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CHƯƠNG 18: TRÌNH DUYỆT WEB INTERNET EXPLORER, BIỂU MẪU VÀ SỬ 
DỤNG DỊCH VỤ CÔNG 

18.1 Giới thiệu Internet Explorer 
Internet Explorer là phần mềm trình duyệt Internet được sản xuất bởi tập đoàn Microsoft và có trên máy tính 
với hệ điều hành Windows. Phần mềm này cho phép người dùng xem và điều hướng các trang web trên 
Internet. Internet Explorer là trình duyệt được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Trong phần này sẽ giới 
thiệu trình duyệt Internet Explorer 8.  

18.2 Khởi động và thoát khỏi Internet Explorer 

18.2.1 Khởi động Internet Explorer 

Có nhiều cách để khởi động trình duyệt:  

- Chọn Start/ Program Files/ Internet Explorer 
- D_Click lên biểu tượng IE trên màn hình nền. 

- Click vào biểu tượng IE  trên thanh Taskbar. 

Chú ý:  

Trong Windows 8, Internet Explorer có thể chạy ở hai chế độ: chế độ máy tính để bàn truyền thống (Desktop 
mode), được tìm thấy trên các phiên bản trước của Windows, hoặc ở chế độ toàn màn hình mới (Modern UI 
mode). Chế độ destop mode cho phép bạn có thể nhìn thấy các tab, thanh địa chỉ, và dễ dàng truy cập vào 
các tùy chọn Internet Explorer. Thông thường, nếu bạn đi đến màn hình Start và bấm vào Internet Explorer, 
nó sẽ khởi chạy Windows 8 phiên bản toàn màn hình (Modern UI mode), nhưng nếu bạn muốn luôn luôn 
mở ở chế độ destop (desktop mode ), thực hiện các bước sau: 

1. Nhấp chuột phải ở góc dưới bên trái của màn hình (hoặc tổ hợp phím Windows  + X), khi đó menu 
xuất hiện và chọn Control panel, chọn Internet Options. Khi đó hộp thoại Internet Option xuất hiện (hình 
18.1) 

2. Chọn nhóm Programs, click hộp liệt kê thả xuống và chọn Always in Internet Explorer on the Desktop. 
Nhấn nút OK  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình 18.1: Hộp thoại Internet Options 
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18.2.2 Thoát khỏi Internet Explorer 

Bạn có thể thực hiện theo một trong các cách sau:  

- Click vào nút Close  trên thanh tiêu đề. 
- Chọn lệnh File/ Close. 
- Nhấn tổ hợp phím Alt + F4. 

18.3 Các thành phần cơ bản Internet Explorer 
Hình 18.2 trình bày các thành phần của Internet Explorer 

 

18.3.1 Thanh Tiêu đề 

Nằm trên cùng của cửa sổ trình duyệt, hiển thị tiêu đề của trang Web hiện hành. 

 

18.3.2 Thanh menu lệnh 

Hiển thị các menu của  trình duyệt Internet Explorer 

 

Mặc nhiên thanh menu lệnh không xuất hiện trong cửa Internet Explorer 8, muốn hiện menu lệnh, nhấn vào 
thanh chứa các the Tabs để hiện menu lệnh và chọn Menu Bar; hoặc nhấn phím Alt (hình 18.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh địa chỉ Thanh điều khiển 

Thanh trạng thái 

Thanh Favorites 
New Tab 

Thanh tiêu đề Thanh tìm kiếm 

Hình 18.3: Bật thanh menu lệnh 

Hình 18.2: Các thành phần của Internet Explorer 
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18.3.3 Thanh tìm kiếm 

Cho phép tìm kiếm thông tin trên Internet theo một chủ đề nào đó 

 

 

18.3.4 Thanh công cụ Favorites 

Thanh công cụ Favorites là tên mới thay thế cho thanh công cụ Links của các phiên bản trước của Internet. 
Giống như phiên bản trước, bạn có thể drag địa chỉ trang web từ thanh địa chỉ tới thanh công cụ Favorites. 
Trong Internet Explorer 8, bạn có thể sử dụng thanh công cụ Favorites để giám sát RSS feeds hoặc Web 
Slices mà bạn đã đăng kí lên thanh công cụ Favorites (sẽ trình bày sau). (hình 18.4) 

 

 

 

18.3.5 Thanh điều khiển  

Các nút trên thanh điều khiển cho phép thực hiện các thao tác lệnh nhanh hơn.  

