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SEO là gì 
 SEO là viết tắt của "Search Engine Optimization" là một tập hợp các 

phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết 

quả của các công cụ tìm kiếm 

 Các phương pháp đó bao gồm việc tối ưu hóa website (tác động mã nguồn 

HTML và nội dung website) và xây dựng các liên kết đến trang 
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Mục đích SEO 

 Đưa các từ khóa lên TOP trong trang 1 kết quả tìm kiếm, 

hút khách hàng mục tiêu đến Website 

 

 SEO cần thời gian lâu dài, kiên trì, khi đã đưa từ khóa 

được lên TOP và duy trì được ở TOP thì đó là phần 

thưởng cho SEOer và cho chủ website. 
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Ưu điểm SEO 
 Chi phí rất thấp khi so với các phương thức quảng cáo trên 

công cụ tìm kiếm khác (PPC) như Facebook ads, Adword, … 

 SEO giúp thu hút lượng lớn khách hàng mục tiêu có quan 

tâm trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ kinh doanh trên. Vì vậy 

mang lại doanh thu. 

 Giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, đối tượng khách 

hàng. 

 SEO nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp. 

 Xuất hiện nhiều trên trang kết quả tìm kiếm khiến doanh 

nghiệp của bạn dễ dàng được biết đến. 

 Xuất hiện ở những vị trí cao hàm ý doanh nghiệp  hoạt động 

lâu năm và là website đáng tin cậy. 
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SEO trong website tree 
• Khi doanh nghiệp, cá nhân có một 

website thì xem như mới chỉ chọn 

được 1 cây giống 

• SEO là 1 trong các cách thức để 

chăm sóc cây phát triển ngày một 

lớn và khi SEO lên TOP thì lúc đó 

cây cho nhiều quả To và Ngon 
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Quy trình SEO 
 SEO bao gồm rất nhiều công việc khác nhau, tuy nhiên có thể được chia 

thành các việc chính 

 Nghiên cứu từ khóa (keyword research): mục đích tìm ra những cụm từ, 
nhóm từ khóa  

 Seo Onpage: Tối ưu lại các nội dung trên trang web, cho cả Công cụ tìm 
kiếm và khách viếng thăm 

 Seo Offpage: xây dựng liên kết về trang 

 

 Phân tích, kiểm tra thứ hạng, traffic 

 Việc này làm này là một chu trình kín 

 Làm SEO xong thực hiện: 

 Phân tích 

 Làm SEO 

 Kiểm tra 

 Đánh giá 

 Điều chỉnh và cải tiến 
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Điều kiện để SEO thành công 

 Network đảm bảo đường truyền tốt 

 Hệ thống CMS hỗ trợ edit SEO Content tốt, xử lý tối 

ưu code đảm bảo Load trang nhanh nhất 

 Cung cấp nội dung thực sự chất lượng 

 Tối ưu SEO toàn trang, SEO Content 

 Quảng bá Web trên nhiều kênh 

 Đam mê kiên trì và dành nhiều thời gian để làm SEO 
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SEO trong Kết quả tìm kiếm 

Thứ hạng càng cao tỷ lệ 

click càng nhiều 

 

Mô tả Title, Desc, tốt tỷ lệ 

click càng nhiều (giật title 

câu click) 
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Phân tích từ khóa 
 Mục đích tìm ra những cụm từ, nhóm từ khóa trong lĩnh vực cần SEO, phân tích 

nhu cầu tìm kiếm của người dùng, xác định mức độ cạnh tranh của từ khóa, mức độ 

cạnh tranh cao nên chọn những từ khóa long tail, ví dụ từ khóa: bat dong san cạnh 

tranh cao thì thực hiện SEO từ khóa: bat dong san ha noi 

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner 
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SEO Onpage 
 Seo Onpage là quá trình tối ưu hóa Website và nội dung các trang trong 

