
CSS
CASCADING STYLE SHEET

ThS. Nguyễn Hồ Minh Đức



Nội dung 

• Giới thiệu CSS

• Phân loại

• Định dạng theo lớp

• Các thuộc tính định dạng

– định dạng nền, chữ, liên kết, bảng biểu

– định dạng hộp

– định dạng nâng cao



Giới thiệu
• Bảng kiểu (style sheet) nhằm thoả mản nhu cầu 

– Thẩm mỹ
– Giữ tính thống nhất cho trang HTML.
– Định dang một số tính chất thông thường cùng một lúc cho tất cả các đối 

tượng trên trang.
• Lợi ích của CSS:

– Tiết kiệm thời gian
– Khi thay đổi định dạng chỉ cần thay đổi CSS, các trang khác sẽ tự động cập 

nhật sự thay đổi đó
– Có thể dùng các CSS cùng với JavaScript để tạo các hiệu ứng đặc biệt

• Bất lợi của CSS:

– Một số tính năng không được hỗ trợ đầy đủ trên tất cả các loại trình 
duyệt.
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PHÂN LOẠI-CÁCH TẠO

Phân loại : Có 3 loại

 Inline style
 Internal style
 External style 
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Inline style
Là kiểu được gán cho một dòng hoặc một đoạn văn bản, bằng 
cách sử dụng thuộc tính style bên trong tag muốn định dạng

Cú pháp:

<TagName Style=”property1:value1; property2:         
                                               value2; …”>
      N i dung văn b n mu n đ nh d ngộ ả ố ị ạ

</TagName>
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• Ví dụ : 

<BODY>

<P style="color:#0033CC; border:#FF0000"> 

This paragraph has an inline style applied to it</P>

<P> This paragraph is displayed in the default style.

<P> Can you see the <SPAN style = color:red> difference </SPAN> 
in this line

</BODY>
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Internal style:
Là bảng mẫu thích hợp cho trang riêng lẻ với nhiều văn bản.

Cách tạo: Tạo bảng mẫu chung trên phần đầu trang  trong cặp tag 
<head>

Sử dụng: Trong phần body, nội dung nào muốn sử dụng định dạng 
theo bảng mẫu trên thì đặt trong tag được định nghĩa trong phần head

Cú pháp:
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<HTML>
<HEAD>
<style type="text/css">
h1,h2 {

font-family: Arial;
color: #0066FF;

}
</style>
</HEAD>
<BODY>

<H1>This is the H1 element</H1>
<H2>This is the H2 element</H2>
<H3>This is the H3 element with its default style as displayed in the browser</H3>

</BODY>
</HTML>
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External style:
Là một bảng kiểu được lưu trữ thành một file bên ngoài và được liên kết với 
trang HTML.

Bảng kiểu này sẽ được áp dụng và ảnh hưởng cho tất cả các trang của một 
website.

Cách tạo:

– Tạo một tập tin văn bản mới 

– Nhập tên các tag muốn định dạng thuộc tính theo mẫu:

TagName{property1: value1; 
property2:value2;…}

– Lưu tập tin với định dạng Text Only và có phần mở rộng .css
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• Ví dụ:

Tạo tập tin Sheet1.css, có nội dung sau:

H2 {color:blue; font-style:italic}
P{text-align:justify; 

text-indent:8pt; 
font:10pt/15pt “Myriad Roman”,”Verdana”}
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•Cách dùng External style:
<Head>

<Link Rel=StyleSheet                                                
   Type=”text/css” Href=”tên t p tin.cssậ ”>

</Head>

Ví dụ:
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<HTML>
<HEAD><TITLE> Changing the rules</TITLE>

<LINK REL=stylesheet HREF=”sheet1.css” TYPE=”text/css”>
</HEAD>
<BODY>

<H2> Changing the rules is fun</H2>
<P> Changing the rules may not be such fun
<H2>The H2 element again</H2>

</BODY>
</HTML>



ĐỊNH BẢNG MẪU CHO LỚP (CLASS)

Có thể chia các yếu tố trong HTML thành các lớp để áp 
dụng kiểu mẫu hiệu quả hơn

Cú pháp:

<STYLE>

.ClassName{property1: value1; property2:value2;…}

</STYLE>

Trong phần <Body>, đánh dấu phần nằm trong lớp bằng 
cú pháp:

<TagName Class=”ClassName”> Nộidung </TagName>
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Ví dụ:

<HTML>
<HEAD>

<STYLE>
.water{color:blue}
.danger{color:red}

</STYLE>
</HEAD>
<BODY>

<P class=“water”>test water
<P class=“danger”>test danger

</BODY>
</HTML>
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ĐỊNH CÁC TAG RIÊNG BIỆT

Dùng áp dụng cho một phần tử riêng biệt trên trang Web

Cú pháp:

  <style>

TagName#IDName{property1: value1;              
                     property2: value2;…}

  </style>

Trong tag Body nhập cú pháp:

<TagName ID=IDName> Nội dung</TagName>
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Ví dụ:

<HTML>        

<HEAD><TITLE> ID Selectors</TITLE>

<STYLE>

  p#control {color: red;font-weight:bold; text-indent:18pt}

p{color: magenta;text-indent:0pt}

</STYLE>

</HEAD>

<BODY>

<p id=control>A hardware device that allows the user to make 
electronic copies of graphics or text.

