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VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup]) 

VLOOKUP không phức tạp, nhưng rất dễ tình cờ bị gõ sai lệnh hoặc mắc các lỗi khác khiến công thức của bạn bị sai. Tại trang này, bạn sẽ tìm thấy các mẹo xử lý sự cố 

cú pháp của VLOOKUP. Các trang dưới đây mô tả các kỹ thuật xử lý sự cố lỗi #N/A, là lỗi thường xảy ra nhất khi bạn cố gắng tìm một giá trị khớp tuyệt đối.  

Kết quả 

không như 

mong đợi? 

 Giá trị này có tồn tại trong cột 

ngoài cùng bên trái của bảng 

tra cứu của bạn không? Nếu 

không, và nếu không thể dời cột, bạn 

phải sử dụng một giải pháp khác, ví 

dụ như  INDEX và MATCH. Xin lưu 

ý rằng vị trí thực của cột trong bảng 

tính không quan trọng.  Nếu bảng tra 

cứu của bạn bắt đầu tại cột R và kết 

thúc tại cột T, cột R là cột ngoài cùng 

bên trái.  

 Liệu định dạng của giá trị tra 

cứu có khớp với định dạng của 

giá trị khớp trong bảng tra cứu 

không? Lỗi thường xảy ra khi một 

trong các giá trị này không  

được định dạng đúng.  

 Nếu bạn sử dụng đoạn văn bản, 

bạn có nhớ đặt dấu ngoặc kép 

xung quanh đoạn văn bản đó 

không? Nếu bạn gõ đoạn văn bản 

trực tiếp (không sử dụng tham chiếu ô 

như A2), bạn phải sử dụng dấu ngoặc 

kép.  

 Bạn có đang sử dụng một 

tham chiếu tương đối (ví dụ 

như A2:G145) khi yêu cầu có 

một tham chiếu tuyệt đối 

(chẳng hạn như 

$A$2:$G$145) không? Vấn đề 

này rất quan trọng khi bạn sao chép 

công thức  VLOOKUP sang các ô 

khác.  Trong trường hợp này, về cơ 

bản, bạn muốn "khóa" bảng tra cứu 

để tránh các kết quả sai lạc.  Nhằm 

nhanh chóng chuyển đổi giữa các 

loại tham chiếu, hãy chọn khoảng 

bạn nhập cho đối số này, rồi bấm 

F4. Hoặc, tốt hơn là, hãy sử dụng 

một tên được định nghĩa thay vì 

dùng khoảng; tên sử dụng ô tham 

chiếu tuyệt đối mặc định.  

 Bảng tra cứu của bạn có 

thuộc một trang hoặc bảng 

tính khác không? Nếu vậy, nó 

có được tham chiếu đúng trong đối 

số này chưa? Hãy kiểm tra lại tên 

trang, đặc biệt khi bạn đang chuyển 

qua lại giữa các trang  tính khi lập 

công thức.  

 Bạn có đang chỉ đến  
đúng cột trong bảng tra cứu 

không? Để luận ra số này nên 

như thế nào, hãy đếm sang bên 

phải tính từ cột đầu tiên trong bảng 

tra cứu của bạn.  Hãy đếm cột đầu 

tiên là 1.   

 

Hãy cẩn thận ở đây. Bạn có thể sẽ 

không thấy lỗi nếu bạn ra ngoài 

một cột, nhưng Excel có thể trả về 

dữ liệu sai —ví dụ như: số liệu 

doanh thu tháng 3 thay vì số liệu 

của tháng 4.   

 Bạn có thấy lỗi #REF! 

không? Nếu có, hãy chắc rằng 

con số bạn quy định cho đối số này 

không lớn hơn số cột trong bảng 

tra cứu của bạn.  

 

 Bạn đã đổi  

đối số chưa? Hãy nhớ sử dụng 

FALSE để tìm một giá trị khớp tuyệt 

đối  —ví dụ như khi bạn dò tìm một 

tên riêng hoặc mã sản phẩm cụ thể. Sử 

dụng TRUE để tìm giá trị khớp gần 

nhất với giá trị tra cứu nếu không có 

một giá trị khớp tuyệt đối —ví dụ như 

khi bạn ánh xạ điểm kiểm tra tới một 

bảng xếp hạng chữ cái  hoặc thu nhập 

đến một bảng thuế suất.  

 Nếu bạn sử dụng TRUE, các giá 

trị trong cột đầu tiên của bảng 

tra cứu của bạn có được sắp 

xếp theo thứ tự tăng dần (A đến 

Z) không?  Nếu không, bạn có thể 

thấy các kết quả không như  mong 

muốn. (FALSE không yêu cầu loại 

sắp xếp này.)  

 Nếu bạn đang sử dụng FALSE, 

bạn có thấy lỗi #N/A không? 

Nếu có, Excel không thể tìm ra một 

giá trị khớp. Việc này xảy ra do không 

có giá trị khớp. Hoặc, có thể có giá trị 

khớp, nhưng Excel không diễn giải nó 

như vậy  do có vấn đề về định dạng 

hoặc các vấn đề khác.  
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Nguyên nhân của lỗi #N/A  Xử lý thế nào  Ví dụ   

 Định dạng số của giá trị tra cứu có thể 

không khớp định dạng của giá trị khớp 

trong bảng tra cứu.  

Kiểm chứng xem định dạng số có đồng nhất không.  

