
Note:

Bảng dưới đây là tiêu chuẩn output chuẩn, mỗi dự án với các yêu cầu khác nhau sẽ có đáp ứng đầy đủ tiêu chí hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn

Quan trọng nhất của các tiêu chí là: đúng đối tượng, đúng giải pháp, hữu ích và unique

TIÊU CHUẨN BÀI VIẾT CHUẨN SEO

NO. STANDARD CATEGORY SUB-CATEGORY RULE

1
Tiêu chuẩn 
chất lượng 
nội dung

- Khớp với outline khách hàng đã duyệt

- Kiểm tra lại độ chính xác của TẤT CẢ thông tin trong bài viết

- Nội dung bài phải phù hợp với tiêu đề bài đăng.

- Nội dung bài viết phải mới, có tính cập nhật xu hướng.

- Có sự sáng tạo, đào sâu, phát triển từ những nội dung đã có.

- Đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của users.

- Nội dung có nghĩa và hữu ích, viết cho “người” đọc, không chèn từ khóa quá sống sượng.
- Chèn từ khóa kích thích người dùng click chứ không phải chèn cho đủ từ khóa

- Không so sánh với thương hiệu khác, không dùng từ phản cảm và gây hiểu nhầm

- Không sai chính tả và không phạm lỗi đánh máy

- Không cố viết dài cho đủ chữ mà thể hiện nội dung rời rạc

- Có thể sử dụng nguồn nước ngoài nhưng cần kiểm chứng rõ ràng và thêm thông tin nguồn vào tất cả số liệu, tin 
tức dẫn chứng trong bài
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2
Các mục cần 
có trong bài 
viết

Add on

Keyword - Liệt kê keyword chính, phụ của bài, in đậm keyword chính.

Meta Description
- Meta Description có độ dài tối thiểu 120 ký tự để tối ưu giao diện mobile và tối đa 155 kí tự

Bắt buộc chứa keyword chính, in đậm keyword chính

Mở bài

Tiêu đề bài viết

- Tiêu đề bài viết phải ngắn, có chứa từ khóa, từ khóa nên được để đầu tiêu đề, tập trung vào từ khóa chính.

- Sử dụng cú pháp để test xem tiêu đề có bị trùng với bài viết nào khác không bằng cú pháp: Allintitle:(tiêu đề)

- Giới hạn dưới 60 kí tự. Tiêu đề giật CTR có thể dài hơn. Một số ngành nghề có thể có kí tự dài hơn.

- Chứa keyword. Trang chủ có chứa brand keyword. (Xu hướng SEO hiện tại chính là E A T. Tập trung vào 
Expertise, Authority, Trust.)

Đoạn mở bài

- Thể hiện nội dung chính của bài viết và đi thẳng vào vấn đề người dùng quan tâm, cũng như hứa hẹn đưa ra giải 
pháp giải quyết khó khăn hiện tại của họ. 
- Thường dưới 155 từ
- Chèn keyword chính vào 100 từ đầu tiên một cách tự nhiên nhất và các từ khoá liên quan

Mục lục bài viết - Bao gồm Heading 2, Heading 3
- Yêu cầu set heading 2, heading 3 cho đề mục trong bài

Thân bài

Phần 1

Tiêu đề phần 1 (Heading 2)

- Mỗi đoạn con trong phần 1 chỉ được dài tối đa 4 dòng để đảm bảo bài viết không quá dày đặc và tối ưu trên giao 
diện mobile
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2
Các mục cần 
có trong bài 
viết

Thân bài

Phần 1 - Hình ảnh minh họa hoặc video sưu tầm có caption ngắn bên dưới

- Chèn backlink liên kết bài viết (dẫn link liên quan với anchor liên quan, nên đa dạng,…) 
- Ưu tiên những bài viết liên quan để tạo ra map key tốt nhất, nội dung liên quan và liền mạch để BOT hiểu hơn về 
page và nội dung của page.

Mục Xem thêm

- Chèn các link bài viết liên quan trong website để giữ chân người đọc. 
- Bài viết liên quan có thể chèn theo nhiều hình thức như:
1. Chèn link xem thêm ở đầu bài, giữa bài, cuối bài
2. Chèn lồng ghép vào từ nào đó trong đoạn văn đang viết. Ví dụ, https://prnt.sc/t15izs

- Ví dụ: https://prnt.sc/t15izs

Phần 2
(và các phần tiếp 
theo tương tự)

Tiêu đề phần 2 (Heading 2)

- Mỗi đoạn con trong phần 2 chỉ được dài tối đa 4 dòng để đảm bảo bài viết không quá dày đặc và tối ưu trên giao 
diện mobile

- Hình ảnh minh họa hoặc video sưu tầm có caption ngắn bên dưới

- Chèn backlink liên kết bài viết (dẫn link liên quan với anchor liên quan, nên đa dạng,…) 
- Ưu tiên những bài viết liên quan để tạo ra map key tốt nhất, nội dung liên quan và liền mạch để BOT hiểu hơn về 
page và nội dung của page.

