇn h¹t cña ®Êt theo sè liÖu nh− h×nh d−íi : 
 

 Bµi tËp 4.3 :  Dïng chøc n¨ng ®å thÞ, x¸c ®Þnh ph−¬ng tr×nh t−¬ng quan gi÷a V-D 
trong biÓu ®å nh©n tè ®éng lùc cña xe Zin-150 ë tÊt c¶c c¸c chuyÓn sè.  

Tõ ®ã lËp b¶ng tÝnh ®Ó tù ®éng x¸c ®Þnh nh©n tè ®éng lùc D cña xe khi biÕt tèc 
®é , chuyÓn sè cña xe vµ b¶ng tÝnh ng−îc l¹i : biÕt D sÏ tù ®éng x¸c ®Þnh vËn tèc c©n 
b»ng tèi ®a cña xe cã thÓ ®¹t ®−îc trªn ®−êng. 

KÕt hîp víi chøc n¨ng Solver, lËp b¶ng tÝnh ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c chiÒu dµi 
t¨ng tèc & h·m xe cña « t« trong ®o¹n ®−êng ®ang t¨ng tèc mµ xe l¹i ch¹y vµo ®−êng 
cong n»m cã h¹n chÕ tèc ®é xe ch¹y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Microsoft excel 2013 : Tạo biểu đồ 
 

 

Khám phá biểu đồ trong Excel và phát hiện ra rằng biểu đồ bạn chọn không thích 

hợp với dữ liệu của bạn chỉ còn là chuyện quá khứ! Hãy thử lệnh Biểu đồ Đề xuất 

trên tab Chèn để tạo nhanh một biểu đồ phù hợp với dữ liệu của bạn. 

1. Chọn dữ liệu mà bạn muốn dùng để tạo biểu đồ. 

2. Bấm Chèn > Biểu đồ Đề xuất. 

 
3. Trên tab Biểu đồ Đề xuất, hãy cuộn qua danh sách biểu đồ mà Excel đề xuất 

cho dữ liệu của bạn và bấm vào bất kỳ biểu đồ nào để xem dữ liệu của bạn 

trông sẽ như thế nào. 



 

 

 
 Mẹo    Nếu bạn không nhìn thấy biểu đồ bạn thích, hãy bấm Tất cả Biểu đồ để 

xem tất cả kiểu biểu đồ khả dụng. 

4. Khi tìm thấy biểu đồ bạn thích, hãy bấm vào nó > OK. 

5. Dùng các nút Thành phần Biểu đồ, Kiểu Biểu đồ và Bộ lọc Biểu đồ kế 

bên góc trên bên phải của biểu đồ để thêm các thành phần biểu đồ như tiêu 

đề trục hoặc nhãn dữ liệu, tùy chỉnh giao diện biểu đồ hoặc thay đổi dữ liệu 

hiển thị trong biểu đồ. 



 

 

 

Đổi màu hoặc kiểu của biểu đồ 

Có thể bạn đã tạo một biểu đồ và thấy "cần phải có thêm thứ gì đó" để nó trông ấn 

tượng hơn. Lúc này Kiểu Biểu đồ là trợ thủ đắc lực của bạn. Bấm vào biểu đồ, 

bấm nằm kế bên biểu đồ ở góc trên bên phải, rồi bấm vào một tùy chọn trong 

bộ sưu tập Kiểu hoặc Màu. 

Đổi màu của biểu đồ 

1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn đổi.  

2. Ở góc trên bên phải kế bên biểu đồ, hãy bấm Kiểu Biểu đồ . 

3. Bấm Màu và chọn bảng phối màu mà bạn muốn. 



 

 

 

 Mẹo    Kiểu biểu đồ (kết hợp các tùy chọn định dạng và bố trí biểu đồ) sẽ dùng 

các màu của chủ đề. Để đổi bảng phối màu, hãy chuyển sang một chủ đề khác. 

Trong Excel, bấm Bố trí Trang, bấm nút Màu, rồi chọn chủ đề màu mà bạn muốn 

hoặc tạo màu chủ đề của riêng bạn.  

 

Đổi kiểu biểu đồ 

1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn đổi.  



 

 

2. Ở góc trên bên phải kế bên biểu đồ, hãy bấm Kiểu Biểu đồ . 

3. Bấm Kiểu và chọn tùy chọn mà bạn muốn. 

 

Khi bạn cuộn xuống trong bộ sưu tập, Xem trước Trực tiếp sẽ hiển thị cho bạn biết 

dữ liệu của biểu đồ trông ra sao với kiểu mà bạn đang chọn. 

 

 

 

6. Để truy nhập vào các tính năng định dạng và thiết kế bổ sung, hãy bấm vào 

bất kỳ chỗ nào trên biểu đồ để thêm Công cụ Biểu đồ vào ruy-băng, rồi bấm 

vào những tùy chọn bạn muốn trên các tab Thiết kế và Định dạng. 



 

 

 
 Mẹo    Nếu bạn đang sử dụng Office Professional Plus, bạn cũng có thể sử dụng 

Power View để tạo biểu đồ. Để tìm hiểu thêm về Power View, hãy xem Biểu đồ và 

các công cụ trực quan hóa khác trong Power View. 

Biểu đồ và các ảo hóa khác trong Power View 

Trong Power View trong SharePoint 2013 và trong Excel 2013, bạn có thể nhanh 

chóng tạo ra nhiều ảo hóa dữ liệu khác nhau, từ các bảng và ma trận cho đến thanh, 

cột và biểu đồ bong bóng và các tập hợp nhiều biểu đồ. Đối với mỗi dạng ảo hóa 

bạn muốn tạo, bạn bắt đầu trên một trang tính Power View bằng cách tạo bảng mà 

sau đó bạn dễ dàng chuyển đổi thành dạng ảo hóa khác để tìm ra minh họa tốt nhất 

cho dữ liệu của bạn.  

 Để tạo bảng, hãy bấm vào một bảng hoặc trường trong danh sách trường 

hoặc kéo một trường từ danh sách trường vào dạng xem. Power View vẽ 

bảng trong dạng xem, hiển thị dữ liệu thực tế của bạn và tự động thêm đầu 

đề cột.  

 Để chuyển đổi một bảng thành dạng ảo hóa khác, hãy bấm vào kiểu ảo hóa 

trên tab Thiết kế. Tùy thuộc vào dữ liệu trong bảng của bạn, Power View bật 

và tắt các kiểu ảo hóa khác nhau để mang đến cho bạn minh họa tốt nhất cho 

dữ liệu đó.  

 Mẹo    Để tạo một kiểu ảo hóa khác, hãy bắt đầu một bảng khác bằng cách bấm 

vào dạng xem trống trước khi chọn trường từ phần trường của danh sách trường.  

Đây là một nối kết đến một bài viết cung cấp nhiều thông tin trên Những cách 

thực hành tốt nhất về Ảo hóa Dữ liệu. 

Lưu sổ làm việc vào Web 



 

 

Lưu vào Web giúp bạn không phải bận tâm nhớ xem bạn đã lưu sổ làm việc ở đâu. 

Tất cả những gì bạn cần là một nối kết tới nó khi bạn ở bất kỳ nơi nào, với bất kỳ 

thiết bị nào bạn muốn. Và bạn có thể chọn cách chia sẻ nối kết đó với đồng nghiệp, 

mà như vậy có nghĩa là tất cả mọi người có thể làm việc trên cùng một tệp, thay vì 

phải gửi email qua lại các phiên bản khác nhau và tổng hợp lại sau. 

Để lưu vào Web, bạn sẽ cần một tài khoản Microsoft. Nếu bạn dùng Hotmail, 

Messenger hoặc Xbox Live, thì bạn đã có tài khoản rồi. Nếu bạn chưa có tài khoản, 

bạn có thể tạo tài khoản khi bạn lưu sổ làm việc của mình. 

1. Bấm Tệp > Lưu Như.  

2. Bấm Thêm Chỗ. 

 

3. Dưới Thêm Chỗ, bấm SkyDrive. 



 

 

 

4. Bấm Tài khoản Microsoft để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. 

5. Nhập tài khoản và mật khẩu Microsoft của bạn rồi bấm Đăng nhập. 

 

 Mẹo    Nếu bạn dùng Hotmail, Messenger hoặc Xbox Live, thì bạn đã có tài khoản 

Microsoft rồi. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy bấm Đăng ký ở cuối cửa sổ để tạo 

tài khoản Microsoft mới. Bạn có thể phải cuốn cửa sổ xuống để nhìn thấy tùy chọn 

Đăng ký . 



 

 

6. Ngay khi bạn đăng ký, SkyDrive của bạn sẽ hiển thị dưới Chỗ. Hãy chọn nó, 

sau đó dưới Thư mục Gần đây, chọn thư mục Tài liệu SkyDrive. Nếu bạn 

không nhìn thấy thư mục đó, hãy bấm Duyệt Thêm Thư mục. 

7. Nhập tên cho tệp và bấm Lưu.  

Bước tiếp theo để chia sẻ sổ làm việc của bạn 

Sau khi đã lưu sổ làm việc vào SkyDrive, bạn có thể chia sẻ nó với những người 

khác.  

1. Bấm Tệp > Chia sẻ. 

2. Chọn kiểu chia sẻ mà bạn muốn. Ví dụ, để gửi email cùng với nối kết tới sổ 

làm việc của bạn, hãy bấm Email, rồi bấm Gửi Nối kết. 

 



 

 

 

Hướng dẫn tạo biểu đồ 

trong Office Excel 2007- 

2010  



Tạo biểu đồ trong Office Excel  

Biểu đồ là cách trình diễn số liệu rất hiệu quả trong các chương trình tính 

toán hoặc thống kê, đặc biệt là Microsoft Excel. Trong bài hướng dẫn dưới 

đây, LMTGROUP  sẽ trình bày những thao tác cơ bản để tạo biểu đồ từ bảng 

dữ liệu trong phiên bản Excel 2007 hoặc 2010. 

