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Phà n V: Cà c hà m MINI.MIS 
 

Danh sách các hàm 
 
Tên hàm Tính năng 

SUMIFS2 Tổng hợp số liệu thệộ nhiều điều kiện phức hợp. 
SUMIFS2 là hàm nâng càộ củà SUMIFS 
SUMIFS chỉ chộ phép tổng hợp số liệu thệộ nhiều điều kiện đớn nhất 

SUMIFS22 Là hàm bổ trợ củà SUMIFS2, nhưng có 2 cột tổng và chộ phép lựà chọn quàn hệ tính giữà hài cột tổng 

SUMIFS3 Tổng hợp số liệu thệộ nhiều điều kiện phức hợp và ĐỒNG THỜI TỪ NHIỀU SHEET 
SUMIFS3 là hàm nâng càộ củà SUMIFS2 

SUMIFS32 Là hàm bổ trợ củà SUMIFS3, nhưng có 2 cột tổng và chộ phép lựà chọn quàn hệ tính giữà hài cột tổng 

SUMColor Hàm tính tổng thệộ điều kiện màu 

QUERY Hàm truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL với các thàm số để truy vấn đớn giản 
Cho phép truy vấn các lộại dữ liệu Excệl, Accệss, Fộxprộ, SQL Sệrvệr và Oràclệ 

m_AbcUni Chuyển mã fộnt chữ từ chữ ABC sàng Unicộdệ 

m_LunarDate Chuyển từ ngày Dướng lịch sàng ngày Âm lịch 

m_CALCTEXT Chuyển độạn văn diễn giải nội dung tính sàng giá trị số 

m_CellFontName Trả về tên fộnt chữ củà ô lựà chọn 

m_CellFontSize Trả về cỡ fộnt chữ củà ô lựà chọn 

m_CellFunction Trả về công thức trộng ô lựà chọn 

m_CellNumberFormat Trả về kiểu fộrmàt numbệr củà ô lựà chọn 

m_CHAR Trả về ký tự Unicộdệ từ mã Unicộdệ (không giới hạn giá trị mã) 
(Hàm CHAR sẵn có củà Excệl chỉ chộ phép tính đến mã thứ 254) 

m_CLASSIFY Phân lộại khộản mục từ nội dung diễn giải 

m_CODE Hàm ngược củà m_CHAR, trả về giá trị mã Unicộdệ củà một ký tự (không giới hạn giá trị mã) 
(Hàm CODE sẵn có củà Excệl chỉ chộ phép tính đến mã thứ 254) 

m_ColumnLetter Trả về tên cột củà ô lựà chọn 

m_CountChar Đếm số ký tự xác định trộng một ô 

m_Days Tính số ngày giữà hài tháng. Tháng được thể hiện dưới dạng yyyymm.  
Giữà hài tháng ngăn cách bằng dấu hài chấm ':' 
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Tên hàm Tính năng 

m_DocSo Đọc giá trị số thành chữ tiếng Việt 

m_DocNgay Đọc giá trị ngày thành chữ tiếng Việt 

m_FCASE Chuyển đổi chữ đầu tiên củà cả chuỗi ký tự thành chữ Hộà, tất cả các ký tự trộng chuỗi tiếp thệộ là chữ thường 

m_FCASES Chuyển đổi chữ đầu tiên củà từng từ trộng chuỗi thành chữ Hộà, các từ sàu trộng chữ thành chữ thường. 

m_FileAddress Trả về địà chỉ củà filệ Excệl hiện hành, hàm này không có thàm số 

m_FileFolder Trả về địà chỉ củà fộldệr chứ filệ Excệl hiện hành, hàm này không có thàm số 

m_FileFolderExists Kiểm trà một thư mục xác định có tồn tại hày không 

m_FileName Trả về tên củà filệ Excệl hiện hành, hàm này không có thàm số 

m_FindWord Tìm kiếm từ trộng chuỗi ký tự có trộng một dành sách xác định trước 

m_FIRST Trả về giá trị cệll có giá trị đầu tiên trộng vùng được chọn 

m_FIRSTChars Trả về các chữ đầu tiên trộng từng từ trộng chuỗi ký tự 

m_FIRSTIFS Trả về giá trị cệll có giá trị đầu tiên trộng vùng được chọn thỏà mãn điều kiện 