Mục Xem thêm

- Chèn các link bài viết liên quan trong website để giữ chân người đọc. 
- Bài viết liên quan có thể chèn theo nhiều hình thức như:
1. Chèn link xem thêm ở đầu bài, giữa bài, cuối bài
2. Chèn lồng ghép vào từ nào đó trong đoạn văn đang viết. Ví dụ, https://prnt.sc/t15izs

- Ví dụ: https://prnt.sc/t15izs

Call to action Liên kết đến trang sản phẩm/dịch vụ

Kết bài - Từ những vấn đề đã đặt ra, tóm lược lại những giải pháp đã nói ở trên và kèm 1 lời chúc, 1 lời kêu gọi hành động 
gì đó,..
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2
Các mục cần 
có trong bài 
viết

- Chứa keyword chính

- Cần nhắc đến tên thương hiệu của mình + in đậm + chèn link trang chủ

- Chèn đoạn Thông tin liên hệ/ Call To Action mẫu/Chữ ký bài viết của dự án vào (Quan trọng)

3
Quy định về 
cách trình 
bày

- Heading 1 (H1): In đậm, canh giữa
- Heading 2 (H2): In đậm
- Headling 3 (H3): In đậm nghiêng
- Từ khóa: in đậm

- Font: Time New Roman/Open Sans/Roboto/Source San Pro/Spectral/Monterrat
- Size 13

- Canh đều 2 bên 

- Hình ảnh canh giữa

- Giãn cách dòng 1.5

- Thêm dấu cách sau mỗi đoạn (Add space after paragraph)

- Quy tắc sử dụng dấu gạch cho listing:
+ Thứ tự ưu tiên: chấm tròn, gạch đầu dòng, dấu cộng.
+ Trong trường hợp bài không có 1.1, 1.2,... sẽ set các dấu chậm đầu dòng là H3

4
Quy định về 
chèn hình 
ảnh trong bài

- Sau đoạn giới thiệu đầu bài luôn có hình mình họa
- Đối với bài viết tối thiểu 1000 từ, cần ít nhất 3-5 hình minh họa có caption được bố trí hợp lý
- Đối với bài viết tối thiểu 2000 từ, cần ít nhất 5-7 hình minh họa có caption được bố trí hợp lý

- Thêm thẻ ALT bên dưới caption. Ví dụ: 10-cach-viet-bai-chuan-SEO
- ALT nên ghi ngắn và là câu hoàn chỉnh, phù hợp với hình minh hoạ, chứa keyword liên quan

- Hình ảnh có độ phân giải kích thước tối thiểu 800 x 600 px, dung lượng dưới 1MB

- Hình có trọng tâm, đúng chủ đề bài viết, có caption phù hợp.
- Hình ảnh sử dụng có tone và kích thước đồng nhất (ưu tiên ảnh hình chữ nhật ngang), ưu tiên sử dụng hình 
ảnh của khách hàng cung cấp
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4
Quy định về 
chèn hình 
ảnh trong bài

- Không dùng ảnh của người nổi tiếng (nếu đó không phải là đại sứ thương hiệu của brand đang viết).

- Không dùng ảnh có tên hoặc watermark của bất kỳ brand nào
- Đặc biệt, không sử dụng hình ảnh lấy từ đối thủ

- Chỉ chọn hình ảnh từ các trang cung cấp hình ảnh có bản quyền miễn phí (Unsplash, Pexels...). Hạn chế sử dụng 
hình ảnh từ Google search (trừ trường hợp lĩnh vực đặc thù)

5 Quy tắc từ 
khóa

Keyword chính bắt buộc phải xuất hiện trong 3 dòng đầu tiên (mở bài), trong đoạn kết bài và trong caption của 
hình ảnh

Keyword chính nên xuất hiện trên title và sub – title để giúp tối ưu hóa SEO.

Tỉ trọng số lượng từ khóa chiếm không quá 1-3% tổng số lượng từ trong bài viết.

Từ khóa chèn link KHÔNG trùng với tên sản phẩm

6
Quy tắc về độ 
unique của 
bài viết

- Dùng tool https://smallseotools.com/plagiarism-checker/  check unique hoặc copy từng câu vào google và 
xem mức độ trùng lặp
- Unique >=95%

- Gửi kèm bài viết ảnh test độ unique


