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A. LỜI MỞ ĐẦU 

CUỐN EBOOK NÀY DÀNH CHO AI? 

• Cuốn sách này dành cho người mới tìm hiểu về SEO (Newbie) để tìm kiếm việc 

làm. 

CUỐN EBOOK NÀY KHÔNG DÀNH CHO AI? 

• Cuốn sách này không dành cho các chuyên gia SEO và người đã làm SEO lâu 

năm (trên 1 năm). Vì nó sẽ đề cập đến những thứ cơ bản nhằm giúp các bạn mới 

tìm hiểu có thể hiểu được. 

• Cuốn sách này không dành cho chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu về SEO.  

Nếu bạn phù hợp với mô tả trên thì hãy tiếp tục đọc cuốn ebook này nhé. Còn nếu 

không phù hợp thì hãy dừng lại để tránh mất thời gian. 

VÌ SAO LẠI CÓ CUỐN EBOOK NÀY? 

Chắc hẳn những bạn đang mới bắt đầu tìm hiểu về SEO thường gặp phải các rào cản, 

khó khăn trong quá trình học tập và loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Mình cũng 

đã từng là một newbie và mình hiểu sự khó khăn đó.  

Có những vấn đề - rào cản trong việc học SEO mà mình nhận thấy sau đây. 

Vấn đề 1: Các giáo trình SEO trên thị trường chưa thật sự đầy đủ, nội dung chung 

chung và đôi khi có những tài liệu quy chụp các định kiến sai lầm của các chuyên gia 

viết nên tài liệu đó, khiến cho người học SEO không vững chắc kiến thức và bị lệch 

hướng. 

Vấn đề 2: Newbie mất nhiều tiền + thời gian + công sức để học SEO nhưng không 

hiệu quả. Các khóa học SEO hiện nay có giá rất cao, dao động từ 6.000.000đ đến 

20.000.000đ cho một khóa nhưng chưa chắc các bạn có thể làm được việc sau khi học 

xong. Mình hiểu rằng, ở từng cấp độ khác nhau, người học sẽ chỉ có thể dung nạp một 

lượng kiến thức nhất định. Các Newbie nếu không rõ điều này và đăng kí các khóa học 

SEO nâng cao từ các chuyên gia SEO trên thị trường thì sẽ “tiền mất – tật mang”. Tật 

mang ở đây nghĩa là bị gãy về kiến thức và ý chí; bạn sẽ cho rằng SEO rất khó, làm dựa 

vào “hên xui”. Điều này cực kỳ sai lầm! Vì SEO là một ngành cực kì khoa học nếu bạn 

hiểu nó. 

Cho nên, khi mới tìm hiểu về SEO, bạn chỉ nên TỰ TÌM HIỂU trước tiên hoặc học các 

khóa học cơ bản nhất để có thể "hấp thụ" rồi dần dần nâng cấp kiến thức lên cao. 

Vấn đề 3: Có nhiều lầm tưởng, hiểu lầm mà ngay cả người dạy SEO trên thị trường 

còn không rõ, dẫn đến truyền dạy cho người học sai nốt. Ví dụ đơn cử, mình đã nghe 



 

 CỘNG ĐỒNG SEO: https://bit.ly/3Iv2boV ĐÀO TẠO SEO:  https://bit.ly/3rCtbdu 4 

rất nhiều về khái niệm bài viết chuẩn SEO, đây là một thuật ngữ không đúng. Vì nếu 

dùng từ “chuẩn” tức là nó phải dựa theo một điều luật, điều lệ do bên có thẩm quyền 

đưa ra và khi chúng ta làm đúng theo điều đó mới gọi là chuẩn. Ví dụ: bạn tham gia 

giao thông và bạn đi đúng luật an toàn giao thông, đây được gọi là "chuẩn" luật. Còn 

về vấn đề bài viết chuẩn SEO, cơ quan có thẩm quyền cho bạn lên TOP hoặc rớt TOP 

đó là Google, Google chưa đưa ra bất kỳ tài liệu nào hướng dẫn chúng ta viết ra một 

bài viết chuẩn SEO cả, những điều mà các chuyên gia SEO ngoài thị trường nói về 

chuẩn SEO, đó chỉ là cái chuẩn dựa trên các tiêu chí mà họ tự đưa ra. Do vậy, “trăm 

người là trăm chuẩn khác nhau”. Cho nên, nếu bạn gặp thuật ngữ “bài viết chuẩn SEO” 

thì hãy hiểu rằng đó chỉ là bài viết được tối ưu SEO dựa trên kinh nghiệm của người 

đó.  

Vì những vấn đề trên, mà mình đã viết ra cuốn ebook này, để góp một phần nhỏ công 

sức làm chuẩn hóa lại ngành nghề SEO theo đúng bản chất của nó. 