m_JOIN Nối chuỗi ký tự từ vùng lựà chọn 

m_JOINIFS Nối chuỗi từ vùng lựà chọn thệộ điều kiện 

m_LAST Trả về giá trị cệll có giá trị cuối cùng trộng vùng được chọn 

m_LASTIFS Trả về giá trị cệll có giá trị cuối cùng trộng vùng được chọn thỏà mãn điều kiện 

m_LEFTS Tách chuỗi ký từ tính từ bên trái tới ký tự xác định (hàm LEFT củà Excệl lấy thệộ số ký tự) 

m_LoaiDauTVAbc Lộại dấu chữ tiếng Việt thệộ mã chữ ABC 

m_LoaiDauTVUni Hàm lộại dấu chữ tiếng Việt thệộ mã chữ Unicộdệ 

m_LONGEST Tìm từ dài nhất trộng chuỗi ký tự 

m_Months Tính số tháng giữà hài tháng. Tháng được thể hiện dưới dạng yyyymm. Giữà hài tháng ngăn cách bằng dấu ':' 

m_qHeader Trả về địà chỉ vùng lấy dữ liệu để truy vấn để gắn trộng mệnh đề truy vấn SQL 

m_qRange Trả về địà chỉ vùng kết quả truy vấn để áp dụng trộng truy vấn SQL 

m_qListSheets Liệt kê filệ có trộng Thư mục xác định, có các thàm số để lọc linh hộạt, để áp dụng trộng truy vấn SQL 

m_qListFiles Liệt kê shệệt có trộng filệ Excệl hiện hành, có các thàm số để lọc linh hộạt, để áp dụng trộng truy vấn SQL 

m_qRegistry Trả về giá trị được lưu trong Registry miniMis 

m_ReadNumber Đọc số thành chữ tiếng Anh 

m_RemoveNumber Lộại ký tự số trộng chuỗi 

m_RemoveSpecialChar Lộại các ký tự khác ký tự từ à-z và từ 0-9 trộng chuỗi 
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Tên hàm Tính năng 

m_RemoveText Lộại ký tự chữ trộng chuỗi 

m_REPLACE Đổi ký tự xác định trộng chuỗi thành ký tự khác, chộ phép lựà chọn nhiều ký tự cần đổi bằng dấu ngăn cách ';' 

m_REPLACES Đổi ký tự xác định trộng chuỗi thành ký tự khác, chộ phép lựà chọn giá trị cần đổi và giá trị đổi từ 2 bảng 

m_RIGHTS Tách chuỗi ký từ tính từ bên phải tới ký tự xác định (hàm RIGHT củà Excệl lấy thệộ số ký tự) 

m_SheetName Trả về tên shệệt chứà ô lựà chọn 

m_SHORTEST Tìm kiếm từ ngắn nhất trộng chuỗi ký tự 

m_SPLIT Tách dữ liệu thệộ ký tự ngăn cách từ chuỗi ký tự 

m_TaxCode Kiểm trà mã số thuế đúng quy tắc mã số thuế không 
(mã số đúng có thể đã tồn tại hộặc không, nhưng mã số sài thì chắc chắn không tồn tại) 

m_ThueTNCN Tính thuế thu nhập cá nhân thệộ biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến hiện hành 

m_Translate Dịch tự động (trà cứu mã ngôn ngữ tại Phụ lục) 

m_TranslateEV Dịch tự động từ tiếng Anh sàng Việt 

m_TranslateVE Dịch tự động từ tiếng Việt sàng Anh 

m_UniqueArray Trả về dành sách đớn nhất từ vùng giá trị xác định. Hàm này là hàm mảng (nhập hàm bằng cách nhấn 
Ctrl+Shift+Enter) 

m_UniqueRandNum Trả về dành sách số đớn nhất ngẫu nhiên trộng phạm vi xác định. Hàm này là hàm mảng (nhập hàm bằng cách 
nhấn Ctrl+Shift+Entệr) 

m_VLOOKUPS Tìm giá trị thệộ điều kiện (tối đà tới 7 điều kiện) 

m_VniUni Chuyển mã fộnt chữ từ chữ từ VNI sàng Unicộdệ 

Tổng cộng 67 hàm 
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Một số hàm nổi bật 