Dù các giá trị có thể trông giống các số, trên thực tế, 

Excel có thể lưu trữ các giá trị này như văn bản. Các 

số được lưu trữ như văn bản được căn trái thay vì 

căn phải trong ô, và một tam giác nhỏ màu xanh 

luôn xuất hiện trên góc trên bên trái của ô.   

Trong ví dụ dưới đây, bảng tra cứu chứa ‘2800911 (văn bản), trong khi giá trị trong giá trị dò tìm 

là 2800911 (một số). Để sửa vấn đề này, hãy chọn các ô có tam giác màu xanh. Khi nút lỗi xuất 

hiện, hãy bấm vào nó, rồi bấm 
Chuyển thành Số.  

 

 Cột đầu tiên hoặc bảng tra cứu chứa 

khoảng trắng ở đầu hoặc cuối không 

cần thiết, hoặc các khoảng trắng dư 

giữa các từ.   

Các khoảng trắng này thường xuất hiện khi bạn 
mang dữ liệu vào Excel từ các cơ sở dữ liệu hoặc các 

nguồn bên ngoài khác.  

Bạn có thể bỏ các khoảng trắng thủ công hoặc sử 

dụng tính năng tìm và thay thế để thực hiện việc này.  

Bạn cũng có thể sử dụng hàm TRIM, giúp bỏ các 

khoảng trắng thừa giữa văn bản, trừ các khoảng 

trắng đơn giữa các từ.  

Trong bảng tra cứu dưới đây, có các khoảng trắng thừa giữa tên các trang trong cột A. Để bỏ các 

khoảng trắng này, hãy chèn một cột tạm bên cạnh cột A, gõ =TRIM(A2) trong ô B2, rồi bấm 

ENTER để bỏ các khoảng trắng.  Tiếp theo, hãy sao chép công thức  sang các ô còn lại trong      

cột B.  

 
Sau khi đã bỏ các khoảng trắng, hãy dán dữ liệu "sạch" từ cột B sang dữ liệu trong  

cột A, lưu ý chỉ sao chép các giá trị, chứ không phải là công thức bên dưới. Sau cùng, hãy xóa cột 

B do không cần cột này nữa.  

 Cột đầu tiên hoặc giá trị dò tìm chứa 

dấu xuống dòng, về đầu dòng, dấu 

cách không ngắt, hoặc các ký tự đặc 

biệt khác kèm trong văn bản.   

Các ký tự này thỉnh thoảng hiển thị khi bạn sao chép 
hoặc nhập dữ liệu vào Excel  từ web hoặc các nguồn 

bên ngoài khác. 

TRIM sẽ không có hiệu quả ở đây, ít nhất là khi 

dùng riêng lẻ. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng 

CLEAN hoặc SUBSTITUTE — hoặc phối hợp các 

hàm này — để bỏ các ký tự.   

Trong ví dụ dưới đây, SUBSTITUTE thay ký tự sai CHAR(160) bằng một khoảng trắng, CLEAN 

bỏ các ký tự không in được, và TRIM bỏ các khoảng trắng dư, nếu có.  

=TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(A2;CHAR(160);" "))) 

Nếu bạn cần thêm thông tin về bất kỳ hàm nào đã được đề cập ở đây, hãy mở Excel, bấm F1, rồi 

tìm tên hàm trong Trợ giúp.  

Tình huống 1: Excel trả về một lỗi #N/A trong ô. Tuy nhiên, bạn không chắc chắn tại sao, do có vẻ có một giá trị khớp trong cột ngoài cùng bên trái của bảng tra cứu của bạn.  
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Tình huống 2: Excel trả về một lỗi #N/A trong ô do trên thực tế, không có giá trị khớp trong cột đầu tiên của bảng tra cứu.   

Nguyên nhân của lỗi #N/A  Xử lý thế nào Ví dụ 

 Không có giá trị dò tìm trong cột ngoài 

cùng bên trái của bảng tra cứu.  

Nếu muốn, bạn có thể thay lỗi #N/A bằng 
một thông báo trợ giúp. 

Bạn cũng có thể hiển thị một ô trống hoặc số 

0, để bạn có thể cộng thành công tổng của 

một cột của các số.  (các lỗi #N/A  sẽ ngăn 

bạn sử dụng một cách chính xác các kết quả 

VLOOKUP trong các công thức khác.)  

Trong Excel 2003 hoặc các phiên bản mới hơn, bạn có thể sử dụng phối hợp các hàm IF, ISNA, và 
VLOOKUP để hiển thị một thông báo thay vì lỗi #N/A. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một công thức 

như: 

=IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Trang!$A$2:$C$34;2; FALSE)); "Trang không tồn tại"; 

VLOOKUP(A4; Trang!$A$2:$C$34;2; FALSE)) 

 

Sử dụng các công thức tương tự nhằm hiển thị một ô trống, hoặc hiển thị một số 0 trong ô:  

 =IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Trang!$A$2:$C$34;2; FALSE)); ""; VLOOKUP(A4; Trang!

$A$2:$C$34;2; FALSE))  

 =IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Trang!$A$2:$C$34;2; FALSE)); "0"; VLOOKUP(A4; Trang!

$A$2:$C$34;2; FALSE))  

Trong Excel 2007 hoặc các phiên bản mới hơn, bạn có thể sử dụng hàm IFERROR:  

 =IFERROR(VLOOKUP(A4; Trang!$A$2:$C$34;2; FALSE); "Trang không tồn tại")   
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