Tất cả vì một lợi ích. TIẾT KIỆM THỜI GIAN – CÔNG SỨC – TIỀN BẠC – Ý CHÍ cho newbie 

khi bắt đầu dấn thân vào nghề SEO. 

MỤC ĐÍCH CỐT LÕI CỦA CUỐN EBOOK NÀY LÀ GÌ? 

Bạn cần phải biết mục đích cốt lõi mà mình muốn chia sẻ trong cuốn ebook này, từ đó 

sẽ biết rõ cái bạn sẽ nhận được sau khi đọc xong nó. 

• Cung cấp cho bạn một lộ trình phát triển nghề SEO đúng đắn. 

• Cung cấp cho bạn cách học SEO hiệu quả. 

• Cung cấp cho bạn một Quy trình SEO đúng đắn do TIEN ZIVEN sáng lập ra. 

Tóm lại, mình sẽ trao cho bạn 3 tấm bản đồ và dựa vào 3 thứ này bạn sẽ không bị “mù 

đường”, dù có bị lạc giữa đại dương kiến thức SEO mênh mông, bạn cũng sẽ biết hướng 

đi đúng đắn. 

VẬY MÌNH LÀ AI ĐỂ CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC BẠN? 

 

"Mình là Tâm Trần, sáng lập TIEN ZIVEN. Với 

hơn 7 năm trong nghề digital marketing, 

trải qua nhiều lần “thăng trầm” của ngành,  

mình tin rằng bản thân có thể truyền tải đến 

bạn những kiến thức chuẩn và thực tế nhất." 
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Website: https://bit.ly/3d8aElj 

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/tamtran.ziven/ 

Một vài thành công nho nhỏ mà mình đã đạt được 

● 2017 - Tư vấn và triển khai SEO cho Uber Vietnam (laiuber.com) 

● 2020 - Digital Marketing Manager cho một công ty TOP TEN trong ngành tổ chức sự 

kiện tại TP.HCM 

● Và trong giai đoạn 7 năm qua, từ 2013 đến nay, mình cũng đã trải qua nhiều dự án tư 

vấn – triển khai digital marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Năm 2020, mình quyết định sáng lập ra TIEN ZIVEN để có thể hỗ trợ cộng đồng, những 

người yêu thích về marketing nói chung và digital marketing nói riêng; có thể học hỏi 

và phát huy tài năng của mình. 
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MÓN QUÀ TẶNG BẠN 
Với mong muốn giúp đỡ những bạn trẻ có thể học tập Digital Marketing tốt hơn, chúng 

tôi đã xây dựng những tài liệu miễn phí, khóa học miễn phí. Bạn có thể xem nó để nâng 

cao thêm kiến thức của mình. Hy vọng, những món quà này sẽ giúp ích được cho bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Danh sách Ebook: https://tienziven.com/tai-lieu-digital-marketing-855121/ 

• Khóa học Miễn Phí: https://online.zivenacademy.com/khoa-hoc-mien-phi/ 

• Khóa học Digital Marketing Nền Tảng (MIỄN PHÍ):  

https://online.zivenacademy.com/lop-hoc/khoa-hoc-digital-marketing-nen-tang/ 

• Kênh Youtube học Digital Marketing (MIỄN PHÍ): 

https://www.youtube.com/channel/TIENZIVEN 

Bên cạnh đó, mình còn tổ chức Workshop định kỳ mỗi tháng. Hãy thử tham gia workshop 

này, biết đâu nó sẽ giúp bạn thay đổi tư duy học và làm digital marketing -> thay đổi cuộc 

sống 

Link Workshop: http://hanhtrinhziven.com/ 

Khóa Digital Marketing Fullstack: https://bit.ly/37uGfwM 
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B. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ SEO MÀ 
NGƯỜI MỚI TÌM HIỂU CẦN BIẾT 

“Hãy xác định đích đến, bạn sẽ tự tìm ra con đường phù hợp” 

Điều đầu tiên để học bất kì ngành nghề nào là bạn cần biết rõ điểm mà bạn sẽ đến hay 

nói cách khác là mục tiêu cuối cùng của việc học. Nếu không xác định rõ điểm đến, thì 

hành trình bạn đi sẽ không có mục đích rõ ràng, bạn sẽ đi lòng vòng và đôi khi là lạc 

đường. Đừng vội vàng nhảy vào học kiến thức SEO ngay khi bạn chưa biết điểm đến 

của mình là gì! 