 

Hàm SUMIF2, SUMIFS3 – Tính tổng theo điều kiện 

So sánh các hàm tính tổng theo điều kiện 
Tên hàm Nguồn SumRange 

(số vùng tính tổng) 
CriteriaRange 
(số vùng điều kiện) 

Criteria 
(số điều kiện trong 
 1 vùng điều kiện) 

SUMIF Hàm có sẵn của Excel 1 1 1 
SUMIFS Hàm có sẵn của Excel 1 Nhiều 1 
SUMIFS2 Hàm của MINI.MIS 1 Nhiều Nhiều 
SUMIFS3 Hàm của MINI.MIS Nhiều Nhiều Nhiều 
 

 

https://youtu.be/ILovJNx1fCM
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HÀM SUMIFS2 

Hàm SUMIFS2 để tính tổng thệộ điều kiện, cách dùng và 
các đối số hoàn toàn giống hàm SUMIFS. 

Hàm SUMIFS2 có tính năng nâng càộ sộ với SUMIFS, cho 
phép tính với đối số điều kiện phức tạp. Ví dụ: 

Bạn cần tính tổng chi phí biến đổi phát sinh, gồm các mã 
khoản mục: 

- Chi phí giá vốn hàng bán: từ mã 6100 đến 6299 
- Tiền lướng thệộ dộành thu: mã 7102 
- Chi phí hoa hồng: mã 7701 đến 7705 nhưng không 

gồm mã 7703 
- Chi phí vật tư tiêu hàộ biến đổi: mã 7508 và 7509 

Nếu sử dụng hàm SUMIFS bạn không thể setup công 
thức này hoặc phải tính rất nhiều công thức riêng và 
cộng lại. Nếu bảng tính phải tính toán nhiều giá trị 
tướng tự thì cách làm truyền thống sẽ vô cùng phức tạp. 
Với hàm SUMIFS2 bạn chỉ cần setup công thức như sàu: 

=SUMIFS2(SumRange, CriteriaRange, 
“6100:6299;7102;7701:7705;-7703;7508:7509”) 

 

Tính bằng  hàm 
SUMIFS 

 
Tính bằng hàm 
SUMIFS2 
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HÀM SUMIFS3 

Hàm SUMIFS3 có nhiều tính năng và ngắn 
gọn hớn hàm SUMIFS2 và SUMIFS, để tính 
tổng thệộ điều kiện từ nhiều sheet chứa dữ 
liệu cùng cấu trúc. Hàm SUMIF3 có đầy đủ 
tính năng của hàm SUMIFS2, cho phép tính 
tổng với đối số điều kiện phức tạp. 

 

 

Ví dụ: 

Tính số lượng Táo và Chuối đã bán từ tháng 1 đến tháng 3 từ số liệu bán hàng của 4 vùng 
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Tính bằng hàm SUMIFS 
Dài dòng, phức tạp, không có tính mở rộng 

 

Tính bằng hàm SUMIFS2 
Ngắn gọn hớn nhưng vẫn chưà linh hộạt 
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Tính bằng hàm SUMIFS3 
Ngắn gọn và linh hoạt nhất 
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Hàm QUERY – Truy vấn dữ liệu dạng hàm số 

Chức năng: 

- Truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ truy vấn SQL ở 
dạng hàm số: Kết quả tự động được cập nhật khi 
tham số thày đổi. 

- Hàm QUERY có thể truy vấn được các loại dữ 
liệu: Excel, Access, Foxpro, SQL Server 

Các đối số bắt buộc: 

- CanRun: nhận giá trị TRUE hoặc FALSE. TRUE là 
tự động cập nhật khi tham số thày đổi.  

- SOURCE: Nguồn dữ liệu. Đối số này giống đối số 
khi truy vấn dạng form. 

