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TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG NỘI DUNG TRÊN WEBSITE 

 Việc cập nhật nội dung định kỳ sẽ được Google đánh giá tốt, giúp tăng lượng truy 

cập đến website của bạn. 

 Nội dung bài viết hấp dẫn, hướng đến người dùng sẽ tăng thời gian người xem ở lại 

trang web của bạn. 

 Nội dung bài viết mang giá trị đến khách hàng, sẽ làm tăng sự tin tưởng của khách 

hàng, thúc đẩy họ trở thành khách hàng thực sự của bạn. 

Hầu như ai cũng biết điều đó, nhưng khi thực hiện lại khá lúng túng, bởi không phải 

công ty nào cũng có người chuyên trách mảng nội dung, và còn thiếu nhiều công cụ để 

hỗ trợ. 
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1. Tìm kiếm ý tưởng viết bài 
 

Khó khăn đầu tiên là đào đâu ra ý tưởng viết bài, viết về cái gì cho hay mà gần gũi. 

Thứ hai là ý tưởng viết phải phù hợp với nhu cầu người đọc. 

a. keywordtool.io 

Đây là công cụ giúp bạn biết được với 1 từ bất kỳ, người dùng Google sẽ tìm kiếm 

những từ khoá nào xoay quanh từ đó. 

Nhờ đó, bạn dễ dàng biết hiện tại họ đang quan tâm và băn khoăn vấn đề gì, để viết nội 

dung giải đáp. 

Ví dụ bạn đang hoạt động trong mảng du học. 

 

- Hãy vào trang web: keywordtool.io 

- Bạn nhập cụm từ “du học đức”. 

- Sau đó bấm vào hình kính lúp để công cụ tiến hành thống kê. 
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Kết quả sẽ hiển thị danh sách từ khoá sau: 

 

Rất nhiều từ khoá gợi ý cho bạn nội dung viết bài như: 

 du học đức cần gì 

 các thủ tục, quy trình… 

 du học đức 2017 

 cập nhật những thông tin mới nhất về du học đức 

 du học đức có khó không 

 các yêu cầu bằng cấp hay tài chính mà người muốn đi du học phải có 

 
# Viết xong hết những từ khoá này sẽ không còn gì để viết nữa? 

Yên tâm nào, dữ liệu của keywordtool.io được lấy từ Google Autocomplete, nên dữ liệu 

sẽ thay đổi thực theo cách người dùng search. 

Nhu cầu người dùng thay đổi, bạn lại có thêm nhiều từ khoá để viết. 
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b. Dùng yahoo hỏi đáp 

Yahoo hỏi đáp là nơi rất nhiều người sử dụng để trao đổi, xin ý kiến. Tuỳ vào ngành 

hoạt động, bạn có thể lên đây để tìm kiếm ý tưởng. 

Vào Google.com và search: từ khoá + mã ”site:vn.answers.yahoo.com” 

Ví dụ: du học đức site:vn.answers.yahoo.com. Chúng ta có kết quả như sau: 

 

 

Bấm vào từng link để xem người hỏi gặp vấn đề gì, sau đó hãy viết bài để giải quyết 
vấn đề đó. 

  



Xây dựng nội dung website  
 

6 
 

2. Nguyên tắc khi viết bài 

a. Người lướt web không đủ kiên nhẫn  

Một số sự thật khiến bạn tỉnh ngộ khi xây dựng nội dung website 

 

 
Hơn 55% người chỉ bỏ ra < 15 giây để xem một trang web. 
 
Một người trưởng thành trung bình đọc 250 chữ/ phút, nếu bỏ 
ra ít hơn 15 giây, nghĩa là họ đọc chưa tới 62 chữ trên trang 
web. 
 

 

 
Người truy cập sẽ dành ra khoảng 2,6 giây để lướt nhanh 
qua nội dung trước khi họ phát hiện thấy có chỗ nào hay ho thì 
sẽ dừng lại. 
 
Câu hỏi để suy ngẫm: lướt qua lướt lại mà họ không thấy gì 
hay, họ sẽ làm gì? Out khỏi website cứ còn gì nữa? 
 

 

 

 
Hầu như mọi người chỉ lướt khoảng 60 % nội dung bạn 
viết. 

 
Tuy nhiên, người đọc sẽ lướt hết 100% nội dung, nếu bài viết 
có chứa hình ảnh và video. 

 

b. Chúng ta nên làm gì? 

Vì họ đọc lướt, nên hãy khéo léo để níu họ lại ở những phần nội dung quan trọng. 

