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Sau khi soạn thảo thành công các tài liệu như sách giáo khoa, luận án,
luận văn, tiểu luận tốt nghiệp thì việc đầu tiên người dùng cần nghĩ đến
chính là tạo mục lục cho các tài liệu. Tuy nhiên, người dùng thường tạo mục
văn bản theo cách thủ công mất nhiều thời gian và công sức, ngoài ra còn bỏ
phí đi các chức năng tạo mục lục tự động mà Microsoft Word 2013 trang bị
cho người dùng. Sau đây là cách tạo mục lục tự động trong MS Word 2013
được thực hiện theo 03 bước cơ bản sau:
Bước 01: Tiến hành đánh dấu tất cả các mục có trong mục lục
- Đánh dấu nội dung cần tạo mục lục.
- Chọn thẻ References
- Chọn Add Text trong nhóm Table of Contents
- Chọn Level người dùng muốn áp dụng cho nội dung đã chọn

Bước 02: Tạo mục lục tự động
- Đặt con trỏ vào tài liệu nơi bạn muốn đặt mục lục tự động
- Chọn thẻ References
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- Chọn nút Table of Contents, Chọn vào Insert Table of Contents và
định dạng mục lục theo cách riêng của mình.

Bước 03: Cập nhật lại mục lục tự động
Sau khi đã tạo ra bảng mục lục cho tài liệu, có thể bạn phải duy trì
bảng mục lục đã có. Bảng mục lục sẽ tự động cập nhật khi tài liệu được mở
và tự động cập nhật bất cứ khi nào người dùng thêm tên chương hoặc tiêu
đề mới vào và làm thay đổi số trang của tài liệu. Người dùng chỉ cần thực
hiện các bước sau:
- Chọn thẻ References và sau đó chọn Update Table
- Trong nhóm Table of Contents.

Khi cập nhật bảng mục lục người dùng sẽ được hỏi sẽ cập nhật toàn
bộ mục lục hay chỉ điều chỉnh số trang.
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 Chọn Update page number only: Điều chỉnh số trang nếu
người dùng thêm nội dung làm tăng số trang trong tài liệu mà
không thêm tiêu đề nào mới.
 Chọn Update entire table: Người dùng thêm hoặc thay đổi nội
dung tiêu đề.
Khi người dùng thực hiện chức năng cập nhật lại mục lục tự động cần
nên tránh việc sửa chữa trực tiếp vào bảng mục lục, vì nếu người dùng đã
từng cập nhất bảng mục lục, thì hãy chỉnh sửa trên tài liệu, không sửa trực
tiếp trên bảng mục lục, sau đó nhấp chọn Update Table.
Ngoài ra, người dùng xóa mục lục tự động theo bước sau:
- Chọn tab Referencs trên nhóm Ribbon
- Chọn Table of Contents
- Chọn Remove Table of contents.

Tóm lại, chức năng tạo mục lục tự động sẽ rất hữu ích. Người dùng chỉ
cần chèn lại mục lục, số trang sẽ được tự động điều chỉnh chứ không phải
điều chỉnh số trang bằng tay mỗi khi thay đổi nội dung. Với mục lục tự động,
người dùng sẽ dễ dàng di chuyển đến các vị trí mong muốn trên toàn bộ tài
liệu một cách nhanh nhất giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng.
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