Website nhắm giúp trang web của bạn trở nên thân thiện hơn với các SE 

 Tối ưu lại nội dung trên trang web đem lại hiệu quả cho bộ máy tìm kiếm và khách 

hàng 
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SEO Onpage 
 URL – theo cấu trúc phân cấp 

 Title duy nhất toàn web, nên để khoảng <=65 (70 phổ biến) ký tự 

 Tránh nhồi nhét từ khóa quá 2 lần trong thẻ title 

 Description mô tả giới thiệu tốt hướng hành vi quyết định của người dụng click , độ dài 

khoảng <= 160 ký tự Nên hãy viết mô tả này một cách ngắn gọn, cô đọng và hướng tới nội 

dung của trang web.  

 Keyword có chứa từ khóa (ko còn trong tiêu chí xếp hạng) 

 Keyword có trong thẻ H1 (Headline mỗi trang chỉ để duy nhất 1 thẻ H1) 

 Sử dụng các thẻ H2-H6 

 Image có thuộc tính ALT, TITLE mô tả ảnh có chứa keyword 

 Nofollow – Sử dụng khi không muốn SE clawer và index trang này 

 Keyword có chứa trong tag <a>, <b>, <strong>, <em> 
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SEO Offpage 
 Xây dựng liên kết từ các website khác trỏ đến 

 Đặt link từ khóa, logo, banner trên các trang có page rank cao (trang cùng nội dung 

càng tốt) 

 Blog 

 Quảng bá qua trang xã hội, google plus (G+), Facebook, Twiter, Youtube 

 Quảng bá qua các kênh truyền thống 
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1 số kỹ thuật SEO Offpage 
  Đăng các bài viết mới 

  Quảng cáo bài viết lên mạng xã hội 

  Tham gia trả lời trong các Blog 

  Trao đổi các Textlink (hiện google chỉ chấp nhật link một chiều) 

  Đăng Banner quảng cáo 

  Đăng thông cáo báo chí, bài viết PR 

  Submit các đường dẫn lên các trang social bookmark 

 Tham gia thảo luận ở các cộng đồng khác và viết bài PR. 
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Xây dựng liên kết (Link Building) 
 Xây dựng liên kết là quá trình đạt được các lên kết từ những trang web khác tới 

web của mình và các xây dựng liên kết nội bộ trong chính website. 

 2 loại link: Internal link, External link (backlink) 

 Thiết lập hệ thống phân cấp thông tin trong website; 

 Chia sẻ pagerank cho các content khác. 

 Xây dựng liên kết tưởng tượng 

    như bạn đang đan lưới để bắt cá 

    nếu đan càng dầy bắt được càng  

    nhiều cá cả to và nhỏ 
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Xây dựng backlink 

 Xây dựng backlink từ các nguồn 

 Hệ thống web vệ tinh 

 Mạng xã hội 

 Blog 

 Youtube 

 Trên những trang uy tín có PR cao 

 Lưới này còn lớn hơn lưới liên kết trong xây 

      dựng liên kết nội bộ làm càng tốt càng hút 

      được nhiều khách hàng đến trang của bạn 
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SEO Content 
 Là kỹ thuật giúp nội dung thân thiện với các 

Search Engine, và nội dung sẽ lên TOP trong 

kết quả tìm kiếm của các SE nhanh hơn so 

với viết bài không chuẩn SEO 

 Đảm bảo có nội dung bài viết chất lượng và 

theo chuẩn SEO vì Nội dung là VUA 

 Cung cấp những nội dung hữu ích đúng đối 

tượng, đúng kênh (email marketing, 

SMS, Facebook, hay khác), đúng thời điểm 

 Để giữ được khách hàng quay lại tiếp thì chất 

lượng nội dung, dịch vụ phải tốt và thật sự có 

giá trị => tăng thời gian live, giảm tỷ lệ thoát 

 Nội dung tươi mới – Luôn làm mới nội dung 
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Các bước viết bài chuẩn SEO 
 Bước 1 – Chọn chủ đề bài viết hấp dẫn và tối ưu nhất 

 Bước 2 – Nghiên cứu từ khóa 

 Bước 3 – Lên cấu trúc bài viết 

 Bước 4 – Viết nội dung theo chuẩn SEO 

 Bước 5 – Viết tiêu đề hấp dẫn, thu hút, chuẩn SEO 

 Ngắn gọn nhưng miêu tả đầy đủ nội dung. 