 

 

18.3.6 Thanh địa chỉ 

Dùng để nhập địa chỉ của trang web muốn truy cập. Thanh địa chỉ cũng hiện lên địa chỉ của trang 
Web hiện hành. Bạn có thể Nhấn vào hộp kê thả để chọn địa chỉ của những trang Web đã truy cập 
trước đây 

 

 

18.3.7 Thanh di chuyển 

Chứa các nút để di chuyển qiữa các trang web và nạp lại trang web đã truy cập 

 

 

18.3.8 Thanh Tabs 

Chứa các Tabs, mỗi Tab có thể hiển nội dung của một trang Web. Bạn có thể nhấn vào nút  để 
tạo một Tab mới 

 

 

18.3.9 Thanh trạng thái 

Dùng để hiện thị tiến trình nạp trang Web. Khi trang web đang được nạp, nhìn vào thanh chỉ thị màu 
xanh để biết được lượng thông tin đã nạp được so với tổng số thông tin cần nạp. Khi trang Web được 
nạp xong, thanh trạng thái sẽ hiện chữ “Done”. 

 

Hình 18.4: Thanh công cụ Favorites 
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18.4 Xem nội dung của trang Web 

18.4.1 Cách xem nội dung một trang Web 

Để xem nội dung trang web, bạn phải chỉ ra địa 
chỉ của trang web muốn xem bằng cách thực 
hiện theo một trong các cách sau: 

- Nhập địa chỉ của trang web đó vào thanh địa 
chỉ. 

 

- Nhấn vào hộp liệt kê thả của thanh địa chỉ để 
chọn trang web đã xem trước đó (hình 18.5) 

Hình 18.5: Liệt kê các trang đã duyệt trước đây 

- Chọn menu Favorites hoặc nhấn nút công cụ  rồi chọn tên trang web cần xem đã được lưu trước đây 
(hình 18.6 hoặc 18.7) 

 

 

 

 

 

 

Hình 18.6: lệnh Favorite trên thanh menu lệnh 
 

    Hình 18.7: Nút công cụ của Favorite 

18.4.2 Xem nội dung một trang Web liên kết 

Nếu trang web đang xem có chứa những liên kết (được gạch dưới hoặc sử dụng màu khác với màu của văn 
bản, tuy nhiên các nút và các hình ảnh cũng có thể là các liên kết và khi đưa con trỏ chuột đến các liên kết, 

con trỏ chuột sẽ đổi hình dạng thành hình bàn tay ) đến các trang web khác, nhấn chuột vào các liên kết 

đó để chuyển đến trang mới. Muốn chuyển lại các trang trước, nhấn vào nút Back   và nút Forward  
di chuyển đến trang kế tiếp (nút này chỉ sáng lên khi có thực hiện nút Back).  

Chú ý: có thể nhấn mũi tên kế nút công cụ Forward  để liệt kê các 
trang mới vừa truy cập 
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18.4.3 Xem nội dung một trang Web liên kết trong một cửa sổ mới 

Để xem nội dung của trang web liên kết đồng thời vẫn giữ nguyên trang 

web hiện hành, nhấn chuột phải vào liên kết, chọn Open in New Tab 
để xem nội dung trang web liên kết trong một Tab mới. Chọn Open in 
New Window, để xem nội dung trang web liên kết trong một cửa sổ 
Windows mới (hình 18.8)  

 

 

                

        Hình 18.8: Lệnh mở cửa sổ hoặc Tab mới từ menu bật lên 

18.4.4 Phục hồi các Tabs vừa đóng 

Khi một Tab mới vừa đóng, có thể mở lại Tab đó bằng cách R_Click 
lên bất kỳ Tab đang mở và chọn Reopen Closed Tab hoặc Recently 
Closed Tabs (hình 18.9) 

 

 

 

 

 

 

Hình 18.9: Lệnh mở lại Tab từ menu bật lên 

18.4.5 Mở và duyệt web trên tab mới 

Dưới đây là một số cách mở và duyệt trang web trên một tab mới 

- Để mở một tab mới, vào menu File\New Tab, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+T, hoặc bấm đúp chuột vào 

khoảng trống trên thanh Tab hoặc nhấn  nút tạo Tab mới  
- Để mở một địa chỉ trang web trên thanh địa chỉ tại tab mới, nhập địa chỉ trang web (URL) vào rồi nhấn 

tổ hợp phím Alt+Enter 

18.4.6 Sắp xếp các Tabs 

Các Tabs có thể sắp xếp lại bằng cách kéo và thả (drag) Tab muốn di chuyển đến vị trí mới. 
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18.4.7 Sử dụng chức năng InPrivate Filtering 