<p>Short for picture element. A pixel refers to the small dots that 
make up an image on the screen. 

</BODY></HTML> 15



TẠO CÁC TAG TÙY Ý

• Có 2 loại tag chung có thể kết nối Class hay các ID để 
tạo các tag tuỳ ý

• Cần phân biệt đối tượng cấp khối và cấp hàng
 Đối tượng cấp khối như một đoạn văn, thường bắt đầu một dòng mới 

và có thể chứa các đối tượng cấp khối khác gồm các tag: P, H1, 
Body, table

 Đối tượng cấp hàng không tạo dòng mới, thường chứa văn bản và 
các yếu tố trong hàng khác gồn các tag: B, Font…

• Các tag DIV và SPAN: có thể kết nối với Class hay ID 
để tạo ra các tag tuỳ ý. Trong đó DIV phù hợp với các 
đối tượng  cấp khối, SPAN phù hợp với các đối tượng 
cấp hàng
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TẠO TAG CẤP KHỐI TÙY Ý

Cú pháp: 

Bằng cách thêm một CLASS hoặc ID vào tag DIV và định mẫu 
cần có

Trong phần Style hoặc một bảng mẫu bên ngoài ta nhập:

DIV.ClassName{property1: value1; 
property2:value2;…} 

với ClassName là tên lớp sẽ sử dụng, hoặc:

DIV#Idname{property1: value1; property2:value2;…}

với IDName là tên định danh của tag DIV
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• Áp dụng tag cấp khối tuỳ ý vào trang HTML

Tại đầu phần văn bản muốn định dạng, ta nhập cú 
pháp:

<DIV Class=”ClassName”                  
   IDname=”Idname”>

Nội dung 

</DIV> 

(bên trong có thể chứa các tag <P> hoặc <H1>)
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• Ví dụ:

<HTML>        
<HEAD><TITLE> ID Selectors</TITLE>

<STYLE>
  DIV.control{background:magenta;font-size:28pt}

DIV#intro{color: magenta;text-indent:0pt;font-weight:bold}
</STYLE>

</HEAD>
<BODY>

<DIV class='control'>A hardware device that allows the user to make 
electronic copies of graphics or text.</DIV>
<DIV ID='intro'>Short for picture element. A pixel refers to the small dots 
that make up an image on the screen. </DIV>

</BODY></HTML>
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TẠO CÁC TAG TRONG HÀNG TÙY Ý

Kết nối nhiều kiểu định dạng văn bản trong một tag

Cú pháp:

Trong phần Style, nhập cú pháp:

SPAN.Clname{property1: value1;              
property2:value2;…}

Hoặc:

SPAN#IDname{property1: value1;               
property2:value2;…} 
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Áp dụng tag trong hàng tuỳ ý vào trang HTML: 

Tại đầu đoạn văn bản muốn định dạng, nhập cú pháp:

<SPAN Class=”classname”>

 nội dung văn bản

</SPAN>

Hoặc:

<SPAN ID=”IDName”> 

     Nội dung văn bản

</SPAN>
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• Ví dụ : 

<HTML>        
<HEAD><TITLE> ID Selectors</TITLE>

<STYLE>
  SPAN.control{background:magenta;font-size:200%}

SPAN#intro{font-variant:small-caps;color:orange;font-
weight:bold}
</STYLE>

</HEAD>
<BODY>

<SPAN class='control'>A </SPAN>
<SPAN style="color:red">hardware device that allows the user to 
make electronic copies of graphics or text.</span>
<SPAN ID='intro'>Short for picture element. A pixel refers to the 
small dots that make up an image on the screen. 
</SPAN></BODY></HTML>
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Các thuộc tính định dạng

• Định dạng nền, chữ, 
liên kết, bảng biểu

• Định dạng hộp

• Định dạng nâng cao



Định dạng nền

• Các thuộc tính:

– background-color

– background-image

– background-repeat

– background-attachment

– background-position



• Ví dụ: background-color



• Ví dụ: Background Image



• Ví dụ: Background Image - tính lặp

– Thông thường hình nền được lặp theo chiều ngang và chiều 
dọc

– Chỉ lặp theo chiều ngang hoặc chiều dọc ?