 Chứa từ khóa chính của nội dung bài viết. 

 Hấp dẫn, nhìn phát bấm vào luôn 
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SEO Content Viết nội dung chuẩn SEO 
 Chuẩn bị nội dung: Text, Hình ảnh, Âm thanh, Video 

 Tránh nhồi nhét từ khóa trong nội dung 

 Dùng thẻ H1 là duy nhất không cần chọn (hệ thống mặc định 

đặt trong tiêu đề của bài viết) 

  H2, H3, H4 có chứa từ khóa hoặc 1 phần từ khóa 

 Phân bổ từ khóa hợp lý ngay đầu bài viết, giữa, và phía cuối 

trang, từ khóa chính xác xuất hiện 4-6 lần trong bài viết 

 Từ khóa đặt trong thuộc tính ALT, TITLE của thẻ IMG, trong mô 

tả ảnh 

 Từ khóa đặt trong các thẻ <B> hoặc STRONG, EM để làm nổi 

bật 

 Đặt từ khóa trong thẻ anchor <a href=“” >text chứa từ 

khóa</a> 

 Đặt liên kết đến chính bài viết 

 Đặt liên kết ra các bài viết ở các trang trong cùng và website 

khác (Nội dung trang đến phải liên quan với từ khóa trong thẻ 

<a>) 
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SEO Content - hình ảnh 
 SEO hình ảnh gồm 6 bước sau: 

 Bước 1: sử dụng keyword trong tên ảnh 

 Bước 2: sử dụng keyword trong thuộc 
tính ALT của ảnh 

 Bước 3:  Đặt những hình ảnh gần nội 
dung có chứa từ khóa 

 Bước 4: Giới hạn số hình ảnh trên 1 
trang 

 Bước 5: Sử dụng chia sẻ hình ảnh lên 
các trang, mạng xã hội 

 Bước 6: chia sẻ hình ảnh 

 

 Kích thước hình ảnh nhỏ hơn cột 
nội dung – 30px 

 Dung lượng ảnh nhỏ nhưng phải 
đảm bảo độ nét, các yếu tố này 
vừa đảm bảo thẩm mỹ và còn 
phải đảm bảo tốc độ load của 
trang  
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Công cụ SEO Web master tools 

 Công cụ quản trị cho admin website 

 Upload sitemap giúp search engine dễ dàng 

index trang 

 Upload Robots.txt cho phép hoặc chặn tài 

nguyên khi SE quét dữ liệu từ trang 

 Theo dõi các từ khóa truy vấn hiển thị từ SE 

và tỷ lệ click đến trang 

 Theo dõi số lượng trang được đánh index 

 Theo dõi link nội bộ, backlink tới trang 

 Kiểm tra độ thân thiện của web với thiết bị 

mobile 

 Kiểm tra trùng lặp nội dung 

 

 Hình bên cho thấy thời gian load trang càng thấp thì số trang được 

SE claw về index càng cao, và nếu trang của bạn được cập nhật nội 

dung thường xuyên thì tất suất SE vào claw sẽ thường xuyên hơn 
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Webmaster tools 
 Biểu đồ xem trạng thái chỉ mục index các trang web google lưu trữ trên server, càng 

nhiều trang được đanh chỉ mục web càng phong phú về nội dung và cơ hội sẽ có 

nhiều người đế từ search hơn 
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Webmaster tools 
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 Phân tích từ khóa để biết được những từ khóa nào người dùng tìm 

và đến trang web của mình nhiều 



Công cụ SEO - Validate HTML W3C 
Các search engine không thích những website chứa code nhiều lỗi, việc đó làm ảnh hưởng đến 

phân tích, xử lý nội dung của trang. 