Mình sẽ giới thiệu cho bạn một lộ trình chung. Đây là lộ trình mà đại đa số người học 

và làm SEO đều sẽ trải qua, nhưng nó không phải là lộ trình bắt buộc phải trải qua. Vì 

sao? Ví dụ, chúng ta sinh ra đại đa số đều phải trải qua 12 năm đèn sách và 4 năm đại 

học phải không nào! Nhưng cũng có người chỉ học hết lớp 5 đã ra đời và thành công. 

Lộ trình học SEO cũng vậy. Mình không bàn đến việc rút ngắn lộ trình hay nhảy vọt từ 

“lớp 1 lên lớp 12” hay “nghỉ học từ lớp 5 ra lập nghiệp” là tốt hay không tốt! Vì nó nằm ở 

“nội lực” học tập của bạn, bạn có thể rút ngắn nếu đủ tự tin. Cái mình muốn chỉ ra cho 

bạn đó là một con đường chung mà ai cũng có thể trải qua. 

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CƠ BẢN CỦA MỘT SEOER 

Newbie (Người mới) à Thực tập/học việc SEO à Chuyên viên SEO à SEO leader à 

SEO manager à Làm chủ (kiếm tiền từ SEO: kinh doanh, làm dịch vụ, affiliate v.v…) 

Vì ebook này dành cho những bạn newbie, nên mình chỉ dừng lại ở việc phân tích giai 

đoạn NEWBIE. Hãy bình tĩnh và đừng vội vàng tìm hiểu các mốc cao hơn khi cái “móng 

nhà” của bạn vẫn chưa rõ phải xây dựng như thế nào. 

Bạn hãy xem việc phát triển nghề nghiệp SEO của bạn như xây một ngôi nhà. Đầu tiên, 

bạn cần xác định số tiền mà mình có thể bỏ ra để xây dựng ngôi nhà, sau đó bạn phải 

phát hoang bụi rậm và san bằng đất, xem hướng nhà và tìm kiếm kiến trúc sư lên bảng 

vẽ chi tiết căn nhà v.v… Đây gọi là bước chuẩn bị.  

Học SEO cũng vậy, bạn cần phải chuẩn bị trước khi bắt tay vào “xây dựng kiến thức 

SEO”, bạn phải xem mình có bao nhiêu ngân sách dành cho việc nghiên cứu, học hỏi 

này. “Không có bữa ăn nào là miễn phí”, thời gian của bạn cũng có thể được quy ra tiền 

đấy! chưa kể việc đầu tư các khóa học, sách vở cũng tốn kha khá tiền bạc. Tuy nhiên, 

không nên phức tạp hóa vấn đề này, cái mình muốn bạn hiểu ở đây là bạn hãy xác 

định nguồn lực hiện tại của bản thân đang có gì, để có hướng đi phù hợp.  

Tin vui là bạn có thể sẽ không mất một đồng nào cho việc học SEO vì bản thân mình 

khi mới vào nghề này cũng đã không tốn học phí, tất cả kiến thức đã có sẵn trên Google, 

việc của bạn là tìm kiếm ra chúng. Nhưng lúc mình mới bắt đầu học SEO, mình còn 
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không có người chỉ đường - dẫn lối, không ai hướng dẫn mình nên học cái nào trước, 

học cái nào sau; tất cả đều phải mày mò tự tìm hiểu. Còn bạn, ngay lúc này! Bạn đã có 

mình, mình sẽ chỉ dẫn cho bạn biết con đường đi như thế nào! Từ khung sườn đó, bạn 

có thể tiếp tục tự nghiên cứu thêm, bằng cách tra cứu trên Google, các blog của các 

chuyên gia SEO ngoài kia. 

Sau khi đã hiểu rõ nguồn lực của bản thân, bạn hãy tiến lên bằng cách học các kiến 

thức cơ bản của SEO. Bạn phải hiểu rõ SEO là gì? Thì bạn mới có thể sử dụng nó. Bạn 

phải hiểu chiếc xe máy là gì? Vận hành như thế nào? Thì bạn mới có thể điều khiến nó. 

Một thực trạng đáng buồn hiện nay là các bạn không học nền tảng cho vững, cho chắc 

mà đã vội “lái xe” và việc “té xe” là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Bằng chứng là dạo một 

vòng quanh các group SEO trên Facebook, mình bắt gặp khá nhiều topic than thở rằng 

SEO hoài không lên, chửi rũa Google “khó ở”. 

Khi đã học tập các kiến thức nền tảng SEO tốt rồi thì bạn cần biết quy trình áp dụng 

để thực hành SEO. Việc lái xe cũng vậy, đầu tiên bạn phải ngồi lên xe à đút chìa khóa 

vào ổ à bật công tắc à Đề ga (khởi động xe) à Dậm số (với xe số) à Chạy. 