Khi lướt Web, một trong vấn đề phiền toái là xuất hiện các trang quảng cáo. Tính năng này ngăn chặn các 
trang Web quảng cáo bằng cách thực hiện các bước sau: 

- Tools/ InPrivate Filtering Settings hay nhấn nút  trên thanh điều khiển và chọn Filtering Settings, 
hộp thoại xuất hiện. (hình 18.10) 

- Chọn Automatically block là tự động chặn các trang quảng cáo, chọn Choose content to block or allow 
cho phép chọn các nội dung muốn chặn hoặc cho phép; và chọn Off là tắt chế độ InPrivate Filtering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hình 18.10: Hộp thoại Inprivate Filtering 

18.4.8 Sử dụng InPrivate Browsing 

InPrivate Browsing cho phép lướt Web mà không để dấu vết trong 
Internet Explorer. Điều này giúp ngăn chặn người khác sử dụng máy 
tính của bạn thấy những nơi bạn ghé thăm và những gì bạn thấy trên 
Web. Khi bạn bắt đầu InPrivate Browsing, Internet Explorer open 
một cửa sổ (window) mới. Sự bảo vệ InPrivate Browsing chỉ ảnh 
hưởng suốt thời gian bạn sử dụng cửa sổ đó. Bạn có thể mở nhiều 
Tabs trên cửa sổ đó và tất cả Tabs sẽ được bảo vệ bởi InPrivate 
Browsing. Tuy nhiên, nếu bạn mở một cửa sổ (browser window) 
trình duyệt khác, cửa sổ đó sẽ không được bảo vệ bởi InPrivate 
Browsing. Để kết thúc phiên làm việc InPrivate Browsing, đóng cửa 
sổ trình duyệt lại. Bạn có thể bắt đầu trình duyệt InPrivate Browsing 
bằng cách nhắn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P hoặc nhấn nút lệnh 
Safety trên thanh công cụ điều khiển và chọn InPrivate Browsing 
(hình 18.11). Khi đó một cửa sổ trình duyệt mới xuất hiện (hình 18.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18.12: Cửa sổ trình duyệt Inprivate 

Hình 18.11: Lệnh Inprivate 
Browsing từ nút lệnh Safety 
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Trong khi duyệt Web sử dụng InPrivate Browsing, Internet Explorer chứa các thông tin như Cookies, các 
files Internet tạm để trang Web mà bạn viếng thăm sẽ làm việc đúng. Tuy nhiên, khi kết thúc phiên làm việc 
InPrivate Browsing, những thông tin này sẽ bị xóa.  

Sau đây là bảng mô tả một số thông tin mà InPrivate Browsing sẽ loại bỏ khi đóng cửa sổ và sự ảnh hưởng 
của nó suốt phiên làm việc của trình duyệt. 

18.5 Làm việc với các trang Web 

18.5.1 Lưu nội dung trang Web 

Để lưu một trang web lên máy tính cục bộ của bạn, thực hiện các bước sau: 

- Truy cập đến trang web cần lưu nội dung.  

- Chọn File/Save As (nếu có hiện menu lệnh) hoặc nhấn nút Page ( ) và chọn Save as ...,  xuất hiện 
hộp thoại Save Webpage: (hình 8.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18.13: Hộp thoại lưu trang web 

- Chọn nơi chứa tập tin và đặt tên tập tin (file name)  
- Chọn kiểu lưu tập tin trong hộp liệt kê thả Save as type 

 Nếu muốn lưu tất cả các files cần thiết để hiển thị trang này bao gồm đồ họa, khung, …., chọn 
Webpage, Complete 

 Muốn lưu tất cả các thông tin cần thiết để hiển thị trang này trong một file đơn, chọn Webpage, single 
file 

 Nếu chỉ muốn lưu trang HTML hiện tại, nhấn Webpage, HTML only 
 Nếu chỉ muốn lưu văn bản từ trang hiện tại, chọn Text File 

- Nhấn Save để lưu. 
Chú ý: Để tạo một shortcut trên màn hình nền (desktop) tới một trang hiện hành, R_Click rồi chọn Creat 
Shortcut 

Thông tin Mô tả 

Cookies Giữ trong bộ nhớ để các trang làm việc đúng, bị xóa khi đóng trình duyệt 

Temporary Internet files Chứa đựng trên đĩa để các trang làm việc đúng, bị xóa khi đóng trình duyệt 