Kiểm tra tại địa chỉ http://validator.w3.org/ nếu số lỗi < 10 là ổn 
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Công cụ SEO – SEO Quake 

 SEOquake kiểm tra làm SEO 

Onpage đã hợp lý chưa, nếu 

chuẩn sẽ có check box màu 

xanh, màu đỏ thì cần điều chỉnh 

lại 

 

 Dười đây là những tiêu chí quan 

trong trong SEO: 

 URL 

 Title tag 

 Meta description 

 Meta keyword 

 Heading tag H1,2,3 

 Alt Image 

 Sitemap, robots 

 Google analytics 

 Gzip Data 
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Tools – SEO Quake 
 Xem mật độ từ khóa SEO đã đạt chưa từ khóa làm SEO phải có trong 3 thẻ 

T K D (Title, Keyword, Description) mật độ trong 2-4% là OK 
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Tools – Check Score 
 Tool MOZ kiểm tra chỉ số PA(Page Authorit) và DA (Domain Authirity) chỉ số này từ 0-

10 chỉ số càng cao uy tín trang, hoặc domain càng tuyệt vời 

 Woorank check điểm SEO khoảng hơn 30 tiêu chí, tiêu chí nào chưa đạt cần Improve 

để passed 
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Rank checker kiểm tra thứ hạng của từ khóa 
 Cài đặt Rank Checker plugin trên Firefox 

 Kiểm tra thứ tự hiển thị của từ khóa trong kết quả tìm kiếm của các search engine 

Google, Bing, Yahoo 

 

 

Dùng để kiểm tra một loạt từ khóa  

đã SEO 

 

Kiểm tra những từ khóa vừa mới  

SEO tiện lợi vì mới làm SEO thường 

rất xâu trong kết quả tìm kiếm 

và khó tìm được thứ hạng theo cách  

thủ công 
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Google PageSpeed 
 Kiểm tra tốc độ tải trang, công cụ pagespeed sẽ chỉ ra cần phải tối ưu gì để đạt 

được thời gian load trang là thấp nhất, điểm số >80 là OK 

 Tối ưu tốc độ load trang 

 Tối ưu giảm thiểu dung lượng Hình ảnh, code HTML, javascript, css, code xử lý từ 

server để trang tải nhanh nhất có thể 

 Bật tính năng zip dữ liệu từ server 

 Lưu cache dữ liệu từ server, client 

 

TIP: Dùng công cụ HTML Compressor 

Để nén text: HTML, JS, CSS 
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Công cụ - Check Mobile Friendly 
 Thật là tuyệt vời nếu web của bạn thân thiện với thiết bị di động 
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Thuật toán - chim ruồi Hummingbird 

 Hummingbird - Thuật toán chim ruồi mới của Google 

Thuật toán Chim ruồi (Hummingbird) sẽ gia tăng độ chính xác và tạo sự tương tác tự 

nhiên với người dùng bằng cách xem xét toàn bộ nội dung bài viết để tìm ra những 

kết quả sát với mong muốn người tìm kiếm nhất. 

 

  4 yếu tố đơn giản có lợi cho thuật toán Chim ruồi: 

 Nội dung tập trung và có chiều sâu 

 Sức mạnh của hệ thống bình luận 

 Nội dung phải độc đáo 

 Từ khoá đa dạng và tương quan 
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Thuật toán PageRank 
 Thuật toán PageRank được phát triển tại đại học Stanford bởi Lary Page 

(cũng bởi vậy mà có tên PageRank) và sau đó bởi Sergey Brin như một 

phần dự án công cụ tìm kiếm mới. 

 Pagerank là thuật toán phân tích các liên kết được dùng trong Google Search để 

xếp hạng các trang web. 