SEO cũng vậy thôi, chẳng có gì khác cả! Bạn phải hiểu từng bước một và làm từng 

bước một. Khi ấy, bạn sẽ không bị rối loạn trong việc làm SEO.  

Hiện nay, trên thị trường chưa một chuyên gia nào đóng gói cách làm SEO thành một 

quy trình cho bạn cả. Có chăng cũng chỉ là liệt kê các đầu việc cần làm. Nó giống như 

việc bạn học lái xe thì các thầy chỉ hướng dẫn bạn cách dậm số, cách bóp còi, cách 

phanh xe nhưng lại không hướng dẫn bạn NÊN LÀM CÁI GÌ TRƯỚC – NÊN LÀM CÁI GÌ 

SAU. Đây gọi là quy trình SEO 

Mình hiểu được điều đó và đã đúc kết cho bạn một quy trình SEO 7 bước do TIEN 

ZIVEN tạo ra dựa vào kinh nghiệm 7 năm làm nghề SEO của mình.  

Tóm gọn lại, ở phần này: 

• Bạn cần biết nguồn lực hiện tại của mình đang có là gì, để phục vụ cho việc học 

SEO. Nếu có tiền thì học các khóa học của các chuyên gia SEO, nếu không có tiền 

thì có thể tự nghiên cứu. Sự khác nhau nằm ở THỜI GIAN, có thầy hướng dẫn sẽ 

đi nhanh hơn, tránh sai sót hơn (với điều kiện chọn đúng thầy mà học). 

• Bạn cần học các kiến thức nền tảng căn bản SEO để thực hành và kiểm soát nó. 

• Bạn cần biết được quy trình làm SEO để thực hiện SEO một cách logic. 

Yên tâm, mình sẽ trang bị cho bạn 2 thứ quan trọng mà mình nêu trên. Đó là kiến thức 

nền tảng căn bản SEO và quy trình SEO đúng. Hãy đọc tiếp, bạn sẽ tìm thấy nó ngay 

bên dưới. Còn việc xác định nguồn lực thì chỉ có bạn mới biết mình có những gì! Chỉ 

có bạn mới làm được điều này. Vậy nên, cả 3 thứ quan trọng nêu trên, bạn đều có nó! 
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À! Còn một điều nữa mà mình muốn chia sẻ trong lộ trình phát triển nghề SEO, đó 

chính là thành quả đạt được. Biết được điều này, bạn sẽ có thêm động lực để phấn 

đấu đi tiếp. Nó giống như việc chúng ta bỏ 12 năm đèn sách để nhận được tờ giấy 

chứng nhận tốt nghiệp và 4 năm đại học để có được tấm bằng đại học. 

THÀNH QUẢ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC TRONG SEO LÀ GÌ? 

Thành quả trong SEO không chỉ là tiền mà còn là kiến thức. Nếu bạn thực sự đủ đam 

mê, đủ sự kiên trì thì bạn có thể đạt được các thành quả sau: 

Về tiền: 

• Mức lương của chuyên viên SEO hiện nay (năm 2021) là từ 5.000.000đ cho đến 

10.000.000. Tùy theo năng lực và khối lượng công việc mà bạn đảm nhận. 

• Mức lương của SEO leader/ SEO manager là từ 10.000.000đ cho đến 

50.000.000đ. Tùy theo quy mô công ty và đội ngũ quản lý mà leader/manager 

đảm nhận. 

Nếu bạn thật sự giỏi về SEO và tự mình làm chủ, bạn có thể đạt mức thu nhập lên đến 

vài tỷ/năm là chuyện có thật ngoài kia. 

Về kiến thức: 

Người làm SEO sẽ có được kỹ năng phân tích và chịu áp lực cao vì họ luôn phải đối mặt 

với những tình huống khó kiểm soát từ Google, buộc họ phải thay đổi và thích nghi liên 

tục. Đây vừa là cái khó của nghề nhưng cũng chính là “lò luyện”, giúp bạn vững chãi 

hơn trong cuộc sống. 

Người làm SEO giỏi sẽ có sự am hiểu về marketing và bán hàng tốt hơn các marketer 

làm kênh khác, vì công việc SEO không chỉ tối ưu cho bộ máy tìm kiếm Google, mà còn 

tối ưu trải nghiệm người dùng.  

Và khả năng trở thành chủ doanh nghiệp cao hơn nhiều so với người làm các kênh 

khác. Đặc thù ngành chịu áp lực cao là một lý do dẫn đến điều này nhưng lý do mà 

mình cho là chính yếu, đó là để làm SEO giỏi thì bạn phải là chuyên gia trong ngành 

đó, bạn phải am hiểu khách hàng để viết content, am hiểu thị trường để cạnh tranh 

SEO với đối thủ khác. Và khi đã am hiểu đầy đủ mọi thứ, bạn sẽ tự mình ra ngoài để 

phát triển con đường riêng. 