Đừng quên: 

 Sử dụng các tiêu đề con phân chia nội dung thành các mục rõ ràng. 

 Sử dụng bullet hoặc numberic list cho gọn gàng. 

 Nội dung viết ngắn gọn, súc tích. 

 Tô đậm, in nghiêng, thêm màu cho những nội dung cần nổi bật. 
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 Đừng quên thêm hình cho sinh động. 

Ví dụ chúng ta có một bài viết rất đơn giản ở đây. Nhìn qua không có gì hấp dẫn cả, 

hãy áp dụng những cách trên. 
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Thêm một chút gia vị mắm muối, hành ngò cho món ăn nội dung đậm đà và đẹp mắt 

hơn. 

 

3. Hình ảnh cho nội dung 
Theo khảo sát, 100% người đọc sẽ scroll chuột từ đầu đến hết bài nếu bài đó có chứa 
hình ảnh và video. 

Một bài viết chỉ có chữ sẽ rất khô khan và ít người đọc. 

a. Google search image 

Công cụ đầu tiên và hay dùng nhất là Google Search Image. 
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Bạn vào: images.google.com 

Ví dụ: tôi search từ khoá “valentine’s day” để tìm hình ảnh cho một bài viết giới thiệu về 

những loại quà tặng hot nhất mùa valentine năm nay. 

Khi bạn search một từ khoá chung chung, Google sẽ đưa ra các đề mục lớn để bạn 

chọn hình ảnh được chính xác, bạn có thể thấy trong khung màu xanh mà tôi đã 

khoanh. 

 

Ví dụ: 

 bạn đang tìm hình cho quà tặng valentine, bạn bấm vào chữ “Gifts” 

 hay những hình ảnh có liên quan đến chữ love, bạn bấm vào “Love” 

 

Để tìm hình chính xác hơn, bạn bấm vào chữ Tools. 

 

Ở đây chúng ta có nhiều lựa chọn như: 

 kích thước: bạn muốn tìm hình lớn hay nhỏ. 

 màu sắc của hình. 
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 loại hình. 

 thời gian up lên Internet. 

Kích thước hình (size): 

 

Bạn chọn Larger than  chọn kích thước hình mong muốn. Với bài viết trên website, 

bạn nên chọn hình có độ phân giải từ 500px trở lên. 

 

Bạn có thể chọn nhiều tuỳ chọn như: 

Hình đó phải có độ phân giải lớn hơn 400x300, hình đó có màu chủ đạo là màu xanh 

chẳng hạn. 
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b. unsplash.com 

Là một trang chuyên cung cấp những hình chụp chất lượng và hoàn toàn free. 

 

Trên đây tôi đã tìm được nhiều bức hình rất đẹp như: 



Xây dựng nội dung website  
 

12 
 

 

ảnh đại diện cho bài viết xu hướng mẫu váy cưới năm 2017 

 

hay cho bài những động tác yoga giúp bạn khoẻ mạnh 

 

Một điều mà chúng ta phải chấp nhận ở đây là hình ảnh người mẫu sẽ mang phong 
cách nước ngoài, nên với một số bài viết sẽ không phù hợp. 

- Nhập từ khoá vào ô tìm kiếm góc trái trên màn hình (nhập tiếng anh). 
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- Kết quả hiện ra, rê chuột vào hình bạn yêu thích, và nhấn vào biểu tượng download. 

 

 

Một website khác cũng cung cấp hình ảnh chụp đẹp giống unsplash là: pexels.com 

c. freepik.com 

Khác với website bên trên, freepik là một trang chuyên cung cấp hình thiết kế miễn phí. 
Hình thiết kế tại đây khá chuyên nghiệp và đẹp mắt. 
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- nhập từ khoá bạn muốn tìm kiếm (nhập tiếng anh). 

 

- Danh sách kết quả hiện ra, bạn bấm vào hình mong muốn. 

- Bạn nhấn vào nút “Free download” bên phải. 
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- Nhấn vào “Free download”. Bạn nên để nguồn hình trong bài viết là freepik để 

thể hiện sự tôn trọng với người thiết kế. 

 

 

d. giphy.com 

Là một trang cung cấp danh sách khủng các hình gif miễn phí. Tuỳ vào văn phong bài 

viết mà hình gif có thể sử dụng linh hoạt để bài mang màu sắc vui vẻ và sinh động hơn. 