 Theo Google một cách tóm lược thì PageRank chỉ được đánh giá từ hệ 

thống liên kết đường dẫn. Trang của bạn càng nhận nhiều liên kết trỏ đến thì 

mức độ quan trọng trang của bạn càng tăng. 

 PageRank: 0-10  
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Thuật toán Google peguin Chim cánh cụt 

 Thuật toán Chim cánh cụt dùng để xử phạt các website có lượng backlink bị coi là 

spam. Spam backlink là các backlink đặt ở các page có nội dung không tốt, hoặc quá nhiều 

backlink trong 1 page, không đa dạng hóa anchor text.  

 Sử dụng các kỹ thuật SEO mũ đen, chẳng hạn như nhồi nhét backlink, backlink ẩn ,mua 

bán backlink, backlink trên nội dung trùng lặp.  

 Google Penguin là thuật toán cập nhật của Google lần đầu tiên được công bố vào tháng 

4 năm 2012, được cập nhật vào tháng 5, 10 năm 2012 gần đây nhất là tháng 5 năm 

2013. 
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Thuật toán – Google Panda 
 Thuật toán Google Panda được Google công bố vào ngày 24/2/2011 ra đời 

nhằm giảm thứ hạng các trang web có nội dung kém chất lượng, nội dung 

rác, những website có 1 lượng lớn quảng cáo, đặc biệt là những website vi 

phạm bản quyền.  

 

     Để tránh được các thuật toán Panda của Google: 

 Kiểm tra lại Content page 

 Thay đổi chất lượng nội dung 

 Cải thiện các trang có nội dung ngắn 

 Xây dựng nội dung chất lượng tránh  

 Google Panda 
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Thuật toán - Mobile-Friendly Ranking 
Mobile-Friendly Ranking đánh giá mức độ thân thiện của website đối với các thiết 

bị di động. Nó sẽ là sự thay đổi rất lớn trong kết quả tìm kiếm trên các thiết bị di 

động. 

Áp dụng đầu năm 2015, những website không có phiên bản mobile dần sẽ không 

được hiển thị trong kết quả search trên mobile 
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Đo lường - Google Analytics 

 Bao nhiêu lượt truy cập trên ngày, tháng 

 Truy cập vào nội dung nào nhiều 

 Truy cập từ thiết bị nào, mobile, desktop, tab 

 Bao nhiêu người đang truy cập 

 Khách đến từ kênh nào tỷ lệ bao nhiêu: search, trực tiếp, 

mạng xã hội, từ các trang khác link sang. 
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Đo lường - Google Analytics 
 Xem lưu lượng, hành vi của người dùng, tracking visit, traffic, … 

 Dưới đây là biểu đồ xem số lượng visit hàng ngày 
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Đo lường - Google Analytics 
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Lời kết 
Những nội dung trình bày ở trên mới chỉ dùng lại mức tổng 
quan để có những kiến thức xâu hơn của từng chủ đề 
SEOtheTOP sẽ đưa ra những tài liệu chi tiết hơn trong 
những slide sau, ngay bây giờ bạn có thể truy cập vào web 
http://seothetop.com để tìm hiểu thêm về SEO 

 

Chân thành cám ơn bạn đã dành thời gian để đọc hết tài 
liệu này 

 

Dung Hoang 

Admin SEOtheTOP 
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Tài liệu tham khảo 
[1] SEO Google  

[2] Search Engine Land http://searchengineland.com 

[3] SEOMoz http://moz.com 

[4] SEO iNET http://seo.edu.vn 

[5] Website SEOTheTOP http://seothetop.com 

[6] FB page SEOtheTop: https://www.facebook.com/pages/SEO-The-TOP/741334092656408 

[7] SEOtheTop on Google + https://plus.google.com/communities/113200232971785819578 

[8] SEOtheTop  on Twitter http://twitter.com/seothetop 
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Thank You 
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