Trước tiên, chúng ta cần 1 bản thống kê dữ liệu tính theo % như hình dưới: 



 

Chọn những phần thông tin nào cần liệt kê trong biểu đồ, bạn có thể chọn 

từng thành phần riêng biệt, nhưng hãy nhớ là không được chọn phần tổng. 

Sau đó, nhấn nút Insert > Pie, tại đây chúng ta sẽ có lựa chọn riêng biệt giữa 

biểu đồ dạng 2D và 3D: 



 

Ngay sau đó, biểu đồ sẽ hiển thị trên văn bản. Việc cần làm tiếp theo là thay 

đổi hoặc tùy chỉnh 1 số thiết lập để tăng thêm tính hiệu quả. Các bạn chọn 

biểu đồ vừa tạo và nhấn Chart Tools, bao gồm 3 mục chínhDesign, Layout, 

và Format: 



 

Các chức năng tương ứng trong phần Chart Tools: 

 

Tùy vào từng bảng dữ liệu và ý muốn trình diễn, các bạn hãy chọn thiết lập 

sao cho vừa ý. Tất nhiên, trong những lần thực hành đầu tiên thì kết quả sẽ 



chưa được như mong muốn. Dưới đây là hình mẫu bài thử nghiệm của 

chúng ta: 

 



 

 

 

 

Biểu đồ kết hợp đường cột trong excel 

  



 

. 

      Với bảng dữ liệu trên. Nếu ta muốn thể hiện trên biểu đồ số câu đã trả lời và số 

câu chưa trả lời là bao nhiêu và qua đó ta cũng thấy được tổng số câu hỏi của mỗi 

tháng và số câu đã trả lời chiếm bao nhiêu % so với tổng số câu hỏi. Khi đó ta nên 

sử dụng biểu đồ kết hợp giữa cột - đường, và cột trong trường hợp này sẽ là kiểu 

cột chồng, và biểu đồ cần thể hiện có dạng như sau: 

 

 

 

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về cách vẽ biểu đồ kết hợp cột - đường có dạng 

như trên: 

  



Bước 1: Chọn dạng biểu đồ 

Nhấp chuột vào biểu tượng (Chart) trên thanh công cụ hoặc vào  Insert -> Chart 

Khi đó xuất hiện hộp thoại Chart Wizard – Step 1 of 4 – Chart Type. Khi đó ta 

chọn dạng biểu đồ cần vẽ là dạng biểu đồ cột chồng 

 

 

 

Tiếp theo nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo. 

  

Bước 2: Chọn vùng dữ liệu cho biểu đồ 

Trong bước này ta có thể chọn vùng dữ liệu bằng cách chọn lớp Data Range hoặc 

lớp Series. 

 Chọn vùng dữ liệu bằng cách sử dụng lớp Date Range 



Ta chọn vùng dữ liệu bao gồm số liệu số câu đã trả lời, số câu chưa trả lời và tỷ lệ 

%. 

 

 

 

Chọn vùng dữ liệu bằng cách sử dụng lớp Series: Trong lớp này ta chú ý một số 

mục sau: 

              Add : Thêm cột dữ liệu  vào biểu đồ. 

               Remove: Loại bỏ cột dữ liệu trên biểu đồ. 

             Name: Chọn vùng dữ liệu chứa tên chú thích cho cột dữ liệu. 

               Values: Giá trị của vùng dữ liệu cần tạo cột. 

 Category (X) axis labels: Vùng dữ liệu chú thích cho trục X. 

 



 

 

Nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo 

Bước 3: Tạo thông tin chú thích cho biểu đồ. 

 Trong hộp thoại Wizard – Step 3 of 4- Chart Type ta chú ý một số mục sau: 

 

 Titles: Tiêu đề 



                  + Chart Titles: Đặt tiêu đề cho biểu đồ . 

                  + Category (X) axis: đặt tiêu đề cho trục X 

                        + Value (Y) axis: Đặt tiêu đề  cho trục Y 

 Primary Axis: Trục chính  

+ Category (X) axis:  

                        Automatic: Tự động 

                        Category: Ngang. 

                        Time scale: Chéo  

 Gridline: Lưới nền. 

+ Category (X) axis: 

            Major Gridline : Lưới đơn. 

             Minor Gridline: Lưới đôi. 

+ Value (X) axis:  

Major Gridline : Lưới đơn. 

            Minor Gridline: Lưới đôi   

 Legend: Chú thích 

+ Show Legend: Hiển thị hay không hiện thị 

                  + Placement: Sắp Đặt vị trí chú thích . 



 Data Labels: Nhãn dữ liệu. 

+ Labels Contains: 

            Series Name : Tên nhãn cột 

            Category Name: Tên trục ngang 

            Values: Giá trị cột 

 Data table: Bảng dữ liệu 

+ Show Data table: Hiện thị hay không hiện thị bảng dữ liệu. 

+ Show Legens Keys: Hiện thị khóa chú thích. 

  

Bước 4: Chọn vị trí đặt biểu đồ. 

 Nhấn chuột vào nút Next trên hộp thoại  Wizard – Step 3 of 4- Chart Type 

Wizard – Step 4 of 4- Chart Type Xuất hiện. 

 

 



 As new sheet: Trang tính mới. 

 As object in: Trang tính hiện hành. 

Khi đó ta đã tạo được biểu đồ dạng như sau: 

 

 

Bây giờ việc tiếp theo là ta phải chuyển tỷ lệ % sang dạng đường thẳng và được 

dóng theo trục Y thứ 2 bằng cách. 

 Chuyển tỷ lệ % sang dạng đường thẳng 



 

 

Xuất hiện hộp thoại Chart Type. Khi đó ta chọn dạng biểu đồ Line ( Biểu đồ 

đường thẳng) 

 

 



 

Nhấn chọn OK. Khi đó ta được dạng biểu đồ như sau: 

 

- Chuyển biểu đồ đường thể hiện tỷ lệ % được dóng theo trục Y thứ 2 

Nháy phải chuột vào vị trí đường thể hiện tỷ lệ % và chọn Format Data Series 

 



 

Khi đó xuất hiện hộp thoại Format Data Series. Chọn lớp Axis 

Mục Plot series on: Chọn lựa chọn Secondary axis 

 

 

Nhấn chọn OK ta được dạng biểu đồ sau: 

 

 



Sau khi vẽ xong, ta có thể định dạng thêm một số định dạng khác cho biểu đồ. 

Ví dụ như ta có thể thêm số liệu trên cột, hay hiện bảng dữ liệu, và một số định 

dạng khác 

 

 

 

 

  

Thông thường Hình cột để biểu diễn về khối lượng, và đường để biểu thị phần trăm 

(%) hoặc tỉ lệ 

 

Ta có bảng dữ liệu thể hiện kế hoạch đề ra trong mỗi ngày, thực tế đạt được và 



tổng kế hoach, tổng thực tế. Với mục đích thể hiện như trên thì ta có thể sử dụng 

biểu đồ kết hợp cột đường. Trong kế hoạch và thực tế sẽ được thể hiện dưới dạng 

cột và được dóng theo trục Y thứ nhất, còn tổng kế hoạch và tổng thực tế được thể 

hiện dưới dạng đường thẳng và được dóng theo trục Y thứ 2. 

 

 

 

Và đây là dạng biểu đồ mà ta cần thể hiện: 

 

 

 

Cách tạo ra biểu đồ kết hợp đường cột trên như sau: 

 

Bước 1: Chọn dạng biểu đồ cần vẽ 



Nhấp chuột vào biểu tượng Chart trên thanh công cụ hoặc vào Insert -> Chart 

Khi đó xuất hiện hộp thoại Chart Wizard – Step 1 of 4 – Chart Type. Ta chọn 

lớp Custom Types và chọn Line – Column on Axes. 

 

 

 

Nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo. 

Bước 2: Chọn vùng dữ liệu 

  

Trong trường hợp này ta nên chọn vùng dữ liệu bằng cách sử dụng lớp Series 

Add : Thêm cột dữ liệu  vào biểu đồ. 

               Remove: Loại bỏ cột dữ liệu trên biểu đồ. 

             Name: Chọn vùng dữ liệu chứa tên chú thích cho cột dữ liệu. 

               Values: Giá trị của vùng dữ liệu cần tạo cột. 

 Category (X) axis labels: Vùng dữ liệu chú thích cho trục X. 

  



 

 

Tương tự ta add thêm các cột dữ liệu còn lại như: thực tế, tổng kế hoạch và tổng 

thực tế. 

 

  

 

 

Nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo: 

 



Bước 3: Tạo thông tin chú thích cho biểu đồ 

 

 

 

Nhấn Next để chuyển sang bước 4 

Bước 4: Chọn vị trí đặt biểu đồ 

 

\ 

 

Nhấn Finish để kết thúc. 

 



 

 

 

Biểu đồ pareto - Excel 2007 

  



 

Vẽ biểu đồ thể hiện tần suất xuất hiện và tỷ lệ % của các lỗi xảy ra. 

 Ta có biểu đồ hoàn chỉnh như sau: 

 

 

 

Để vẽ được biểu đồ như trên chúng ta phải thu thập dữ liệu và tạo bản như sau: 

 

 

 

Để vẽ biểu đồ dạng này chúng ta phải sắp xếp các đối tượng (Loại lỗi) giảm dần 



theo tần suất, 

Sau đó chúng ta tính tần suất tích lũy, tỷ lệ % của từng loại lỗi so với tổng tần suất 

tích lũy, từ tỷ lệ % chúng ta chuyển sang Tỉ lệ % tích lũy. 

Ví dụ tỉ lệ % của Lỗi Ghim là: 332/805x100% = 41% và tỷ lệ phần trăm tích lũy 

của Lỗi Ghim là 41%, 

Lỗi Đăng kí: = 265/805x 100% = 33%, và Tỷ lệ % tích lũy là = 41% + 33% = 74% 

Tiêp tục phương pháp trên cho đên loại lỗi cuối cùng có tỉ lê % tích lũy là 100%. 

