
Tiện ích SEO Website VNVN CMS 3.0! 

1. Công dụng tiện ích: Giúp tối ưu hóa website trên các công cụ tìm kiếm của Google. 
2. Hoạt động của tiện ích: Cho phép tạo các thẻ "Meta Title", "Meta Keyword", "Meta Description" 

miêu tả đúng nội dung, mục đích, đối tượng trang web của bạn đề cập đến trên các trang và các bài 

viết. Các thẻ này được xem như chìa khóa để hệ thống google có thể lấy thông tin từ website của bạn 

và hiển thị trong top tìm kiếm của người sử dụng. 

        Tiện ích giúp website của bạn có tính khả dụng rộng rãi hơn.  
 
     3. Trình tự thực hiện cài đặt. 

Bước 1: Hội nhập trang quản trị. 

Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN CMS 3.0 để hội nhập trang quản trị ==> 

Nhập tên truy cập ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”. 
  

 

Bước 2: Hội Nhập Trang Tổng Quan. 
 

Nhập tên truy cập => Nhập mật mã đã ghi danh => Chọn “Hội Nhập”. 
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Bước 3: Cài đặt tiện ích vào website. 

 
Vào mục cài đặt ==> chọn “tiện ích” ==> chọn danh mục “tất cả” tiện ích ==> Chọn “cài đặt” tiện ích “SEO-

1.0.0”. 

 

Bước 4: Kiểm tra hoạt động của tiện ích. 

Sau khi cài đặt tiện ích SEO vào website, công cụ tạo bài viết sẽ tự động có thêm một muc “SEO”. Đây là nơi 

bạn thiết lập các thẻ "Meta Title" (tiêu đề), Meta Keyword (Từ khóa), (Meta Description). 
 

Vào mục nội dung ==> chọn “Bài viết” ==> chọn “Tạo mới” bài viết (xem thêm hướng dẫn tạo bài viết mới 

tại http://cms.vnvn.com/p102a150/f-tao-bai-viet-moi ) 

http://cms.vnvn.com/p102a150/f-tao-bai-viet-moi
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Hoặc chọn một bài viết có sẵn để tạo SEO cho bài viết đó. 
 

 

Bước 5: Thiết lập SEO cho bài viết. 

 

 

Một số lưu ý giúp bạn SEO Website hiệu quả: 

 Meta title (tên tiêu đề) của bạn cần phải ngắn gọn, không quá 10 từ, tốt nhất nên thiết lập câu không 

có từ dạng trạng từ hoặc bổ túc từ. 

 Meta keyword (từ khóa) có thể là một cụm từ hoặc một từ, đặc biệt phải có chứa trong "Meta Title" 

và không nên chọn quá 3 keywords. 
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 Nguyên tắc khi viết: Viết chữ thường và sau cụm từ là dấu phẩy, chú ý từ bỏ thói quen để khoảng 

trắng sau dấu phẩy. 

 Meta description (mô tả): là câu văn không quá 25 từ, phải là câu văn trọn vẹn có nghĩa chứa cụm từ 

của "meta keyword" và "meta title". 

 Nội dung bài phải có các cụm từ của "meta title" "meta keywords" và được lập lại càng nhiều càng tốt 

không quá 15 lần.   

Chúc bạn thực hiện cài đặt SEO website thành công! 

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan 

http://cms.vnvn.com/p102/