Webpage history InPrivate Browsing không lưu lại thông tin này 

Form data and passwords InPrivate Browsing không lưu lại thông tin này 

Address bar and search 
AutoComplete 

InPrivate Browsing không lưu lại thông tin này 

Automatic Crash Restore 
(ACR) 

ACR có thể phục hồi khi một Tab bị lỗi trong một phiên làm việc, nhưng 
nếu toàn bộ cửa sổ bị lỗi, dữ liệu sẽ bị xóa và cửa sổ không thể phục hồi 

Document Object Model 
(DOM) storage 

Sự lưu trữ DOM là một kiểu cookie mà nhà phát triển Web có thể sử dụng 
để lại thông tin. Tuy nhiên nó sẽ không được giữ lại khi cửa sổ đóng lại 
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18.5.2 Lưu các địa chỉ thường dùng 

Khi truy cập các trang Web, nếu muốn lưu lại địa chỉ các trang 
này để có thể sử dụng cho các lần truy cập sau mà không cần 
nhớ. Bạn thực hiện:  

- Chọn trang muốn lưu 
- Chọn menu Favorites/Add to Favorites hoặc nhấn vào nút công 

cụ  và chọn Add to Favorites… (hình 18.14) 
- Nhập tên cho địa chỉ muốn lưu và chọn nơi lưu.  
- Nhấn OK để lưu lại địa chỉ.  

                            
Hình 18.14: Nút công cụ Favarite 

18.5.3 Lưu hình ảnh từ một trang Web 

- Trong Internet Explorer, R_Click lên hình ảnh muốn lưu  
- Chọn Save Picture as, hộp thoại Save Picture xuất hiện 
- Chọn thư mục và đặt tên muốn lưu và nhấn Save 

18.5.4 Tải tập tin từ Internet 

Bởi vì một số files có thể chứa đựng viruses hoặc làm hại máy tính, do đó nên cẩn thận khi tải về 
các files từ Internet. Do đó, tốt nhất là nên lưu các files hoặc chương trình tới đĩa và kiểm tra virus 
tập tin này với một chương trình diệt virus nào đó trước khi chạy nó hơn là chạy các tập tin trực tiếp 
trên Web.  

Muốn tải về một tập tin, nhấn vào liên kết với tập tin 
đó,  xuất hiện hộp thoại (hình 18.15) 

- Open: mở tập tin bằng chương trình ứng dụng phù 
hợp. 

- Save: tải tập tin về máy cục bộ. 
- Cancel: bỏ qua việc tải tập tin. 

             
     Hình 18.15: Hộp thoại tải tập tin 

Ghi chú: để tăng tính an toàn, hộp kiểm tra Always ask before opening this type of file nên luôn được chọn.  
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18.5.5 Xem trang web trước khi in  

Chức năng này cho xem trước trang web trước khi in. Cách thực hiện như sau: 

- Chọn menu File\Print Preview hoặc nhấn Print trên thanh điều khiển và chọn Print Preview,  xuất hiện 
cửa sổ Print Preview (hình 18.16) 

Hình 18.16: Cửa sổ Print Preview 

- Trong cửa sổ Print Preview: Định dạng trang in: nhấn nút Page Setup  để thiết lập trang in với những 
tuỳ chọn khác như tiêu  đề  đầu trang, tiêu  đề cuối trang,… 
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18.5.6 In trang Web 

Chọn File/ Print hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc nhấn Print trên thanh điều khiển và chọn Print,  
xuất hiện hộp hội thoại: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chọn các tùy chọn trước khi in: 

 Select Printer: chọn máy in, nếu máy có nối kết nhiều máy in 
 Print Range: chọn vùng in 
 All: in tất cả các trang 
 Select: in vùng đã chọn trong trang web 
 Curent: in trang hiện hành 
 Page: chỉ ra số trang cần in  

 Numbers of copies: Số bản in trong mỗi lần in 
- Chọn OK để thực hiện In 

18.6 Tìm kiếm thông tin 

Internet chứa đựng một tập hợp rộng lớn các thông tin, nhưng tìm kiếm những gì bạn muốn tìm lại 
là một thách thức. Trên Internet có rất nhiều trang web cung cấp các công cụ tìm kiếm (search 
engine) như www.msn.com, www.google.com, www.yahoo.com, … và Interment Explorer 8 cũng 
có cấp công cụ tìm kiếm. Mỗi công cụ tìm kiếm có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Sau đây 
một số lưu ý để tăng kết quả khi tìm kiếm: 