 

Sau khi có bảng dữ liệu, chúng ta tiến hành vẽ biểu đồ với các bước sau: 

 

Step 1: Choose data source & Chart Types. 

 

Chúng ta giữ phím Control + Left Mouse để chọn 3 cột màu xám ở bảng trên ( 

Loại Lỗi, Tần Suất, & Tỉ lệ % Tích Lũy) 

Sau đó chúng ta vào Insert/Chart/Column. 

 

Sở dĩ chọn 3 cột đó vì trên biểu đồ ta chỉ cần thể hiện 3 nội dung đó thôi 

 



 

 

 

 

Step 2: Change Chart type from Column into Line for Tỷ lệ % Tích lũy. 

Bước này nhằm mục đích chuyển đổi cột % tích lũy về dạng đường - Line 

 

 

 

Ta được kết quả như sau: 

 



 

 

Bây giờ ta gióng Line Tỷ lệ % tích lũy theo trục tọa độ phụ Y (Secondary Axis) 

 

 

 

 

 

 Sau khi chọn trục tọa độ Y2 cho đường % tích lũy, ta được một biểu đồ trông 

giống biểu đồ pareto như sau. 

 



 

 

Lúc này Trục Y (Primary Y) sẽ biễu diễn tần suất và Secondary Y biễu diễn Tỉ lệ 

% Tích Lũy. 

 

Bây giờ chúng ta quay lại Biểu đồ đã hoàn thành ở đầu trang, Chúng ta thấy rằng 

Đường biểu diễn Tỷ lệ % Tích lũy xuất phát từ Tọa độ O(0,0), và đi qua góc bên 

phải của cột đầu tiên (Lỗi ghim) và tiến về mốc 100%. 

Để làm được điều đó, chúng ta làm các thao tác sau: 

 

Click chọn biểu đồ, rồi chọn Tab Layout trên thanh Ribbon. Sau đó chọn thanh 

Axis / Second Horizontal Axix/Show Left to Right Axis như hinh vẽ. 

 



 

 

Và ta được kết quả như sau: 

 

 

Tiếp theo chúng ta Right Click vào secondary horizontal axis, và chọn Format 

Axis 

 



 

 

Ở trường Position Axis, chúng ta tick chọn On Tick Marks, để đưa điểm mút của 

Line về nằm trên trục Y. 

Kết quả như sau: 

 



 

 

Bây giờ chúng ta bỏ Axis label ở trục X thứ 2 đi. 

 

 

 

 



Công việc tiếp theo là phải đưa về Tọa độ O(0,0), 

Chúng ta chèn 1 Row ngay dươi row tiêu đề, và điền 0% ở cột Tỷ lệ % tích lũy, và 

chọn lại vùng dữ liệu: 

 

 

Chọn lại vùng dữ liệu: 

 

 

 

Ta chỉ chọn lại cột Tỷ lệ % tích lũy thôi nhé 

 



 

 

 

 

Một điểm lưu ý là trong biểu đồ Pareto các cột phải liền nhau, ta tiến hành điều 

chỉnh Gap Width như sau: 

 

Chọn Coumn Tần Suất, 



 

 

Và cuối cùng ta có biểu đồ Pareto hoàn chỉnh (95%). 

 

 

 

Vì sao lại chỉ có 95%? Vì đường biểu diễn Tần Suất % Tích Lũy vẫn chưa đi qua 

đường chéo của Column đầu tiên (tham khảo hình mẫu) 

 

Để làm được việc này chúng ta xem lại bảng dữ liệu. 

Chúng ta thấy rằng Tổng tần số tích lũy là 805, Nhưng ở biểu đồ trên Max value 



của Y Axis là 350 đơn vị, do đó chúng ta tiến hành nới rộng chiều dài trục Y về 1 

đại lượng gần với Tổng tần số tích lũy, con số này không cố định do đó các bạn 

phải thử lần lượt cho đến khi nào đường Tỷ lệ % Tích Lũy, Ở đây tôi chọn 830 là 

giá trị max thích hợp nhất. 

 

Các bước như sau, 

Right Click vào Trục Y /Format Axis 

 

 

 

 



 

Bây giờ chúng ta chọn vào biểu đồ vừa vẽ, sau đó chọn Tab Design trên Ribbon để 

chọn kiểu ưa thích của mình. 

 

Chúc các bạn thành công 



  

 

 

Cách tạo biểu đồ trong excel 

 

 

  



 

 1. Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel 2007 

 
a. Tạo biểu đồ trong Excel 2007 

  

Trong Excel 2007, bạn có thể tạo ra một biểu đồ trong 10 giây. Sau khi bạn 

tạo ra một biểu đồ, bạn có thể dễ dàng thêm các yếu tố mới vào nó như tiêu 

đề hoặc thay đổi cách trình bày của biểu đồ. Với Excel 2007 bạn cũng biết 

cách biến các con số và text thành nội dung của một biểu đồ.   

 
b. Cách tạo biểu đồ  

 
Tạo một biểu đồ bằng cách nhấp chuột vào một trong các loại biểu đồ 

nhóm Charts, trên tab Insert.  

  

 

  



Hình trên là một worksheet cho thấy tình hình kinh doanh của Công ty 

Northwind Traders Tea theo dạng báo cáo con số và bạn có thể chuyển 

sang dạng biểu đồ để dễ dàng so sánh tình hình kinh doanh.  

  

1. Chọn dữ liệu mà bạn muốn tạo biểu đồ, bao gồm các cột tiêu đề (tháng 

một, tháng hai, tháng ba) và tên của nhân viên bán hàng.   

  

2. Sau đó, click vào tab Insert, và trong nhóm Charts, click vào nút 

Column. Bạn có thể lựa chọn một loại biểu đồ, nhưng biểu đồ cột thường 

được sử dụng để so sánh.  

  

3. Sau khi bạn click vào Column, bạn sẽ thấy một số loại biểu đồ cột để 

lựa chọn. Click vào Clustered Column, cột đầu tiên của biểu trong danh 

sách 2-D Column. Một ScreenTip hiển thị tên biểu đồ loại khi bạn ngừng 

con trỏ vào bất cứ biểu đồ nào. Các ScreenTip cũng sẽ cho bạn thấy thông 

tin của từng loại biểu đồ.  

  

Nếu bạn muốn thay đổi các loại biểu đồ sau khi bạn tạo biểu đồ của bạn, 

nhấp chuột vào bên trong các biểu đồ. Trên tab Design, dưới Chart Tools, 

trong nhóm Type, bấm vào Change Chart Type và chọn một loại biểu đồ 



khác.  

  

c. Làm thế nào để dữ liệu worksheet xuất hiện trong biểu đồ 

  

 

  

Trong biểu đồ trên, dữ liệu từ mỗi worksheet cell là một cột. Hàng tiêu đề 

(tên nhân viên kinh doanh) là những biểu đồ ghi chú văn bản bên phải, và 

tiêu đề cột (những tháng của năm) ở dưới cùng của biểu đồ. Trong biểu đồ, 

Cencini (đại diện bởi giữa cột cho mỗi tháng) bán được nhiều nhất sản 

phẩm trà (tea) trong tháng một và tháng hai, nhưng cô đã bị qua mặt bởi 

Giussani trong tháng ba. 

  

Dữ liệu cho mỗi người kinh doanh xuất hiện trong ba cột riêng biệt, một 

cột cho mỗi tháng. Chiều cao của mỗi biểu đồ tương ứng đến các giá trị 



trong cell mà nó đại diện. Biểu đồ hiển thị cho bạn biết làm thế nào để 

những nhân viên kinh doanh so sánh với nhau theo từng tháng. 

  

Mỗi hàng dữ liệu của nhân viên kinh doanh có một màu khác nhau trong 

biểu đồ. Biểu đồ ghi chú tạo ra từ các hàng tiêu đề trong worksheet (tên 

những nhân viên bán hàng), màu sắc mà đại diện cho các dữ liệu cho mỗi 

nhân viên kinh doanh. Ví dụ dữ liệu của Giussani là màu xanh đậm và là 

cột bên trái của từng mỗi tháng. 

  

Cột tiêu đề từ worksheet, tháng Giêng, tháng Hai, và tháng Ba, bây giờ 

đang ở dưới cùng của biểu đồ. Ở phía bên trái của biểu đồ, Excel đã tạo ra 

một tỷ lệ của số để giúp bạn giải thích cột chiều cao. 

  

Bất kỳ thay đổi dữ liệu trong các worksheet sau khi biểu đồ được tạo ra, 

ngay lập tức biểu đồ cũng thay đổi. 

  

d. Tìm hiểu về Chart Tools 

  

Khi bạn tạo một biểu đồ, Chart Tools xuất hiện trên Ribbon, trong đó bao 

gồm các tab Design, Layout và tab Format.  



  

 

  

Bạn nên biết về Chart Tools, trước khi bạn tìm hiểu về biểu đồ. Sau khi 

biểu đồ được chèn vào worksheet, Chart Tools xuất hiện, với ba tab: 

Design, Layout và Format. Trên những tab này bạn sẽ tìm thấy những 

lệnh cần thiết để làm việc với biểu đồ. 

  

Khi bạn hoàn thành các biểu đồ, nhấp chuột bên ngoài biểu đồ. Chart 

Tools sẽ biến mất, để nó xuất hiện trở lại, thì click vào biểu đồ. 

  

e. Thay đổi biểu đồ 

  



 

  

Bạn có thể tạo biểu đồ của bạn so sánh dữ liệu của người khác bằng cách 

nhấp chuột vào một nút để chuyển biểu đồ xem từ loại này sang loại khác. 

Để tạo biểu đồ, click vào Switch Row/Column trong nhóm Data trên tab 

Design. Trong biểu đồ bên phải, dữ liệu được nhóm theo các hàng và so 

worksheet cột. Bạn có thể chuyển biểu đồ trở lại xem bản gốc bằng cách 

click vào Switch Row/Column lần nữa. 