Vậy là mình đã trang bị xong cho bạn lộ trình phát triển nghề SEO dành cho newbie. 

Nếu có bất kì thắc mắc gì thêm thì hãy gửi mail đến địa chỉ tamtranziven@gmail.com 

nhé. 

Hoặc tham gia cộng đồng Học SEO – Đáp SEO cùng chuyên gia TIEN ZIVEN bằng link 

bên dưới: 

https://www.facebook.com/groups/914991039226079  
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Sau khi đã có cho mình tấm bản đồ thứ nhất là lộ trình phát triển đúng thì giờ đây, bạn 

cần phải bước những bước đi đầu tiên trên lộ trình đó. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta 

phải tập bò, tập đi, rồi tập chạy. Sau đó, ta mới có thể chạy nhảy một cách linh hoạt. 

Học SEO cũng vậy, bạn cần chậm rãi học những bước đi đầu tiên, học những kiến thức 

nền tảng trước, để sau này có thể sử dụng kỹ năng SEO một cách linh hoạt. Để biết rõ 

hơn về điều này, chúng ta cần biết cách học SEO hiệu quả. 

C. CÁCH HỌC SEO HIỆU QUẢ 

Đầu tiên, trước khi đi vào CÁCH HỌC SEO HIỆU QUẢ, Mình muốn bạn hiểu rõ cái bạn 

sẽ học được và đặc biệt là cái bạn sẽ không học được trong ebook này, để tránh quá kì 

vọng, dẫn đến thất vọng. Vì để thành thạo SEO, bạn cần phải học một lượng kiến thức 

tương đối lớn và chắc chắn rằng chỉ với một cuốn ebook sẽ không thể đáp ứng hết 

toàn bộ lượng kiến thức cho bạn thông qua vài trang sách. 

CÁI BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC TRONG EBOOK NÀY? 

Bạn sẽ học được kiến thức nền tảng để hiểu rõ SEO là gì? 

Mình tuy không cung cấp cho bạn hết toàn bộ kiến thức về SEO nhưng sẽ hướng dẫn 

bạn những kiến thức cần thiết nhất, cô đọng nhất, đủ để bạn bắt đầu làm SEO. bạn 

hãy dựa vào những kiến thức nền tảng này và quy trình SEO ở phần C để tự nghiên 

cứu thêm. 

Với newbie, mình vẫn khuyên bạn hãy chậm rãi từng bước một. Một cái cây, nếu có 

một bộ rễ chắc chắn, đâm sâu xuống lòng đất thì nó sẽ chống chọi được với gió bão. 

CÁI BẠN SẼ KHÔNG HỌC ĐƯỢC TRONG EBOOK NÀY? 

Sự thật mất lòng. Bạn sẽ không thể giỏi SEO chỉ bằng việc đọc cuốn Ebook này và cho 

dù bạn có học sâu, học rộng đến đâu bạn cũng chưa chắc làm lên TOP tất cả các dự 

án. Vì SEO là cuộc chơi đối kháng, TOP chỉ có 10 vị trí để hàng trăm, hàng ngàn website 

khác cùng tranh đấu. Ông cha ta có câu: “Núi cao thì có núi cao hơn”, do vậy nếu bạn 

muốn trở thành người giỏi SEO, bạn phải liên tục trau dồi kiến thức SEO và marketing. 

CÁCH HỌC SEO HIỆU QUẢ 

• Giai đoạn 1: Học kiến thức nền tảng 

• Giai đoạn 2: Học kiến thức để thực hành 

• Giai đoạn 3: Làm – Thử nghiệm. Qua đó đúc rút ra cái mình học được 
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Giai đoạn 1. Học kiến thức nền tảng.  

Kiến thức nền tảng 1: Bạn phải hiểu rõ SEO là gì và vai trò của nó trong digital 

marketing. Xem bài viết này: https://bit.ly/2QIterb 

• Kiến thức nền tảng 2: Bạn phải hiểu rõ các khái niệm, các thuật ngữ trong SEO 

và ý nghĩa của chúng trong SEO. 

• Kiến thức nền tảng 3: Bạn phải hiểu rõ luật chơi của Google, tức các thuật toán 

của nó. 

Giai đoạn 2. Học kiến thức để thực hành 

Sau khi học xong các kiến thức nền tảng cần thiết, giờ đây bạn phải học cách thực 

hành SEO.  

Về cách học như thế nào thì mình đã đóng gói nó thành QUY TRÌNH SEO 7 BƯỚC CỦA 

TIEN ZIVEN. 

Giai đoạn 3: Làm – Thử nghiệm. Qua đó tự đúc kết ra cái mình học được. 