- Sử dụng từ (word) cụ thể hơn là từ (word) chung chung. Ví dụ, muốn tìm tài liệu hướng dẫn sử dụng 
Internet Explorer 8, bạn sử dụng từ khóa “Internet Explorer 8” để tìm thì kết quả trả về có rất lớn. Trong 
trường hợp này, bạn có thể sử dụng cụm từ “hướng dẫn sử dụng Internet Explorer 8” thì kết quả trả về 
sẽ tốt hơn. Nhưng vì bạn muốn tìm tài liệu là sách tiếng Việt, nên bạn có thể chọn thêm là chỉ tìm các 
trang Web “những trang viết bằng tiếng Việt”. Thì kết quả trả về sẽ được giới hạn tốt hơn nữa.  

- Sử dụng cặp dấu ngoặc kép để tìm nhóm từ xác định, bao quanh nhóm từ bởi dấu ngoặc kép sẽ giới hạn 
kết quả tìm kiếm là chỉ các trang có chứa đựng chính xác nhóm từ đã chỉ định. Nếu không có dấu ngoặc 
kép, kết quả sẽ bao gồm bất kỳ trang mà nó chứa những từ bạn chỉ định không quan tâm đến thứ tự các 
từ 

- Sử dụng dấu trừ (-) trước nhóm từ: để nhận những trang không chứa những từ này xuất hiện trong kết 
quả 

- Giới hạn sử dụng các từ chung chung tiếng Anh như “a”, “my”,  “the” trừ khi tìm kiếm tiêu đề 
- Tìm kiến chính xác một website hoặc một domain . Nhập vào mhóm từ muốn tìm kiếm trước từ khóa 

“Site:” và sau đó là địa chỉ của website. Ví dụ,  tìm kiếm Microsoft.com cho các thông tin về virus, nhập 
vào virus site:www.microsoft.com 

18.6.1 Sử dụng công cụ tìm kiếm của Internet Explorer 8 

Internet Explorer (IE) 8 đến với Microsoft’s Live Search như là công cụ mặc nhiên trong thanh tìm kiếm tức 
thời của nó được đặt ở đỉnh gốc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt. Internet Explorer cho bạn dễ dàng bổ 
sung thêm nhiều công cụ tìm kiếm bằng cách lựa chọn một danh sách định nghĩa trước hoặc do bạn tùy chọn. 
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Để tìm kiếm các trang web theo một chủ đề nào đó được thực hiện rất dễ dàng trên thanh tìm kiếm của 
Internet. Ví dụ, để tìm thông tin về ”ý nghĩa ngày 20/11”, bạn nhập vào thanh tìm kiếm 

 và nhấn phím Enter. Kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện như sau 
(hình 18.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18.17: Tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm Live Search 

18.6.2 Sử dụng công cụ tìm kiếm Google 

Hiện nay Google là một công cụ tìm kiếm rất mạnh dùng để tìm kiếm thông tin trên mạng. Đây là công cụ 
tìm kiếm đa năng nhất, công cụ này có khả năng tìm kiếm trên vài tỉ trang Web. Hiện nay giao diện của 
Google hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ, kể cả ngôn ngữ tiếng việt.  

- Để tìm kiếm bằng công cụ Google, bạn nhập vào địa chỉ www.google.com hoặc www.google.com.vn 
trên thanh địa chỉ của IE. Trình duyệt sẽ nạp trang chủ của công cụ tìm kiếm Google như sau (hình 
18.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18.18: Cửa sổ tìm kiếm Google 

- Nhập thông tin muốn tìm vào hộp văn bản rồi nhấn Enter hoặc nhấn vào nút lệnh Tìm với Google 
(Google Search). Thông tin tìm kiếm thường là các từ khóa (keyword) hoặc một cụm từ tiêu biểu nhất. 
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- Để xem kết quả tìm kiếm, nhấn chuột vào một trong các liên kết được liệt kê ra (hình 18.19). Ngoài ra, 
bạn có thể nhấn chuột phải vào liên kết rồi chọn Open in New Window để mở trang liên kết ở một cửa 
sổ trình duyệt mới hoặc Open New Tab để mở trang liên kết ở một Tab mới của trình duyệt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18.19: Kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm Google 

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm nâng cao của Google để có kết quả tìm kiếm thông tin 
đang tìm chính xác hơn, bằng cách nhấn vào Advanced Search (tìm kiếm nâng cao-khi hiển thị ngôn ngữ 
tiếng Việt) (hình 18.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18.20: Tùy chọn tìm kiếm nâng cao 