  

Để giữ cả hai lần xem, chọn biểu đồ view thứ hai, copy nó và sau đó paste 

nó trên worksheet khác. Sau đó, chuyển về xem bản gốc của các biểu đồ 

bằng cách click vào trong biểu đồ ban đầu và click vào Switch 

Row/Column. 

  

f. Thêm tiêu đề cho biểu đồ 



  

Bạn có thể cung cấp một tiêu đề cho chính biểu đồ chính cũng như để biểu 

đồ trục đo và mô tả dữ liệu biểu đồ. Điều này có hai biểu đồ trục. Một ở 

phía bên trái là trục chiều dọc (còn gọi là giá trị hoặc trục y). Trục này là tỉ 

lệ của các số mà bạn có thể giải thích cột chiều cao. Những tháng của năm 

ở dưới cùng là trên trục ngang (cũng được biết đến như là các thể loại hoặc 

trục x).  

  

 

Tiêu đề biểu đồ mô tả thông tin về biểu đồ của bạn  

  

Để thêm tiêu đề biểu đồ một cách nhanh chóng bằng cách click chuột vào 

biểu đồ, sau đó đến nhóm Chart Layouts trên tab Design, click vào nút 

More để xem tất cả các layout (trình bày). Mỗi sự lựa chọn hiện thị mỗi 

layout khác nhau có thể làm thay đổi những yếu tố của biểu đồ. Trong biểu 



đồ trên: 

  

1. Tiêu đề cho biểu đồ này là Northwind Traders Tea, tên của một sản 

phẩm. 

2. Tiêu đề cho các trục dọc bên trái là Cases Sold.  

3. Tiêu đề cho các trục ngang ở dưới cùng là First Quarter Sales.  

  

Một cách khác để nhập tiêu đề là trên tab Layout, trong nhóm Labels, bạn 

có thể thêm tiêu đề bằng cách click chuột vào Chart Titles và Axis Titles.  
 

 



 

 

 

 

Cách vẽ biểu đồ- đồ thị trong Excel – phần 1 

  



 

1. Đồ thị trong Excel là gì? 

Đồ thị trong Excel là một trong những cách trình các số liệu khô khan thành các 

hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Đồ thị được liên kết với dữ liệu của nó trong bảng tính 

Excel, do đó khi thay đổi dữ liệu của nó trong bảng tính thì lập tức đồ thị sẽ thay 

đổi tương ứng theo. Từ phiên bản Excel 2007 trở đi việc vẽ đồ thị chưa bao giờ dễ 

dàng và đẹp như thế. Microsoft Excel có rất nhiều kiểu đồ thị khác nhau phục vụ 

cho nhiều mục đích khác nhau của rất nhiều loại đối tượng sử dụng bảng tính, bài 

viết này sẽ trình bày đầy đủ chi tiết cách vẽ đồ thị trong Excel 

 



Hình ảnh minh họa về Đồ thị trong Excel  

 

Hình ảnh minh họa một số dạng đồ thị trong Excel  

Những đồ thị biểu diễn như trên,chỉ cần vài cú Click chuột là bạn đã có thể tạo ra 

được.  

Đặc biệt trên phiên bản từ Excel 2007 trở đi, việc vẽ đồ thị, chỉnh sửa đồ thị, thiết 

lập thông số,… trở nên dễ dàng hơn các phiên bản Excel 2003 trở về trước.  

2. Vẽ đồ thị trong EXCEL  



Dưới đây là bảng Dữ liệu cần vẽ đồ thị. Yêu cầu: Vẽ đồ thị biểu đồ hình cột trong 

Excel mô tả sản lượng của các sản phẩm xuất khẩu trong các năm 2010, 2011, 

2012.  

Để vẽ được đồ thị trong Excel cho bảng Dữ liệu trên ta làm như sau:  

Bước 1: Quét toàn bộ khối Dữ liệu trong Bảng Dữ liệu đã cho  

Bước 2: Chọn Insert –> Column Chart –> Chọn 1 Chart Style mà bạn muốn Sau 

khi bạn click vào Column, bạn sẽ thấy một số loại biểu đồ cột để lựa chọn.  

Click vào Clustered Column, cột đầu tiên của biểu trong danh sách 2-D Column. 

Một ScreenTip hiển thị tên biểu đồ loại khi bạn ngừng con trỏ vào bất cứ biểu đồ 

nào. Các ScreenTip cũng sẽ cho bạn thấy thông tin của từng loại biểu đồ. (Giả sử ở 

đây mình chọn là 2-D Column) 



 

Kết quả thu được như sau:  



 

  

Trên Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, việc thay đổi các kiểu đồ thị rất dễ dàng 

và trực quan được thể hiện ngay trên thanh Ribbon. Bạn có thể thay đổi Style dễ 

dàng với 1 đồ thị đã vẽ.  



Trong phần Chart Tools, Bạn chọn Design –> Chart Style–> Chọn kiểu Style mà 

bạn thích (Giả sử ở đây mình chuyển từ Style 2- D Column sang Style 26), kết quả 

như sau: 

  

 Và bạn cũng dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hàng và cột dữ liệu trong Excel thể 

hiện trên Đồ thị, bằng cách: 



Trong Chart Tools chọn Desgin –> Switch Row/Column. 

  

3.Hiệu chỉnh  đồ thị Excel 

Hiệu chỉnh Tiêu đề Đồ thị 



Để chèn Tiêu đề của Đồ thị, trong Chart Tools bạn chọn Layout –> Chart Title 

và chọn kiểu hiển thị  

 Centered Overlay Title: Title của Đồ thị sẽ được hiện lên trên và không cho 

phép thay đổi kích cỡ của đồ thị. 

 Above Chart: Title của đồ thị sẽ được hiển thị ở phía trên vùng đồ thị và có 

thể thay đổi kích cỡ của đồ thị. 



Hiệu chỉnh các trục  

Khi làm việc với Đồ thị, đơn vị chia (khoảng cách chia) trên trục tung sẽ lấy giá trị 

mặc định. Để thay đổi giá trị đơn vị chia trên trục tung, bạn làm như sau: 

Click chuột phải vào cột giá trị trên trục tung, chọn Format Axis 

 

Cửa sổ Format Axis hiện ra, tại mục Major Unit bạn chọn 200. 

MinimumXác định giá trị nhỏ nhất trên trục (giá trị khởi đầu) 

Maximum Xác định giá trị lớn nhất trên trục (giá trị kết thúc) 

Major unit Xác định giá trị các khoảng chia chính trên trục. 



Minor unit Xác định giá trị các khoảng chia phụ trên trục. 

Giả sử trong trường hợp này, chọn giá trị lớn nhất trên trục là 1000 và khoảng chia 

chính trên trục là 200 đơn vị. 

 

  

Kết quả như sau: 



 

 Hiệu chỉnh chú thích, tiêu đề trục hoành và trục tung,…  

Tùy theo kiểu đồ thị đang xử lý mà Excel cho phép bạn hiệu chỉnh các loại tiêu đề 

của kiểu đồ thị đó.  

 Để thêm tiêu đề cho trục hoành (hay trục tung) vào Chart Tools–> 

Layout –> Labels –> Axis Titles –> lựa chọn kiểu từ danh sách 



Có 

rất nhiều loại đồ thị trong Excel: 

Column: Đồ thị Dạng cột 

Line: Đồ thị Dạng đường 

Pie: Biểu đồ hình tròn 

Bar: Biểu đồ thanh  

Area: Biểu đồ vùng miền 



XY (Scatter): Biểu đồ XY (Phân tán) 

Stock: Biểu đồ chứng khoán 

Bubble: Biểu đồ bong bóng 

 Radar: Biểu đồ radar 

… 

Để thay đổi được Loại đồ thị biểu diễn, trên thanh Chart Tools , chọn Design –> 

Chọn Change Chart Type –> kiểu đồ thị . 



 Kết quả: 



 

 Di chuyển đồ thị trong Excel 

 Đồ thị là Embedded Chart, nhấp trái chuột lên đồ thị vùng Chart Area để 

chọn đồ thị di chuyễn, khi đó đầu con trỏ chuột có thêm ký hiệu mũi tên 4 

chiều. 

 Giữ trái chuột và di chuyển đồ thị đến nơi khác. 

Thay đổi kích thước đồ thị  trong Excel 

 Đồ thị là Embedded Chart, hhấp trái chuột lên đồ thị vùng Chart Area để 

chọn đồ thị cần thay đổi kích thước, khi đó xung quanh đồ thị xuất hiện 8 

nút nắm. 



 Di chuyển chuột vào các nút này, giữ trái chuột và kéo hướng vô tâm đồ thị 

để thu nhỏ và hướng ra ngoài để phóng to. 

Sao chép đồ thị trong Excel  

 Chọn đồ thị, dùng tổ hợp phím <Ctrl+C> để chép đồ thị vào bộ nhớ, rồi di 

chuyển đến một ô nào đó trong bảng tính và nhấn <Ctrl+V> để dán đồ thị 

vào. 

 

Xóa đồ thị Excel  

 Chọn đồ thị sau đó nhấn phím Delete để xóa đồ thị. Để xóa Chart Sheet, 

trước tiên hãy chọn Chart Sheet, sau đó nhấp phải chuột và chọn Delete từ 

thực đơn ngữ cảnh. 

 In đồ thị Excel 

- In đồ thị cũng giống như in các đối tượng khác của Excel lưu ý Print Preview 

trước khi in để đảm bảo trang in được trọn vẹn nội dung.  

- Nếu bạn muốn in đồ thị thành một trang riêng thì hãy chọn đồ thị và nhấp nút 

Print để in, khi đó Excel chỉ ra lệnh in đồ thị mà bạn đang chọn 

 



 

 

Hướng dẫn tạo biểu đồ trong 

Excel 2007 hoặc 2010 

  



và 4 cách tạo biểu đồ 

Biểu đồ là cách trình diễn số liệu rất hiệu quả trong các chương trình tính 

toán hoặc thống kê, đặc biệt là Microsoft Excel. Trong bài hướng dẫn dưới đây, 

chúng tôi sẽ trình bày những thao tác cơ bản để tạo biểu đồ từ bảng dữ liệu trong 

phiên bản Excel 2007 hoặc 2010. 