Đây là giai đoạn bạn cần bắt tay vào làm những bước đầu tiên dựa trên quy trình 7 

bước mà TIEN ZIVEN đã hướng dẫn bạn. Hãy làm và cảm nhận SEO hoạt động như thế 

nào. Việc đọc và học các kiến thức chỉ giúp bạn ở mức độ biết, bạn cần phải áp dụng 

những cái biết đó vào thực hành thì bạn sẽ nhận ra nhiều điều hay, nhiều điều hấp dẫn 

hơn trong SEO. Và hãy nhớ! Dù thất bại (Không lên TOP hoặc rớt TOP) hoặc thành công 

(lên TOP) thì bạn cũng phải đúc kết kinh nghiệm. Đây chính là hành trang quý báu mà 

không một chuyên gia SEO nào có thể chỉ dạy cho bạn.  
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Hãy xem lại mô hình một lần nữa. Bạn sẽ thấy đây là một mô hình khép kín. Nó bắt đầu 

bằng việc học kiến thức nền tảng nhưng cũng kết thúc bằng việc học kiến thức nền 

tảng, tạo thành một vòng lặp và tương tác qua lại với nhau. Khi bạn bước sang giai 

đoạn 3, bạn sẽ hiểu vì sao bạn cần phải quay trở về giai đoạn 1. Ở trang đầu tiên của 

cuốn ebook này, mình có nói cuốn sách này dành cho “người đang làm SEO nhưng 

SEO hoài không lên”.  Nếu người đó là bạn, hãy thử quay lại giai đoạn 1 nhé! 

Nếu xem cuốn ebook này là món quà thứ nhất thì mình sẽ có món quà thứ 2 dành tặng 

bạn. Đó là ở Giai đoạn 1: Học kiến thức nền tảng, mình đã tạo ra khóa học MIỄN PHÍ 

100%. Khóa học này là khóa chắc lọc các kiến thức nền tảng cốt lõi, những thứ cô đọng 

nhất mà bạn cần phải học trước khi làm SEO, giúp bạn không quá lan man trong quá 

trình tìm hiểu SEO. 

Đăng kí KHÓA HỌC SEO NỀN TẢNG hoàn toàn miễn phí của TIEN ZIVEN tại đây. 

Link đăng ký 

https://online.zivenacademy.com/lop-hoc/khoa-hoc-seo-nen-tang/ 

 

Khi bạn đã trang bị một lượng kiến thức nền tảng nhất định trong SEO, giờ đây bạn có 

thể tìm hiểu sang tấm bản đồ thứ 3. Đó là QUY TRÌNH SEO 7 BƯỚC CỦA TIEN ZIVEN.  
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D. QUY TRÌNH SEO 7 BƯỚC TIEN ZIVEN 

Quy trình SEO 7 bước của TIEN ZIVEN là một quy trình mang tính logic. Bước trước là 

tiền đề cho bước sau. 

Mình đặt tên quy trình này là QUY TRÌNH SEO 7 BƯỚC TIEN ZIVEN, vì bạn sẽ chẳng thể 

tìm ở bất kì tài liệu nào ngoài kia, dù là blog nước ngoài hay blog của các chuyên gia 

trong nước viết về quy trình này. Đây là thành quả của đội ngũ TIEN ZIVEN sau quá 

trình nhiều năm làm – thử nghiệm – trải nghiệm để đúc rút ra. 

Trước khi đi vào phân tích, mình sẽ nói cho bạn về cách học 7 bước này sao cho hiệu 

quả. Trong ebook SEO này, mình sẽ không hướng dẫn cho bạn chi tiết từng bước cụ 

thể. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn về nguyên lý của 7 bước trong quy trình. Điều này 

còn quan trọng hơn cả việc hướng dẫn chi tiết từng bước mà không nói rõ vì sao phải 

làm vậy. Đây chính là chìa khóa vạn năng giúp bạn sáng tạo ra nhiều cách làm mới mẻ 

hơn, hiệu quả hơn dựa trên một nền móng đúng. Đôi khi, ngày nào đó, bạn cũng có 

thể vượt xa mình bằng việc dựa vào cách sử dụng các nguyên lý này một cách linh 

hoạt, sáng tạo. 

Nếu muốn học chi tiết 7 bước. Mình đã đóng gói sẵn thành một khóa học video đầy đủ. 

Bạn có thể tham khảo khóa học này tại đây: 

Link tham khảo:  

https://online.zivenacademy.com/lop-hoc/khoa-hoc-quy-trinh-seo-7-buoc 

 

Nào! Chúng ta cùng đi vào phân tích các bước trong QUY TRÌNH SEO 7 BƯỚC TIEN 

ZIVEN. 

