
Hiển thị Ruler, thanh thước kẻ căn chỉnh lề 

trong Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 

Có một cách nhanh và đơn giản để mở thanh thước kẻ ngang, dọc Ruler là dùng phím tắt Alt + 

W rồi ấn R còn nếu đã bỏ Ruler thì lập lại thao đó 1 lần nữa. 

 

 

Hiển thị Ruler trong word 2016 

Trên giao diện sử dụng của Word 2016, vào tab View và đánh dấu kiểm vào ô Ruler 

 

Hiển thị Ruler trong word 2010 



Bước 1: Mở Microsoft Word 2010 lên, ở thanh công cụ chọn tab View và tích vào Ruler để thanh 

Ruler này hiển thị trên Word. 

 

Bước 2: Sau khi tích chọn Ruler xong có thể mở Word Option lên và cài đặt đơn vị cho thanh 

Ruler như: inches, centimeters,.... 

 

Hiển thị Ruler trong word 2013 

Tương tự như ở Word 2010 thì để hiện thị chức năng Ruler trong Word 2013 cũng chọn View và 

tích vào Ruler để thanh công cụ hiển thị lên Word 

 

Hiển thị Ruler trong word 2007 



Cách 1: Kích vào thẻ View và chọn biểu tượng Ruler như hình dưới: 

 

Cách 2: Kích vào nút View Ruler ở trên thanh cuộn dọc bên phải màn hình soạn thảo Word. 

 

Cách 3: Nếu thực hiện 2 cách trên mà chỉ có mỗi thước kẻ ngang xuất hiện, không có thước kẻ 

dọc thì làm như sau: 

Kích vào nút Office Button ở góc trên trái màn hình Word, sau đó chọn Word Options (phím 

tắt nhanh ấn Alt + F sau đó ấn chữ I) 

 



Kế tiếp chọn Advanced trong dãy menu bên tay trái. Kéo thanh trượt ở khung bên phải xuống 

dưới, tìm tới nhóm Display, đánh dấu trước dòng Show vertical ruler in Print Layout view và 

nhấn OK để hoàn thành. 

 

Hiển thị Ruler trong word 2003 

Bước 1: Để hiện thị thước đo, chọn menu View, chọn Ruler trong dãy menu xổ xuống. 

 



Bước 2: Nếu muốn cho hiển thị thước đo theo chiều dọc ở chế độ xem văn bản, chọn Tools, sau 

đó chọn mục Options… trong dãy menu xổ xuống. Cửa sổ Options xuất hiện, chọn View và đánh 

dấu chọn vào mục Vertical ruler (Print view only) trong nhóm Print and Web Layout options. 

Nhấn OK để hoàn thành. 

 

Nguồn http://thuthuat.taimienphi.vn/hien-thi-chuc-nang-ruler-trong-word-697n.aspx 
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