GOBRANDING cũng sử dụng hình gif trong các bài viết trên blog của mình. 
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Ví dụ, tôi sẽ tìm một hình thể hiện sự mệt mỏi uể oải của dân văn phòng trong bài viết 

hướng dẫn các động tác tập luyện dễ làm. 
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4. Tránh lỗi chính tả trên website 

Sai chính tả là một điều không ai muốn, nhưng lại rất hay. Đọc một nội dung hay nhưng 

viết sai chính tả, giống việc bạn đang chạy xe bon bon trên đường thì vấp phải ổ gà, tụt 

mất cảm xúc. 

Nội dung của công ty, doanh nghiệp up lên website, fanpage nếu dính lỗi chính tả, sẽ bị 

chê là thiếu chuyên nghiệp. 

 

 

a. Làm sao để tránh viết sai chính tả? 

Cái khó ở đây là người viết sai chính tả thường không biết mình sai. Khi được người 

khác góp ý, họ biết nhưng do đã là thói quen thì sẽ bị lại như cũ. 

Word có 1 tính năng là AutoCorrect, mỗi khi bạn đánh sai, Word sẽ tự động chỉnh lại 

cho đúng. Nhưng để làm được điều này bạn phải dạy Word “học” từ nào là sai và từ 

nào là đúng. 

Cuối cùng bạn chỉ cần sử dụng Word soạn thảo nội dung trước khi xuất bản trên 

website hoặc fanpage là được. 

b. Cách thực hiện 
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Áp dụng cho Word 2007 và các phiên bản cao hơn. 

 
B1: Vào File, chọn Options 

 

 

B2: Vào mục Proofing, bạn chọn “AutoCorrect Options” 

 

B3: Hộp thoại mở ra, đây là nơi bạn sẽ thêm từ để Word học. 
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Mỗi từ chúng ta sẽ có một cặp gồm từ đúng, từ sai.Nhập từ sai ở ô bên trái, và từ đúng 
ở ô bên phải, sau đó bấm Add. Lặp thao tác với các từ tiếp theo. 

Danh sách các từ sai chính tả thường gặp 

# Với những từ có 2 tiếng trở lên: bạn copy trực tiếp vào 
 

Từ sai Từ đúng 

sữa chữa sửa chữa 
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tháo dở tháo dỡ 

có lẻ có lẽ 

đường xá đường sá 

sắc xảo sắc sảo 

sơ xuất sơ suất 

sáng lạng xán lạn 

xáng lạng xán lạn 

xuất xắc xuất sắc 

suất sắc xuất sắc 

chia sẽ chia sẻ 

rãnh rỗi rảnh rỗi 

cọ sát cọ xát 

trao dồi trau dồi 

trao giồi trau dồi 

trao chuốt trau chuốt 

chỉnh chu chỉn chu 
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nổ lực nỗ lực 

thẳng thắng thẳng thắn 

cổ máy cỗ máy 

nền tản nền tảng 

sẳn sàng sẵn sàng 

giúp đở giúp đỡ 

san sẽ san sẻ 

chín mùi chín muồi 

tựu chung tựu trung 

vô hình chung vô hình trung 

kỹ niệm kỷ niệm 

chuẩn đoán chẩn đoán 

sử lý xử lý 

 
Với những từ có 1 tiếng: phức tạp hơn một chút. 

Ví dụ có bạn viết chữ “cũng” thành “củng” . Nhưng nếu chúng ta chèn vô trực tiếp là: 

củng –> cũng, thì khi bạn đánh chữ lủng củng, sẽ bị đổi thành lủng cũng. 

Có một cách đó là viết dài ra như sau: củng vậy –> cũng vậy 

Còn với những từ đơn không bị trường hợp như trên, bạn để như cũ là được. 
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Tổng hợp các từ đơn: 

Từ sai Từ đúng 

nghành ngành 

giám làm dám làm 

củng vậy cũng vậy 

 
B4: Sau khi đã thêm đầy đủ các từ, bạn nhấn Ok. 

B5: Nhấn Ok một lần nữa. 

Lưu ý: Với phiên bản Word trước 2007, bạn vào Tools rồi chọn AutoCorrect Options. 

 

 

Như vậy là hoàn tất, bạn có thể yên tâm là nội dung của bạn giờ đây sẽ tránh được các 
lỗi chính tả cơ bản. 

Bạn có thể chủ động thêm vào AutoCorrect các lỗi mình hay mắc phải. 

Cuối cùng, điều quan trọng là trước khi xuất bản, đừng quên đọc lại nội dung 1 lần nữa. 