Find web pages that have …: đặt các điều kiện cho tìm kiếm: 

 all  these words: kết quả tìm kiếm phải  bao gồm tất cả các từ cần tìm 
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 this exact wording or phase: kết quả tìm kiếm phải chính xác cụm từ cần tìm. 

 one or more of these words: kết quả tìm kiếm phải có ít nhất một trong những từ cần tìm 
 But don’t show pages that have … 

 any of these unwanted words: kết quả tìm kiếm không chứa những từ này 

Need more tools 

 Results per page: hiển thị kết quả trả về: nhấn hộp liêt kê thả để chọn số kết quả số trang, mặc 
nhiên sẽ trả về 10 kết quả nếu tìm được từ 10 trang Web trở lên. 

 Language: trả lại trang viết bằng ngôn ngữ, nhấn chọn ngôn ngữ 
 File type: trả về kết quả thuộc dạng tập tin, nhấn chọn kiểu dịnh dạng 

Ngoài ra bạn có thể đặt thêm điều kiện vào những tùy chọn khác như ngôn ngữ, thời gian, … 

18.7 Thiết lập tùy chọn cho Internet Explorer 
Bạn có thể thay đổi các thiết lập mặc định của IE như thiết lập trang chủ mặc định, đặt Proxy, … sau khi cài 
đặt 

18.7.1 Thiết lập trang chủ mặc định 

Bạn có thể thiết lập một trang mặc định để khi khởi động IE hoặc khi nhấn Home  trên thanh công cụ thì 
trang mặc định này sẽ được mở ra. Các bước sau thiết lập trang chủ mặc định 

- Chọn menu Tools/Internet Options hay nhấn nút công cụ  trên thanh điều khiển để liệt kê menu thả 
và chọn Internet Options, hộp thoại Internet Option xuất hiện (hình 18.21) 

- Tại lớp General, trong hộp văn bản của vùng Home Page nhập vào địa chỉ trang muốn làm trang chủ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 18.21: Hộp thoại Internet Option  
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18.7.2 Thay đổi thiết lập lịch sử duyệt web 

Khi duyệt Web, mặc định IE  tự động ghi lại các trang 
Web mà bạn đã truy cập, các tập tin đã tải xuống hay 
các thông tin đã nhập vào thanh tìm kiếm (trừ trường 
hợp sử dụng InPrivate Browsing). Điều này giúp cho 
bạn theo dõi quá trình làm việc trên Internet cũng như 
mở lại các trang đã làm việc. Các bước sau đây giúp 
thiết lập lịch sử duyệt web: 

- Vào menu Tools/Options hay nhấn nút công cụ  
trên thanh điều khiển để liệt kê menu thả và chọn 
Internet Options, hộp thoại Internet Option xuất 
hiện.  

- Tại lớp General, nhấn Settings trong vùng 
Browings history. Hộp thoại xuất hiện như hình 
18.22  

- Chọn số ngày giữ các trang đã duyệt trong web 
trong vùng History và nhấn OK          
                       Hình 18.22: Hộp thoại thiết lập lịch sử duyệt web 

Ghi chú:  

- Muốn xóa nội dung lịch sử duyệt web, trong vùng Browings history 
của lớp General chọn Delete browsing history on exit 

- Để xem lịch sử các trang Web đã duyệt, chọn View/ Explorer 

bar/History hay nhấn nút công cụ  trên thanh điều khiển để liệt 
kê menu thả và chọn Explorer bar/History. Cửa sổ Favorite xuất 
hiện như hình 18.23 

- Chọn ngày muốn xem các trang Web đã truy cập 

 

                                  
Hình 18.23: Lớp history 

18.7.3 Cài đặt Proxy 

Trong mạng máy tính, một máy chủ ủy nhiệm (server proxy) là 
một máy chủ (một hệ thống máy tính hay một chương trình ứng 
dụng) hoạt động như là trung gian cho các yêu cầu từ các máy 
khách (clients) tìm kiếm tài nguyên trên các máy chủ khác. Máy 
khách nối kết vào máy chủ ủy nhiệm để yêu cầu các dịch vụ như 
tập tin, nối kết, trang web hoặc các tài nguyên khác có thể sử dụng 
từ các máy chủ khác. Máy chủ ủy nhiệm đánh giá các yêu cầu 
theo các qui định lọc của nó. Nếu các yêu cầu hợp lệ với qui định, 
máy chủ ủy nhiệm cung cấp tài nguyên bằng cách kết nối với máy 
chủ có liên quan và yêu cầu dịch vụ thay mặt cho máy khách.    