Trước tiên, chúng ta cần 1 bản thống kê dữ liệu tính theo % như hình dưới: 

 

Chọn những phần thông tin nào cần liệt kê trong biểu đồ, bạn có thể chọn từng 

thành phần riêng biệt, nhưng hãy nhớ là không được chọn phần tổng. Sau đó, nhấn 

nút Insert > Pie, tại đây chúng ta sẽ có lựa chọn riêng biệt giữa biểu đồ dạng 2D 

và 3D: 



 

Ngay sau đó, biểu đồ sẽ hiển thị trên văn bản. Việc cần làm tiếp theo là thay đổi 

hoặc tùy chỉnh 1 số thiết lập để tăng thêm tính hiệu quả. Các bạn chọn biểu đồ vừa 

tạo và nhấn Chart Tools, bao gồm 3 mục chính Design,Layout, và Format: 



 

Các chức năng tương ứng trong phần Chart Tools: 

 



Tùy vào từng bảng dữ liệu và ý muốn trình diễn, các bạn hãy chọn thiết lập sao cho 

vừa ý. Tất nhiên, trong những lần thực hành đầu tiên thì kết quả sẽ chưa được như 

mong muốn. Dưới đây là hình mẫu bài thử nghiệm của chúng ta: 

 

Chúc các bạn thành công! 

 

 

  



Bốn bước tạo biểu đồ Excel 

Việc tạo lập bảng là điều hoàn toàn đương nhiên trong Microsoft Excel, tuy 

nhiên từ những thông tin trong bảng để đưa ra một kết quả phân tích mới là 

điều đáng nói. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn 4 bước để tạo một biểu đồ Excel 

dựa vào trình Wizard.  

 

Chúng ta sử dụng từng bước trong Chart Wizard để tạo một biểu đồ thể hiện kết 

quả bài kiểm tra của sinh viên đối với các môn English, Science, Mathematics 

 

Bước 1: Loại biểu đồ  

 

- Kích vào một ô dữ liệu bất kỳ có chứa thông tin bạn muốn đưa vào biểu đồ, hoặc 

bôi đen chính xác dữ liệu cần hiển thị trong biểu đồ.  

 

- Kích vào biểu tượng Chart Wizard trên thanh công cụ Standar. Hộp thoại Chart 

Wizard hiện thị: 



 

- Từ Chart type: Lựa chọn kiểu biểu đồ bạn muốn tạo  

 

- Sau đó từ Chart sub-type: Lựa chọn dạng thức đúng yêu cầu bạn muốn áp dụng 

cho kiểu biểu đồ  

 

- Để thấy được cách lựa chọn biểu đồ, kích vào Press and Hold to View Sample 

trong hộp thoại. Trong ví dụ trên, chúng tôi để lựa chọn đó là mặc định  

 

- Kích vào Next để hiển thị trang tiếp theo của hộp thoại - Chart Source Data.  

 



Bước 2: Nguồn dữ liệu  

 

- Data Range cho phép bạn chỉ định dữ liệu một cách chính xác để hiển thị trong 

biểu đồ  

 

- Bạn có thể chọn cách để hiển thị Series in Rows hay Columns. Trong trường hợp 

dữ liệu ở ví dụ trên, có hai kết quả được minh họa. Chọn Series in Rows. 

 

- Kích vào nút Next, hộp thoại Chart Options xuất hiện  

 

Bước 3: Các tùy chọn cho biểu đồ  

 

Từ hộp thoại Chart Options, bạn có thể lựa chọn các tab Titles, Axes, Gridlines, 



Legend, Data Labels, Data Table và tạo nhưng thay đổi cần thiết  

 

Thêm tiêu đề biểu đồ  

 

- Trong mục Chart title: đặt tên cho biểu đồ (ví dụ Exam results).  

 

- Trong mục Category (X) axis: nhập tiêu đề cho trục X (ví dụ Subject)  

 

- Trong mục Category (Y) axis: nhập tiêu đề cho trục Y (ví dụ Mark score)  

 

- Ví dụ trên được minh họa như sau: 

 



Điều chỉnh trục biểu đồ  

 

- Từ hộp thoại Chart Option, kích chọn thẻ Axes  

 

- Nó cho phép điều chỉnh các trục hiển thị, bạn có thể chọn hay không chọn trục 

nào đó trên vào hộp chọn để thấy kết quả trên biểu đồ  

 

Điều chỉnh gridlines biểu đồ  

 

- Từ hộp thoại Chart Option, kích chọn thẻ Gridlines  

 

- Bạn có thể lựa chọn để hiển thị trục X và Y lớn hay nhỏ bằng cách kích lên hộp 

chọn  

 

Điều chỉnh chú thích biểu đồ  

 

- Từ hộp thoại Chart Option, kích chọn thẻ Legend  

 

- Bạn có thể lựa chọn để hiển thị hay không hiển thị chú thích biểu đồ và sắp đặt vị 

trí các chú thích trong biểu đồ bằng cách kích vào nút radio.  



 

Điều chỉnh nhãn cho dữ liệu  

 

- Từ hộp thoại Chart Option, kích chọn the Data Labels  

 

- Bạn có thể chọn để hiển thị hay không hiển thị nhãn dữ liệu bằng cách kích vào 

nút radio  

 

Hiển thị dữ liệu bảng  

 

- Từ hộp thoại Chart Option, kích chọn tab Data Table  

 

- Bạn có thể lựa chọn để hiển thị hay không hiển thị dữ liệu bảng của biểu đồ bằng 

cách kích vào hộp chọn  

 

- Kích Next để tiếp tục, khi đó trang cuối của hộp thoại xuất hiện – Chart Location  

 

Bước 4: Vị trí đặt biểu đồ  

 

Xác định vị trí biểu đồ  



 

- Bạn có thể chọn để đặt biểu đồ lên bảng tính như một đối tượng, hoặc đặt biểu đồ 

ở một bảng tính mới. Có hai lựa chọn sau: 

 As new sheet: Biểu đồ được đặt ở một bảng tính mới 

 As object in: Biểu đồ được đặt ở bảng tính hiện hành 

 

- Kích vào Finish để kết thúc, khi đó biểu đồ được tạo sẽ như trong quá trình Chart 

Wizard. 

 



MS Excel - Biểu đồ trong Excel 2007 
 

Biểu đồ cho phép bạn trình bày thông tin trong bảng tính theo 
một định dạng đồ họa. Excel cung cấp khá nhiều kiểu biểu đồ 
bao gồm: biểu đồ dạng cột, biểu đò dòng, biểu đồ hình tròn, biểu 
đồ dạng thanh, biểu đồ vùng, biểu đồ kiểu tán xạ và một số biểu 
đồ khác.  

 
Để xem các biểu đồ, chỉ cần kích vào tab Insert trên vùng 
Ribbon  

Tạo một biểu đồ 

Để tạo một biểu đồ: 

• Lựa chọn ô chứa dữ liệu mà bạn muốn sử dụng trong biểu đồ 

• Kích tab Insert 

• Kích vào loại biểu đồ bạn muốn để tạo 

Chỉnh sửa biểu đồ 

Mỗi một lần bạn tạo một biểu đồ, bạn có thể thực hiện một số việc khác nhau để chỉnh sửa 

Để di chuyển biểu đồ: 

• Kích vào biểu đồ bạn đã tạo và kéo nó tới vị trí khác trên cùng một bảng tính, hoặc 

• Kích vào nút Move Chart trên tab Design 

• Chọn vị trí thích hợp (có thể ở một sheet mới hoặc sheet hiện tại trong workbook) 



 

Để thay đổi dữ liệu trong biểu đồ 

• Kích vào biểu đồ 

• Kích nút Select data trên tab Design 

Để đảo ngược dữ liệu được hiển thị trong dòng và cột: 

• Kích vào biểu đồ 

• Kích nút Switch Row/Column trên tab Design 



Để chỉnh sửa các nhãn và tiêu đề: 

• Kích vào biểu đồ 

• Trên tab Layout, kích nút Chart Title hoặc Data Labels 

• Thay đổi tiêu đề hoặc nhãn và kích Enter 

 

Các công cụ biểu đồ (chart tools) 

Các công cụ biểu đồ xuất hiện trên vùng Ribbon khi bạn kích vào biểu đồ đã tạo. Các công cụ 
được đặt trên 3 tab: Design, layout, Format 
 
Trong tab Design, bạn có thể điều chỉnh kiểu biểu đồ, cách bố trí, kiểu dáng và vị trí của biểu đồ. 

Trong tab Layout, bạn có thể quản lý việc chèn ảnh, hình và các hộp văn bản, nhãn, trục, nền 
phụ và phân tích cho biểu đồ. 



Trong tab Format, bạn có thể chỉnh sửa kiểu dáng hình, kiểu dáng chữ và kích thước biểu đồ. 

Sao chép một biểu đồ sang Word 

• Lựa chọn biểu đồ 

• Kích vào Copy trên tab Home (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+C) 

• Chuyển sang tài liệu Word, và kích chuột vào nơi bạn muốn đặt biểu đồ 

• Kích Paste trên tab Home (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+V). 

MS Excel - Bài 11: Định dạng bảng tính Đôi khi bạn muốn tách 
dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô. Bạn có thể thực hiện 
việc này một cách dễ dàng bằng cách sử dụng Convert Text to 
Columns Wizard. 
 
 

 

MS Excel - Bài 10: Biểu đồ trong Excel 2007 
 
• Chọn cột bạn mà bạn muốn tách dữ liệu 

• Kích nút Text to Columns trên tab Data 

• Tích chọn Delimited thì dữ liệu sẽ được tách thành từng cột theo sự phân tách bởi dấu phẩy 
hay dấu tab (Ví dụ: bạn có 1 cột dữ liệu “Jonh, Jane”, sau khi tích Delimite thì cột dữ liệu đó sẽ 
được tách thành 2 cột lần lượt có tên là Jonh và Jane). 