QUY TRÌNH SEO 7 BƯỚC TIEN ZIVEN 

Trước tiên, để triển khai 7 bước một cách hiệu quả thì bạn cần xác định mục đích làm 

SEO của mình hoặc của doanh nghiệp/ tổ chức mà mình đang công tác.  
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Mọi hoạt động marketing nói chung và SEO nói riêng đều trực tiếp hoặc gián tiếp phục 

vụ cho mục đích kiếm tiền. Do vậy, mục đích lớn nhất trong SEO đó chính là kiếm tiền, 

nhưng nó sẽ chia ra 2 nhánh nhỏ hơn, đó là kiếm tiền từ việc bán hàng và kiếm tiền từ 

việc hỗ trợ bán hàng. 

Kiếm tiền từ việc bán hàng. Nghĩa là bạn SEO top website để bán sản phẩm của chính 

bạn hoặc của người khác (công ty/tổ chức/đại lý v.v…) 

Kiếm tiền từ việc hỗ trợ bán hàng. Nghĩa là bạn SEO top website để đóng góp một 

phần trong việc khiến ai đó mua sản phẩm của bạn hoặc của người khác. Ví dụ: bạn 

SEO dạng trang website thông tin, cung cấp các tài liệu về chăm sóc nhà cửa để bạn 

hỗ trợ bán các sản phẩm nội thất của công ty bạn. HOẶC! Bạn SEO dạng trang website 

tin tức để gia tăng traffic và kiếm tiền từ việc đặt quảng cáo, mặc dù bạn không bán 

bất kì sản phẩm nào nhưng bạn kiếm tiền từ việc đặt quảng cáo (MMO – Make Money 

Online) thì bạn cũng đang gián tiếp quảng cáo nhằm giúp đơn vị khác bán hàng. Đây 

cũng gọi là hỗ trợ bán hàng. 

Cho nên SEO sẽ có 2 mục đích. Bán hàng và hỗ trợ bán hàng. Tùy thuộc vào mục đích 

mà ta sẽ có cách lựa chọn triển khai 7 bước sao cho phù hợp với mục đích đó. Có thể 

gọi bước này là bước 0: Xác định mục đích SEO. 

é Tại sao lại phải xác định mục đích SEO. 

• Ảnh hưởng đến 7 bước triển khai. Giả sử bạn chọn SEO để bán sản phẩm thì ở 

bước 1: Nghiên cứu từ khóa, bạn cần nghiên cứu các nhóm từ khóa phục vụ cho 

việc bán hàng. Nhớ rằng! nguồn lực là có hạn, bạn đừng nghĩ rằng có thể SEO 

một lúc hết toàn bộ từ khóa trên thị trường.  

• Xác định các nguồn lực cần có để làm SEO. Giả sử bạn chọn SEO để hỗ trợ bán 

hàng thì bạn cần phân tích nỗi đau khách hàng, các vấn đề mà khách hàng gặp 

phải để SEO TOP những bài đó, kéo theo việc bạn phải chuẩn bị các bài viết đó, 

chuẩn bị website, chuẩn bị nhân viên viết bài v.v… 

• Mục đích SEO khác nhau, dẫn đến mục tiêu trong các bước triển khai khác 

nhau, dẫn đến ưu tiên hành động trong từng bước sẽ khác nhau và cuối cùng là 

kết quả đạt được sẽ khác nhau. 

 

Bước 1: Nghiên cứu từ khóa (keyword). 

Là bước tìm ra từ khóa hiệu quả trong SEO. Từ khóa hiệu quả không phải là từ khóa có 

nhiều lượt search mà là từ khóa đáp ứng 2 yếu tố. Một là phù hợp với mục đích SEO 

và hai là chúng có nhiều lượt search. Trong đó, yếu tố phù hợp với mục đích SEO 

quan trọng hơn yếu tố lượt search cao. 

é Vì sao phải làm bước này: 
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• Chúng ta không thể phỏng đoán chính xác lượng search của một từ khóa. Ví 

dụ: Bạn không thể biết chắc chắn từ khóa “đào tạo SEO” có bao nhiêu lượng 

search một tháng, bạn cần phải có công cụ để đo lường chúng. 

• Xác định chiến lược SEO. Khi đã có số liệu rõ ràng, bạn sẽ nhắm đến những từ 

khóa phù hợp với mục đích SEO và mang lại hiệu quả cao. Từ đó đưa ra chiến lược 

SEO hợp lý. Chiến lược SEO được hiểu là một kế hoạch SEO lâu dài từ 12 tháng – 

24 tháng.  