- Password: Mật khẩu truy cập SQL Sệrvệr. Đối số 
này giống đối số khi truy vấn dạng form 

- SQLString: Mệnh đề truy vấn SQL. Đối số này 
giống đối số khi truy vấn dạng form. 

- ResultCell: Ô trả về kết quả truy vấn. 

Các đối số tùy chọn (có thể bỏ qua) 

- FieldRow: nhận giá trị TRUE hoặc FALSE. TRUE 
là có dòng tiêu đề trong kết quả. Nếu bỏ trống 
hiểu là TRUE. 

- RowNum: nhận giá trị TRUE hoặc FALSE. TRUE 
là có cột số thứ tự dòng ở đầu tiên. Nếu bỏ trống 
hiểu là FALSE 

- AutoFit: nhận giá trị TRUE hoặc FALSE. TRUE là 
tự động cột kết quả cho phù hợp với kết quả. Nếu 
bỏ trống hiểu là FALSE. 
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Hàm TRANSLATE – Dịch ngôn ngữ tự động 

Hàm Translate 

Chức năng: 

- Dịch ngôn ngữ.  

Tra cứu mã ngôn ngữ tại Phụ lục. 

 
 

 

Hàm TranslateVE: dịch từ Việt sang Anh 

 
Hàm TranslateEV: dịch từ Anh sang Việt 
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Hàm CALCTEXT - Chuyển diễn giải tính thành số 

Chức năng: 

- Chuyển đổi nội dung diễn giải tính 
thành dạng giá trị số. 
 

Ứng dụng: 

- Lập dự toán hoặc ngân sách: chỉ cần 
nhập diễn giải là có kết quả tính, 
không cần phải nhập lại phép tính 
lần nữa. 

 

Có thể sử dụng đầy đủ các toán tử: 
dấu ngoặc (), dấu nhân * x, dấu cộng +, 
dấu trừ -, và phép chia / 

 
 

 
 

 

 

Dự kiến chi phí đi nghỉ cuối tuần cho một người để đóng góp = (thuê xe 2.5 triệu + thuê 

nhà nghỉ tập thể 1.8 triệu + chi phí tổ chức ăn uống 3 triệu)

     7,300,000 

Dự kiến chi phí đi nghỉ cuối tuần cho một người để đóng góp = (thuê xe 2.5 triệu + thuê 

nhà nghỉ tập thể 2.8 triệu + chi phí tổ chức ăn uống 3 triệu) / 7 người

     1,185,714 

Số lượng căn hộ tòa nhà 'T5' = (độ cao tòa nhà 27 tầng - 2 tầng đế làm văn phòng) * 16 

căn hộ|tầng

              400 
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Hàm LISTSHEET – Liệt kê các sheet trong file 

Chức năng: 

- Liệt kê các shệệt, được sử dụng trong truy vấn 
nối dữ liệu các sheet tự động. 

Các đối số: 

- SheetNameLike: lọc các shệệt thệộ điều kiện (1) 
- SheetNameNotLike: trừ các shệệt thệộ điều kiện 

(1) 
- SplitChar: Ký tự ngăn cách giữa các kết quả 

 
(1) sử dụng được các ký tự đại diện ‘*’, ‘?’ 
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Hàm LISTFILE – Liệt kê các file trong folder 

Chức năng: 

- Liệt kê các file, được sử dụng trong truy vấn nối 
dữ liệu các file tự động. 

Các đối số: 

- FromFolderPath: địa chỉ thư mục cần liệt kê file 
- IncludeSubfolder: có liệt kê filệ trộng thư mục 

con nếu có không (TRUE: Có, FALSE: không) 
- FileNameLike: lọc các filệ thệộ điều kiện (1) 
- FileNameNotLike: trừ các filệ thệộ điều kiện (1) 
- ShowFuthPath: kết quả trả về dạng địa chỉ tuyệt 

đối hày tướng đối 
- SplitChar: Ký tự ngăn cách giữa các kết quả 

(1) sử dụng được các ký tự đại diện ‘*’, ‘?’ 

 

 

 

 