Sau đây là các bước cài đặt Proxy: 

- Trong cửa sổ trình duyệt IE, chọn menu Tools/Options hay 

nhấn nút công cụ  trên thanh điều khiển để liệt kê menu 
thả và chọn Internet Options, hộp thoại Internet Option xuất 
hiện. (hình 18.24)             Hình 18.24: Đặt địa chỉ  Proxy 

- Chọn lớp Connections và nhấn nút lệnh , hộp thoại Local Area Network (LAN) Settings 
xuất hiện 

- Trong vùng Proxy server, đánh dấu hộp kiểm tra Use a proxy server for your LAN (These settings will 
not apply to dial-up or VPN connections) và nhập địa chỉ  của máy chủ Proxy (URL) và số cổng  
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18.8 Biểu mẫu và sử dụng dịch vụ công 

18.8.1 Khái niệm biểu mẫu (form) và công dụng của nó 

18.8.1.1 Khái niệm biểu mẫu 

Biểu mẫu cung cấp một tiêu chuẩn giao tiếp bằng văn bản giữa những người tham gia, các doanh nghiệp, 
các tổ chức và cơ quan chức năng. Biểu mẫu là một văn bản được định dạng chứa các khoảng trống (trường 
trống) mà người dùng có thể điền vào thông tin.  
Với các biểu mẫu giấy, nó thường được một người nào đó chuyển dữ liệu từ giấy đến một cơ sở dữ liệu máy 
tính. Biểu mẫu điện tử giải quyết vấn đề này bằng cách hoàn toàn bỏ qua các giai đoạn giấy. Thay vào đó, 
các biểu mẫu xuất hiện trên màn hình hiển thị của người sử dụng và người sử dụng lấp đầy nó bằng cách 
chọn tùy chọn với một thiết bị trỏ hoặc gõ văn bản từ bàn phím máy tính. Dữ liệu sau đó được gửi trực tiếp 
đến một ứng dụng xử lý biểu mẫu và các thông tin đó được ghi vào một cơ sở dữ liệu.  
Biểu mẫu điện tử (E-Form): Là phiên bản điện tử của biểu mẫu giấy, được quản lý, lưu trữ trên máy tính và 
lưu hành trên môi trường mạng. Với biểu mẫu điện tử: 
- Người sử dụng có thể điền trực tiếp thông tin lên biểu mẫu thông qua trình duyệt web hoặc giao diện đồ 

họa phần mềm hỗ trợ điền biểu mẫu. Dữ liệu người sử dụng điền vào biểu mẫu được tổ chức lưu trữ 
dưới dạng có cấu trúc (như XML...) để gửi tới Hệ thống xử lý biểu mẫu. 

- Hỗ trợ quá trình tương tác trực tuyến (gửi/nhận) thông qua môi trường mạng giữa người sử dụng biểu 
mẫu và Hệ thống xử lý biểu mẫu. 

- Dữ liệu đặc tả thuộc tính, cấu trúc của E-Form được quản lý và lưu trữ trong CSDL. 

18.8.1.2 Công dụng của nó 

Ngày nay, khi máy tính cá nhân phát triển mạnh mẽ, biểu mẫu điện tử có nhiều tiện ích so với các biểu mẫu 
giấy: 

- Giảm chi phí: Chi phí sản xuất cho in ấn biểu mẫu trên giấy không còn. Sửa đổi và cập nhật các biểu 
mẫu gây ra chi phí thấp hơn và chi phí lưu trữ và xử lý biểu mẫu giấy không còn. 

- Tính khả dụng cao hơn: Nếu các biểu mẫu điện tử có thể được truy cập trực tuyến qua Internet, nó có 
thể khả dụng cả ngày lẫn đêm ở khắp mọi nơi với trong bất kỳ số lượng. Hạn khả dụng bởi thời gian mở 
cửa và giờ văn phòng của các cơ quan và doanh nghiệp không còn. 

- Khả năng sử dụng dễ dàng hơn và tránh sai sót: Biểu mẫu điện tử  thì dễ dàng điền vào, nó làm cho công 
việc dễ dàng. Ví dụ,  các tính toán, kiểm tra tính hợp lệ, tính hợp lý và đầy đủ của các yếu tố đầu vào. 
Do đó nó có thể tránh được những lỗi nhập liệu hay thiếu vắng của các mục. 