• Nếu tích chọn Fixed Widths thì sự phân tách dữ liệu sẽ được thiết lập theo một kích thước cụ 
thể. 



 
Chỉnh sửa font chữ 

Chỉnh sửa font chữ trong Excel sẽ cho phép bạn nhấn mạnh tiêu đề và các heading. Để chỉnh sửa 
font: 

• Lựa chọn ô hoặc một số ô bạn muốn font được áp dụng 

• Trong nhóm Font trên tab Home, chọn kiểu font, kích thước, in đậm, nghiêng hay gạch chân 
hoặc chọn màu sắc. 



 
Hộp thoại định dạng ô 

Trong Excel, bạn cũng có thể áp dụng cách định dạng cụ thể cho một ô. Để áp dụng cách định 
dạng cho một ô hay nhóm các ô: 

• Lựa chọn ô hoặc các ô bạn muốn định dạng 

• Kích vào mũi tên Dialog Box trên nhóm Alignment của tab Home 



 

 
Có một số tab trong hộp thoại này và chúng cho phép bạn chỉnh sửa các thuộc tính của các ô: 

Number: cho phép hiển thị các kiểu số khác nhau và số thập phân 

Alignment: Cho phép bạn đinh hướng văn bản theo chiều ngang và dọc, sự thụt lùi văn bản, trộn 
các ô và hướng của văn bản. 

Font: Cho phép điều chỉnh font, kiểu dáng font, kích thước, màu sắc và thêm các tính năng 

Border: Các kiểu và màu sắc đường viền 

Fill: Đổ màu sắc cho ô 

Thêm đường viền và màu sắc cho ô 



Đường viền và màu sắc có thể được thêm cho ô theo cách thông thường hoặc sử dụng các Styles. 
Để thêm đường viền theo cách thông thường: 

• Trên nhóm Font của tab Home, kích chọn mũi tên xuống phía bên biểu tượng Borders 

• Chọn đường viền thích hợp 

 
Để áp dụng màu sắc theo cách thông thường: 

• Kích vào mũi tên xuống của biểu tượng Fill trên nhóm Font của tab Home 

• Chọn màu thích hợp 



 

 
Để áp dụng đường viền và màu sắc sử dụng Styles: 

• Kích Cell Styles trên tab Home 

• Chọn một style hoặc kích New Cell Style 



 
Thay đổi độ rộng của cột và độ cao của dòng 

Để thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của một dòng: 

• Kích nút Format trên nhóm Cells của tab Home. 

• Thông thường điều chỉnh độ cao và rộng bằng cách kích vào Row Height hoặc Column Width 

• Để sử dụng tính năng AutoFit, kích vào AutoFit Row Height hoặc AutoFit Column Width 

Ẩn hoặc bỏ ẩn dòng hay cột 

Để ẩn hoặc bỏ ẩn dòng hay cột 

• Lựa chọn dòng hay cột bạn muốn ẩn hoặc bỏ ẩn 

• Kích nút Format trên nhóm Cells của tab Home 

• Kích Hide & Unhide 



 
Trộn ô 

Lựa chọn các cô bạn muốn trộn và kích nút Merge & Center trên nhóm Alignment của tab 
Home. Có 4 lựa chọn sau: 

Merge & Center: Kết hợp các ô và việc canh giữa nội dung trong ô mới 

Merge Across: Kết hợp các ô sang các cột mà không canh giữa dữ liệu 

Merge Cells: Kết hợp các ô trong một vùng mà không canh giữa 

Unmerge Cells: Tách các ô đã trộn. 

 
Canh lề nội dung trong ô 



Để canh lề nội dung trong ô, kích vào ô hay các ô bạn muốn canh lề và kích vào tùy chọn trong 
nhóm Alignment trên tab Home. Có một số tùy chọn để canh lề như sau: 

Top Align: Canh lề văn bản ở phía trên cùng của ô 

Middle Align: Canh lề văn bản đúng trung tâm của ô 

Bottom Align: Canh lề văn bản ở phía dưới ô 

Align Text Left: Canh lề văn bản phía bên trái ô 

Center: Canh giữa văn bản từ phía bên trái tới bên phải trong ô 

Align Text Right: Canh lề văn bản về phía bên phải ô 

Decrease Indent: Giảm sự thụt lề giữa đường viền trái với văn bản 

Increase Indent: Tăng sự thụt lề giữa đường viền trái với văn bản 

Orientation: Xoay văn bản theo đường chéo hay chiều dọc. 

 



 

 

 

 

Tạo biểu đồ “mini” trên Excel 2013 

  



 

Tính năng Sparkline trên Excel 2013 cho phép bạn tạo biểu đồ thể hiện sự 

tăng giảm của số liệu trên một hàng hay một cột, biểu đồ chỉ nằm gọn trên 

một ô duy nhất.  

Để tạo biểu đồ “mini”, bạn nhấn chuột vào ô sẽ chứa biểu đồ, rồi vào menu 

INSERT > chọn một trong ba loại biểu đồ cần tạo trong nhóm Sparkline, gồm: Line 

(đồ thị), Column (biểu đồ cột), Win/Loss (loại biểu đồ trong đó các giá trị cao có 

cột hướng thẳng lên trên, những giá trị thấp có cột hướng xuống phía dưới). Sau 

khi chọn biểu đồ, hộp thoại Create Sparklines hiện ra yêu cầu bạn chọn vùng dữ 

liệu cần đưa vào biểu đồ. Bạn dùng chuột khoanh vùng dữ liệu cần dùng, theo 

chiều dọc hay chiều ngang. Xong, bạn nhấn OK để chấp nhận. 

 



Để đổi màu sắc cho biểu đồ đã tạo, bạn nhấn vào ô chứa biểu đồ, thẻ DESIGN sẽ 

hiện ra trên thanh Ribbon chứa nhiều tùy chọn về giao diện biểu đồ. Bạn nhấn mũi 

tên xổ xuống tại khung Style chọn một màu sắc ưa thích, nhấn Sparkline Color và 

Marker Color chọn màu cho các thành phần trên biểu đồ. Để thay đổi vùng dữ liệu 

trên biểu đồ, bạn nhấn Edit Data > Edit Single Sparkline’s Data và dùng chuột 

khoanh vùng lại vùng dữ liệu mới. 

 

  



Biểu đồ, đồ thị trong Excel 

Sử dụng biểu đồ, đồ thị 

Tự động vẽ biểu đồ là một chức năng được ưa thích nhất của bảng tính Excel.Các 

biểu đồ, đồ thị là những hình ảnh minh hoạ rất trực quan, đầy tính thuyết phục. 

Người xem rút ra ngay được những kết luận cần thiết từ các biểu đồ, đồ thị mà 

không cần giải thích dài dòng.  

Chúng ta dễ dàng tạo ra nhiều kiểu biểu đồ, đồ thị khác nhau dựa vào những số 

liệu trên bảng tính hiện hành. Excel còn cho phép thay đổi cách trình bày, điều 

chỉnh đường trục, đường biểu diễn, thêm ghi chú ... 

Tạo các kiểu biểu đồ, đồ thị khác nhau từ số liệu trong bảng tính để phân tích 

dữ liệu (biểu đồ quạt tròn, cột đứng, thanh ngang). 

Thao tác tạo đồ thị trong bảng tính hiện hành như sau: 

Chọn vùng dữ liệu muốn tạo biểu đồ (vùng ô liên tục hoặc không liên tục) 

Mở bảng chọn lệnh Insert, chọn Chart 

Xuất hiện hộp thoại Chart Wizard, hướng dẫn ta thao tác từng bước xây dựng 

biểu đồ. Có 4 bước cần phải tuần tự thực hiện.  



Bước 1 Chọn kiểu biểu đồ đồ thị  

 

Chọn kiểu biểu đồ 

Có rất nhiều kiểu biêu đồ phù hợp cho mọi mục đích biểu diễn số liệu. Sau đây chỉ 

giới thiệu một vài kiểu thông dụng nhất 

Column 

 

Biểu đồ hình cột đứng. So sánh giá trị thuộc các loại khác nhau. 

Bar 

 

Biểu đồ cột ngang. Tường tự biểu đồ cột đứng 



Line 

 

Biểu đồ gấp khúc với các điểm đánh dấu tại mỗi giá trị dữ liệu 

Pie 

 

Biểu đồ dạng quạt tròn. Biểu diễn số liệu dạng phần trăm 

XY 

 

Biểu đồ phân tán XY. So sánh giá trị dữ liệu từng đôi một 

Rada 

 

Biểu đồ mạng nhện có các điểm đánh dấu tại mỗi giá trị dữ liệu 

Surface 

 

Biểu đồ 3-chiều. 

Nhấn và giữ nút Press and hold to View Sample để xem trước cách dữ liệu sẽ 

được biểu diễn như thế nào đối với đồ thị vừa chọn. 

Nhấn nút Next để chuyển sang bước hai 

Bước 2 Xác định vùng dữ liệu  

Vùng dữ liệu để vẽ biểu đồ, đồ thị là vùng đang được chọn trước khi thực hiện 

bước 1.Excel sẽ chọn đúng vùng đã đánh dấu chọn. Tuy nhiên nếu có sai lệch gì ta 

hoàn toàn có thể chỉnh sửa bằng cách điền trực tiếp địa chỉ vùng ô vào trường 

Data Range như sau: 



 

 Nhấn chuột vào nút Collapse Dialog ở phía cuối hộp Data range 

 Excel sẽ thu nhỏ hộp thoại Source Data và cho phép người dùng thực hiện 

thao tác chọn lại vùng dữ liệu  

 

Sau đó cần chọn dãy dữ liệu theo cột hay theo hàng. Nếu chọn Series in columns 

thì cứ mỗi cột trong vùng ứng với một dãy dữ liệu trên biểu đồ. Nếu chọn Series in 

Rows thì cứ mỗi dòng trong vùng sẽ ứng với một dãy dữ liệu trên biểu đồ 



Chọn vùng dữ liệu cho biểu đồ  

Nhấn nút Next để chuyển sang bước 3 

Bước 3 Thêm các tiêu đề, chú giải và nhiều lựa chọn khác  

Bước này có nhiều lựa chọn cho phép trình bày các chi tiết trên biểu đồ. 