• Ví dụ: Background Image - vị trí



Định dạng văn bản

• Ví dụ: màu chữ ==> xác định bằng

– tên màu hoặc giá trị RGB hoặc giá trị hexa



• Ví dụ: canh lề chữ -   text-align



• Ví dụ: Text Decoration



• Ví dụ: Text Indentation ==> thụt vào đầu dòng ở đoạn 
văn bản 



Định dạng phông chữ

• Trong CSS, có 2 loại tên hệ thống phông chữ

– generic family 

– font family



• Ví dụ: font-family



• Ví dụ: font-style



• Ví dụ: font-size ==> giá trị được xác định theo

– Tuyệt đối:
• cỡ chữ mang giá trị cụ thể

• không cho phép người dùng thay đổi cỡ chữ trên mọi trình duyệt

– Tương đối:
• cỡ chữ có giá trị tương đối so với các thành phần xung quanh

• cho phép người dùng thay đổi cỡ chữ trên các trình duyệt

h1 {font-size:40px;}
h2 {font-size:30px;}
p {font-size:14px;}

h1 {font-size:2.5em;} /* 40px/16=2.5em */
h2 {font-size:1.875em;} /* 30px/16=1.875em */
p {font-size:0.875em;} /* 14px/16=0.875em */



Định dạng Liên kết

• 4 trạng thái của liên kết:
– a:link - liên kết chưa “đi đến”

– a:visited - liên kết người dùng đã “đi đến”

– a:hover - liên kết khi người dùng di chuyển chuột qua nó

– a:active - liên kết đang được chuột nhấn



• Một số định dạng liên kết thông dụng

– Text Decoration



• Định dạng liên kết:

– background-color



• Định dạng liên kết

– áp dụng các định dạng khác nhau cho các liên kết



Định dạng danh sách

• 2 loại

– không có thứ tự (unordered list)

– có thứ tự (ordered list)



• Danh sách: dùng hình ảnh đánh dấu các mục

– kích thước hình ảnh đánh dấu hiển thị không giống nhau 
trên các trình duyệt (xem vd tiếp theo để khắc phục)



• Vd danh sách: Dùng hình ảnh đánh dấu các mục: sử 
dụng hình nền



Định dạng bảng

• Ví dụ: 

– table border



• Định dạng bảng:

– Collapse Borders (đường viền đơn)



• Định dạng bảng

– Table Width & Height

– Table Text Alignment, padding

– Table Color

Table { width:100%;}
Th {height:50px;}

Td{
text-align:right;
padding:15px;}

table, td, th{ 
border:1px solid green;
}
Th {
background-color:green;
color:white;
}



• Ví dụ: định dạng bảng như sau:



<html>
<head>
<style type="text/css">
#customers {
font-family:"Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
width:100%;
border-collapse:collapse; 
}
#customers td, #customers th {
font-size:1em;
border:1px solid #98bf21;
padding:3px 7px 2px 7px;
}
#customers th {
font-size:1.1em;
text-align:left;
padding-top:5px;
padding-bottom:4px;
background-color:#A7C942;
color:#ffffff;
}
#customers tr.alt td {
color:#000000;
background-color:#EAF2D3;
}
</style>
</head>

<body>
<table id="customers">
<tr>
  <th>Company</th>
  <th>Contact</th>
  <th>Country</th>
</tr>
<tr>
<td>Alfreds Futterkiste</td>
<td>Maria Anders</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr class="alt">
<td>Berglunds snabbköp</td>
<td>Christina Berglund</td>
<td>Sweden</td>
</tr>
<tr>
<td>Centro comercial Moctezuma</td>
<td>Francisco Chang</td>
<td>Mexico</td>
</tr>
<tr class="alt">
<td>Ernst Handel</td>
<td>Roland Mendel</td>
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CSS Box Model
 Tất cả các phần tử HTML đều có thể xem như khối 

hộp (box). 

 Trong CSS, khái niệm “box model” được dùng khi 
đề cập đến vấn đề thiết kế và bố cục.

 CSS box model bản chất là một hộp bao quanh 
các phần tử HTML, bao gồm: margin, border, 
padding, và content

 Box model cho phép chúng ta thiết lập đường viền 
xung quanh các phần tử và tạo khoảng cách giữa 
phần tử này và phần tử kia
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 Hình minh họa box model
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 Box model
 Margin  (lề) - Vùng không gian xung quanh 

đường viền. Margin không có màu nền và hoàn 
toàn trong suốt.

 Border  - Đường viền nằm xung quanh phần 
padding và content. Đường viền chịu tác động 
bởi thuộc tính background color của khối hộp.

 Padding  (vùng đệm) - Vùng không gian xung 
quanh content. Padding chịu sự tác động bởi 
thuộc tính background color của khối hợp

 Content - Nội dung của khối hộp, chứa các đoạn 
văn bản hoặc hình ảnh, hoặc các khối hộp khác.
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 Ví dụ: box model
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 Định dạng đường viền:

 thuộc tính border-style, các giá trị của border-style:
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 Ví dụ: định dạng màu đường viền



55

 Ví dụ: đường viền khác nhau trong khối hộp
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 Định dạng đường viền bằng thuộc tính 
border ==> tổng hợp các thuộc tính

 Khi sử dụng thuộc tính border, thứ tự các giá 
trị của thuộc tính sẽ là:
 Border-width
 Border-style
 Border-color

 Ví dụ:

border:5px solid red;
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