- Có thể chuyển lại biểu mẫu giấy: Biểu mẫu điện tử có thể dễ dàng được in trên giấy như các mẫu giấy 
chưa điền dữ liệu hoặc đã được điền vào trên máy tính 

- Dễ dàng sử dụng các dữ liệu sẵn có: Khi các ứng dụng được kết nối, dữ liệu có sẵn có thể được tự động 
chuyển vào các biểu mẫu điện tử. Ví dụ, sau nhập vào của một số cá nhân, số bảo hiểm hoặc số thuế, 
tên và các thông tin địa chỉ sẽ được nhập tự động. 

- Điền dữ liệu ngoại tuyến (offline) hoặc trực tuyến (online): Biểu mẫu điện tử có thể được điền ngoại 
tuyến (không có kết nối trực tiếp với hệ thống xử lý) và trực tuyến (với kết nối trực tiếp để hệ thống xử 
lý). 

- Không có mất đi chất lượng sao chép (copy): Sự bất lợi của các bản sao biểu mẫu thường làm cho bản 
sao chép khó đọc sẽ không còn khi sử dụng biểu mẫu điện tử. 

18.8.2 Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

18.8.2.1 Dịch vụ hành chính công 

Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các 
lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. 

Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ 
thể liên quan đến tổ chức, cá nhân. 
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18.8.2.2 Dịch vụ công trực tuyến 

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá 
nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau: 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành 
chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải 
về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi 
trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền 
và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình 
xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) 
và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng 
thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, 
gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.  

18.8.2.3 Sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Phần này với thiệu một số thao tác cơ bản sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên trang web thông tin hành 
chính công tỉnh Bình Dương 

18.8.2.3.1 Truy cập vào trang web thông tin hành chính công tỉnh Bình Dương 

Để truy cập vào trang web thông tin hành chính công tỉnh Bình Dương, trên trình duyệt nhập vào địa chỉ 
sau: http://dichvucong.binhduong.gov.vn. Khi đó trang chủ xuất hiện như hình 18.25 

 

Hình 18.25: Trang chủ thông tin hành chính công tỉnh Bình Dương 



Chương 18: Trình duyệt web internet explorer (IE), biểu mẫu và sử dụng dịch vụ công 

Giáo trình ứng dụng CNTT – Cơ bản  Trang 253 

18.8.2.3.2 Đăng ký tài khoản  

Trong trang chủ thông tin hành chính công tỉnh Bình Dương, để đăng ký tài khoản ta thực hiện các bước 
sau: 

- Nhấp vào mục Đăng Ký (hình 18.26) để đăng ký tài khoản.  

 

Hình 18.26: Đăng ký tài khoản và đăng nhập 

- Khi đó xuất hiện giao diện như hình 18.27 

 

Hình 18.27: Đăng ký tài khoản và đăng nhập 

- Điền đầy đủ các thông tin vào form ở hình 18.27: 
o Các tên trường có dấu “*” bắt buộc phải nhập vào 
o Mã bảo vệ bắt buộc nhập vào 

-  Nhấp vào nút lệnh Tạo tài khoản 
- Nếu thông tin điền hợp lệ, một thông báo tiếp theo chỉ dẫn kích hoạt tài khoản để hoàn thành đăng ký 

(hình 18.28) 
 

 

Hình 18.28: Thông báo kích hoạt tài khoản 
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18.8.2.3.3 Đăng nhập vào tài khoản 

Để đăng nhập vào tài khoản trên thông tin hành chính công tỉnh Bình Dương, tại mục đăng nhập trong trang 
chủ (hình 18.25) nhập vào Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu và nhấn nút lệnh Đăng nhập. 

18.8.2.3.4 Sử dụng dịch vụ công 

Để truy cập vào các dịch vu công, nhấp chuột vào chọn Dịch Vụ Công trong trang chủ (hình 18.29). Khi đó 
xuất hiện trang như hình 18.30) 

 

Hình 18.29: Link truy cập trang dịch vụ công 

 

Hình 18.30: Trang dịch vụ công 
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18.8.2.3.5 Tra cứu hồ sơ 

Để tra cứu hồ sơ, trong trang web dịch vụ công (hình 18.30), nhấp vào mục tra cứu hồ sơ. Khi xuất hiện giao 
hiện như hình 18.31. 

 

Hình 18.31: Giao diện tra cứu hồ sơ 

 
- Nhập vào các thông tin: Mã tra cứu, Số giấy tờ tùy thân và Mã bảo vệ 
- Nhấp vào nút lệnh Tìm kiếm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