Thẻ sẽ Title cho phép: 

 Điền tiêu đề của biểu đồ vào trường Chart Title. 

 Chú thích ý nghĩa của trục X vào trường Category (X) axis. 

 Chú thích ý nghĩa của trục Y vào trường Value (Y) axis. 

Thẻ Axes cho phép: ghi chú cho các trục. 



Thẻ Gridline cho phép chọn hiển thị các đường kẻ ô lưới để dễ so sánh cao độ của 

các giá trị. 

Thẻ Legend cho phépbố trí nơi đặt các chú giải 

Thẻ Data label cho phép lựa chọn có ghi kèm các con số giá trị cụ thể cạnh đồ 

thị hay không. 

Thẻ Data table cho phép lựa chọn hiển thị vùng dữ liệu cơ sở kèm bên cạnh biểu 

đồ. 

Nhấn nút Next để sang bước 4 hoặc nút Back để quay về bước 2 (nếu cần sửa 

đổi) 

Bước 4 Chọn nơi đặt biểu đồ  

Chọn nơi đặt biểu đồ 

 



Nếu chọn As new sheet thì Excel sẽ tạo biểu đồ hay đồ thị trên một trang mới. 

Trường hợp muốn biểu diễn biểu đồ ngay trên bảng tính đang xét hãy chọn As 

object In. 

Chọn Finish để kết thúc. 

Ví dụ: Từ bảng tổng kết tình hình bán hàng của ba đại lý ta có thể vẽ biểu đồ để 

thấy rõ hơn năng suất bán hàng như hình bên dưới. 

Bảng dữ liệu  

Biểu đồ biểu diễn dữ liệu  



Biên tập, sửa đổi biểu đồ, đồ thị: sửa đổi tiêu đề hay chú thích ý nghĩa cho các 

trục, thay đổi thang chia. 

Để sửa đổi tiêu đề hay chú thích ý nghĩa các trục cho đồ thị  

Nhấn chuột vào đồ thị vừa tạo. Chúng ta sẽ thấy trong thanh Menu của Excel , 

bảng chọn Data sẽ bị thay thế bởi bảng chọn Chart 

 

Mở bảng chọn Chart, nhấn chọn lệnh Chart Option.  

 

Chọn thẻ Tittle. Điền tiêu đề đồ thị vào trường Charttitle. Điền chú thích ý nghĩa 

trục X vào trường Category (X) axis. Điền chú thích ý nghĩa trục Y vào trường 

Category (Y) axis 

Nhấn OK để kết thúc 



Để gỡ bỏ tiêu đề hay chú thích ý nghĩa các trục  

Chọn đồ thị vừa tạo 

Nhấn chuột vào tiêu đề hay chú thích ý nghĩa các trục. Ví dụ nhấn vào tiêu đề: 

 

Nhấn phím Delete để xoá. Chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp này để 

chọn và xoá một chú thích. Cụ thể trong ví dụ sau, chúng ta chọn chú thích của 

trục X 

 

Để hiển thị hoặc không hiển thị thang chia  

Chọn đồ thị vừa tạo 

Mở bảng chọn Chart, nhấn chọn lệnh Chart Option.  



 

Chọn thẻ Axes. Nếu muốn hiển thị thang chia của trục X hoặc Y thì nhấn chọn 

vào hộp Category (X) axis hoặc Value (Y) axis. Nếu không muốn hiển thị thì bỏ 

đánh dấu chọn. 

Để hiển thị hoặc không hiển thị các đường kẻ ô lưới  

Chọn đồ thị vừa tạo 

Mở bảng chọn Chart, nhấn chọn lệnh Chart Option.  

 

Chọn thẻ Gridline. Có 2 loại đường kẻ ô lưới: Major Gridline là các đường biểu 

diễn giá trị chính, Minor Gridline là các đường phụ biểu diễn các độ chia nhỏ 



hơn. Cả trục X và Y đều có thuộc tính này. Nếu muốn hiển thị đường kẻ ô lưới 

nào thì đánh dấu chọn vào bên trái đường kẻ đó. 

Để hiển thị dữ liệu kèm đồ thị  

Trong những trường hợp người dùng muốn dữ liệu cơ sở phải đi kèm cùng biểu 

đồ thì thực hiện thao tác sau: 

Chọn biểu đồ vừa tạo 

Mở bảng chọn Chart, nhấn chọn lệnh Chart Option.  

 

Chọn thẻ DataTable. Đánh dấu chọn vào ô Show data table như hình minh hoạ. 

Kết quả thu được có dạng như sau: 

 



Thay đổi màu nền biểu đồ, đồ thị 

Biểu đồ gồm nhiều thành phần khác nhau: tiêu đề, vùng chú thích, vùng dữ 

liệu, các đối tượng cột đứng, cột ngang,… Mỗi thành phần đều có thể định dạng 

lại màu nền riêng biệt. Cần chú ý khi thay đổi màu nền, tránh để các đối tượng 

cần biểu diễn bị chìm màu so với các đối tượng khác. 

Nhấn chọn thành phần cần thay đổi màu nền của biểu đồ 

Thanh công cụ Chart sẽ tự động được hiển thị trên cửa sổ chương trình 

 

Nhấn nút Format . Tuỳ theo đối tượng được chọn mà Excel sẽ hiển thị hộp 

định dạng thích hợp. Ví dụ sau – thay đổi màu nền của cả biểu đồ. 

Chọn màu trong bảng màu Area . Nếu muốn áp dụng các hiệu ứng màu đặc biệt 

hơn thì nhấn vào nút FillEffects…rồi chọn một trong các mẫu màu thích hợp 

Gradient, Textute, Pattern, Picture. 



 

Nhấn OK để kết thúc 

Thay đổi màu cột đứng, cột ngang, quạt tròn, đường… trong biểu đồ 

Nhấn chọn biểu đồ 

Nhấn đúp chuột vào cột đứng, cột ngang, quạt tròn (tuỳ loại biểu đồ)  

Biểu đồ cột đứng  



Chọn thẻ Patterns, sau đó chọn màu thích hợp. Nếu muốn thay đổi đường viền 

thì nhấn vào hộp Color (trong vùng Border) để đổi màu, nhấn vào Style để đổi 

kiểu, nhấn vào Weight để đổi đổi độ dày mỏng . 

 

Thay đổi kiểu biểu đồ 

Nhấn chọn biểu đồ 

Thanh công cụ Chart sẽ tự động được hiển thị trên cửa sổ chương trình 

 

Nhấn nút Chart Type để mở danh sách các kiểu đồ thị. 



 

Nhấn chuột vào dạng biểu đồ muốn áp dụng 

Chú ý: nếu muốn biến đổi sang đồ thị dạng Pie, chúng ta phải sử dụng chỉ một 

chuỗi dữ liệu. 

Di chuyển, sao chép biểu đồ trong một sổ bảng tính, giữa các bảng tính đang 

mở. 

Biểu đồ là một đối tượng riêng biệt trong trang bảng tính. Sau khi đã tạo ra 

chúng ta có thể di chuyển, co giãn kích thước và sao chép như một đối tượng 

hình ảnh 

Sao chép , di chuyển biểu đồ trong một sổ bảng tính  

Nhấn chọn biểu đồ muốn sao chép 

 Để sao chép: Mở bảng chọn Edit, chọn lệnh Copy (hoặc nhấn chuột phải 

vào biểu đồ, chọn lệnh Copy). 



 Để di chuyển: Mở bảng chọn Edit, chọn lệnh Cut (hoặc nhấn chuột phải 

vào biểu đồ, chọn lệnh Cut). 

Nhấn chọn trang bảng tính khác  

Mở bảng chọn Edit, chọn lệnh Paste (hoặc nhấn vào nút Paste trên thanh 

công cụ) 

Chúng ta có thể di chuyển nhanh biểu đồ đến vị trí khác trong trang bảng tính 

bằng cách nhấn chuột trực tiếp vào biểu đồ, kéo và thả đến vị trí mới. 

Sao chép, di chuyển biểu đồ trong các sổ bảng tính đang mở  

Nhấn chọn biểu đồ muốn sao chép 

 Để sao chép: Mở bảng chọn Edit, chọn lệnh Copy (hoặc nhấn chuột phải 

vào biểu đồ, chọn lệnh Copy). 

 Để di chuyển: Mở bảng chọn Edit, chọn lệnh Cut (hoặc nhấn chuột phải 

vào biểu đồ, chọn lệnh Cut). 

Chuyển sang cửa sổ làm việc của sổ bảng tính khác (hoặc nếu muốn sao chép 

biểu đồ sang một sổ bảng tính mới thì nhấn nút New trên thanh công cụ) 

Nhấn chọn trang bảng tính sẽ đặt biểu đồ  



Mở bảng chọn Edit, chọn lệnh Paste (hoặc nhấn vào nút Paste trên thanh 

công cụ) 

Co dãn và xoá biểu đồ 

Co dãn kích thước biểu đồ  

Nhấn chọn biểu đồ Một khung hình chữ nhật với các mốc định vị đối tượng sẽ 

bao quanh biểu đồ. Nếu muốn thay đổi kích thước của từng thành phần con 

trong biểu đồ (tiêu đề, cột biểu diễn dữ liệu,…) thì nhấn chuột vào thành phần 

đó 

 

Co dãn kích thước bằng cách nhấn và kéo thả chuột tại các mốc định vị ở biên 

hoặc góc biểu đồ, thành phần con.  



Co dãn kích thước của phần chú giải  

Xoá biểu đồ  

Nhấn chọn đồ thị muốn xoá 

Nhấn phím Delete hoặc mở bảng chọn Edit, chọn lệnh Clear / All 

 

 



 

 

 

 

Vẽ biểu đồ -  đồ thị trong Excel – P.2 

  



 

Ở bài viết Vẽ đồ thị trong Excel P.1 đã giới thiệu một cách chi tiết về đồ thị trong 

Excel và các bước cụ thể để vẽ được đồ thị trong Excel. 

Bài viết này, HocExcel.Org sẽ giới thiệu cho các bạn biết về các thành phần thông 

dụng trên một đồ thị Excel và các đồ thị dùng trong Excel để các bạn có thể sử 

dụng một cách linh hoạt và có chọn lựa các loại đồ thị trong Excel. 

I. Các thành phần thông dụng trên một đồ thị Excel 



1.Chart title: Tiêu đề chính của đồ thị. 

2. Chart area: Là toàn bộ đồ thị chứa các thành phần khác trong đồ thị . 

3. Plot area: Vùng chứa đồ thị và các bảng số liệu của đồ thị 

4. Data label: Biểu diễn các số liệu cụ thể kèm theo trên đồ thị 

5.Legend: Các chú thích, giúp ta biết được thành phần nào trong đồ thị biểu diễn 

cho chuổi số liệu nào. 

6.Horizontal gridlines: Các dường lưới ngang. 

7. Horizontal axis: Trục nằm ngang (trục hoành) của đồ thị. 

8.  Data table: Thay vì dùng “Data label” ta có thể dùng “Data table” ngay bên 

dưới hình vẽ, là bảng số liệu để vẽ đồ thị. 

9. Horizontal axis title: Tiêu đề trục hoành của đồ thị, xác định kiểu dữ liệu trình 

diễn trên trục hoành. 

10. Vertical gridlines: Các đường lưới dọc. 

11.Vertical axis: Trục dọc (trục tung) của đồ thị. 

12. Vertical axis title: Tiêu đề trục tung của đồ thị, xác định kiểu dữ liệu trình diễn 

trên trục tung. 

Các thành phần thông dụng này bạn có thể chỉnh sửa thật dễ dàng trên các phiên 

bản Excel2007, Excel 2010 và Excel 2013 

II. Các dạng đồ thị trong Excel 



1. Đồ thị (Biểu đồ) hình cột 

Với bảng Dữ liệu đã cho như sau, ta dễ dàng vẽ được một đồ biểu đồ hình cột theo 

các bước đã hướng dẫn ở bài viết trước: 

 

 

Biểu đồ hình cột trong Excel 



2. Đồ thị dạng Bar trong Excel: Biểu đồ thanh 

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu 

thị bằng biểu đồ thanh. Biểu đồ thanh minh họa mối quan hệ so sánh giữa các mục 

riêng. Trong biểu đồ thanh, các thể loại thường được tổ chức dọc theo trục dọc và 

các giá trị dọc theo trục ngang. 

Để vẽ được đồ thị dạng Bar (Dạng thanh) trong Excel, đầu tiên các bạn cũng quét 

vùng Dữ liệu ở bảng trên, chọn Insert –> Chart –> Chọn loại đồ thị dạng Bar –> 

Chọn loại Bar muốn hiển thị . Kết quả: 

Đồ thị dạng Bar trong Excel 



Sử dụng đồ thị dạng Bar trong Excel để Tạo biểu đồ  Gantt cho quản lý tiến 

trình của dự án 

Trong quản lý tiến trình của Dự án, các nhà quản lý thường chọn biểu đồ Gantt để 

có thể  biểu diễn thời gian thực hiện nhiệm vụ trong dự án, giúp cho các nhà quản 

lý dự án theo dõi và quản lý công việc chơn chu hơn. 

Nhìn vào biểu đồ Gantt người quản lý dự án, cũng như các thành viên thực hiện dự 

án biết được: 

 Trình tự thực hiện mỗi nhiệm vụ. 

 Tiến độ dự án biết được mình đã làm được gì và tiếp tục phải thực hiện công 

việc đó thế nào, bởi vì mỗi công việc được giao phải hoàn thành trong thời 

gian đã định. 

 Thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các công việc. 



Đây là mẫu đồ thị Gantt mô tả quá 

trình thực hiện dự án được xây dựng từ kiểu đồ thị thanh ngang trong Excel , thể 

hiện thời gian bắt đầu và kết thúc của từng nhiệm vụ trong dự án theo bảng Dữ liệu 

đã cho. 

 

Biểu đồ  Gantt cho quản lý tiến trình của dự án 



3. Đồ thị dạng Pie trong Excel (Biểu đồ hình tròn) 

Giả sử để so sánh sản lượng xuất khẩu Sản phẩm A, Sản phẩm B, Sản phẩm C 

trong năm 2010, ta có thể sử dụng đồ thị dạng Pie trong Excel. 

Để vẽ được đồ thị dạng Pie, đầu tiên bạn quét vùng Dữ liệu từ B2:C5 trong bảng 

Dữ liệu đã cho phía trên, Trên thanh Ribbon chọn thẻ lệnh Insert –>Chart –

>Chọn dạng đồ thị dạng Pie. Kết quả như sau: 

 

Đồ thị dạng Pie trong Excel (Biểu đồ hình tròn) 

4. Đồ thị dạng Area trong Excel (Biểu đồ vùng) 

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu 

thị bằng biểu đồ vùng. Các biểu đồ vùng được sử dụng để biểu thị sự thay đổi theo 



thời gian và hướng sự chú ý đến tổng giá trị qua một khuynh hướng. Bằng cách 

biểu thị tổng giá trị, một biểu đồ vùng cũng biểu thị mối quan hệ của các phần so 

với tổng thể. 

 

Đồ thị dạng Area trong Excel (Biểu đồ  vùng) 

  

5. Đồ thị dạng Bubble trong Excel(Biểu đồ bong bóng) 

Cũng giống như biểu đồ tán xạ, một biểu đồ bong bóng bổ sung thêm một cột thứ 

ba để định rõ kích cỡ bong bóng mà nó dùng để biểu thị cho các điểm dữ liệu trong 

chuỗi dữ liệu. 



Đồ thị dạng Bubble 

trong Excel 

6. Đồ thị dạng Stock trong Excel (Biểu đồ chứng khoán) 

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng theo một trình tự cụ thể trên trang 

tính có thể được biểu thị bằng biểu đồ chứng khoán. Đúng như tên gọi, biểu đồ 

chứng khoán dùng để minh họa những dao động lên xuống của giá cổ phiếu. Tuy 

nhiên, biểu đồ này cũng có thể minh họa sự lên xuống của các dữ liệu khác, như 

lượng mưa hàng ngày hoặc nhiệt độ hàng năm. Bạn hãy chú ý cách sắp xếp dữ liệu 

theo đúng trật tự để tạo một biểu đồ chứng khoán. 



Đồ thị dạng Stock trong 

Excel 

7. Đồ thị dạng XY (Scatter) trong Excel – (Biểu đồ phân tán) 

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu 

thị bằng biểu đồ xy (phân tán). Đặt các giá trị x theo hàng hoặc cột, sau đó nhập 

các giá trị y tương ứng vào các hàng hoặc cột liền kề. Một biểu đồ tán xạ có hai 

trục giá trị: trục giá trị ngang (x) và dọc (y). Nó kết hợp các giá trị x và y vào trong 

các điểm dữ liệu duy nhất và hiển thị chúng theo những khoảng hoặc cụm không 

đều. Biểu đồ tán xạ thường được sử dụng để biểu thị và so sánh các giá trị số như 

các dữ liệu khoa học, thống kê và kỹ thuật. 



 

Đồ thị dạng XY (Scatter) trong Excel 

8. Đồ thị Doughnut trong Excel (Biểu đồ vành khuyên) 

Dữ liệu được sắp xếp chỉ theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được 

biểu thị bằng biểu đồ vành khuyên bị cắt. Giống như biểu đồ hình tròn, biểu đồ 

vành khuyên bị cắt biểu thị mối quan hệ giữa các phần với tổng số, nhưng nó có 

thể bao gồm nhiều chuỗi dữ liệu. 



 

Đồ thị Doughnut trong Excel (Biểu đồ vành khuyên) 

9. Đồ thị dạng Line trong Excel (Biểu đồ đường) 

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu 

thị bằng biểu đồ đường. Trong biểu đồ đường, dữ liệu thể loại được phân bổ đều 

dọc theo trục ngang và tất cả các dữ liệu giá trị được phân bổ đều dọc theo trục 

dọc. Các biểu đồ đường có thể biểu thị các dữ liệu liên tục theo thời gian trên trục 

được chia độ đều và vì vậy rất phù hợp để biểu thị các khuynh hướng dữ liệu tại 

các khoảng thời gian bằng nhau như tháng, quý hoặc năm tài chính. 



Đồ thị dạng Line trong 

Excel 

10. Đồ thị dạng Surface (Biểu đồ bề mặt) 

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu 

thị bằng biều đồ bề mặt. Biểu đồ này rất hữu ích khi bạn muốn tìm cách kết hợp tối 

ưu giữa các tập hợp dữ liệu. Giống như trong bản đồ địa hình, màu sắc và kiểu 

dáng sẽ cho biết các khu vực thuộc cùng một phạm vi giá trị. Bạn có thể tạo một 

biều đồ bề mặt khi cả thể loại và chuỗi giá trị đều là các giá trị số. 



Đồ thị dạng Surface 

(Biểu đồ bề mặt) 

11. Đồ thị dạng Radar trong Excel (Biểu đồ Radar) 

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu 

thị bằng biểu đồ radar. Biểu đồ radar so sánh các giá trị tổng hợp của một vài chuỗi 

dữ liệu. 



Đồ thị dạng Radar 

trong Excel (Biểu đồ Radar) 

 