 

Bước 2: Lựa chọn từ khóa 

Là bước giúp chọn ra từ khóa phù hợp. Vậy phải làm như thế nào? Ở bước 1: bạn đã có 

bộ từ khóa nhắm đến dài hạn, giờ đây bạn cần lựa ra trong bộ từ khóa đó, nhóm từ 

nào đánh trước và nhóm từ nào đánh sau. Để lựa ra được nhóm từ khóa cần đánh 

trước, bạn phải xác định nguồn lực hiện tại của doanh nghiệp, của đơn vị hoặc của cá 

nhân bạn và so sánh với sức mạnh của đối thủ cạnh tranh. Sau khi LỰA xong thì bạn 

phải CHỌN. Hãy chọn ra các bộ từ khóa phù hợp để có thể triển khai bước 3 – Triển khai 

Content SEO  

é Vì sao phải làm bước này: 

• Giúp xác định chiến thuật SEO. Chiến thuật SEO được hiểu là một bản kế hoạch 

hành động theo lộ trình 3 tháng (ngắn hạn) và tìm cách SEO nhanh nhất, tiết kiệm 

chi phí nhất, tốt nhất mà bạn có thể. 

 

Bước 3: Triển khai content SEO 

Là bước xây dựng nội dung cho website của bạn phù hợp với các tiêu chí của Google. 

Có 2 phần cần quan tâm ở bước này. Đó là Content website và phù hợp tiêu chí của 

Google. 

• Content hay còn gọi là nội dung, nó có thể là trang bài viết, trang sản phẩm, trang 

category; tùy thuộc vào ý định tìm kiếm từ khóa của người search mà ta sẽ có 

content phù hợp, giúp người dùng thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm. 

• Phù hợp với tiêu chí Google đó là phù hợp với sứ mệnh của Google. Google sinh 

ra với sứ mệnh sắp xếp lại thế giới và đem đến cho người dùng kết quả tốt nhất. 

Do đó bạn hãy tự hỏi, nội dung của bạn đã tốt nhất so với đối thủ chưa? Đó chính 

là cách bạn tạo ra content phù hợp với tiêu chí của Google 

é Vì sao phải làm bước này: 

• Content SEO có vai trò như máu trong cơ thể người. Nó giúp vận chuyển chất 

dinh dưỡng SEO đi nuôi toàn bộ website, giúp website của bạn trở nên khỏe 
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mạnh và được Google đánh giá cao. Nếu một cơ thể có máu xấu thì sức khỏe sẽ 

suy giảm và không thể nào phát triển được. 

 

Bước 4: Tối ưu ONPAGE 

Là bước tối ưu hóa các yếu tố SEO nằm trong website của bạn. Các yếu tố SEO đó là gì 

thì bạn hãy đọc chi tiết trong bài viết này 

Xem thêm: https://bit.ly/2NYOeZV 

é Vì sao phải làm bước này: 

• Khi bạn triển khai xong bước 3, bạn sẽ có kha khá bài viết. Việc triển khai ONPAGE 

sẽ giúp Google rà quét website của bạn để nhận ra đâu là đặc điểm website của 

bạn. Nó có phù hợp với người dùng hay không? Nó có tốt cho người dùng để họ 

trải nghiệm hay không?  

Nếu ví Content là máu thì ONPAGE giống như cơ thể con người. Nó chính là sức khỏe, 

là đặc điểm, là tính chất, là tính cách của một website. Một con người tốt sẽ dễ được 

người khác yêu mến và tin tưởng, bạn làm ONPAGE tốt sẽ được Google tin tưởng. Đây 

là một yếu tố quan trọng để giúp website bạn lên TOP. 

 

Bước 5: Tối ưu OFFPAGE 

Là bước tối ưu hóa các yếu tố SEO nằm ngoài website của bạn. Các yếu tố SEO đó là gì 

thì bạn hãy đọc chi tiết trong bài viết này 

Xem thêm: https://bit.ly/3cuRR36 

é Vì sao phải làm bước này: 

• CONTENT tốt và ONPAGE tốt sẽ tạo ra một con người tốt nhưng như vậy là chưa 

đủ. Bạn cần phải được sự công nhận từ người khác nữa. Về nguyên lý, Offpage 

chính là sự công nhận website bạn thật sự có giá trị, và người khác sẽ dẫn link 

trỏ về website của bạn để giới thiệu với nhiều người hơn. 

“OFFPAGE được ví như cô hàng xóm khen con của bạn ngoan hiền. Và đứa con đó 

chính là website mà bạn đang SEO, cô hàng xóm là các website khác trên internet.” 

 

Bước 6: Tìm kiếm traffic 

Traffic là lưu lượng truy cập, được hiểu là ai đó vào website của bạn và đi từ trang này 

sang trang khác. Tìm kiếm traffic nghĩa là bạn phải gia tăng số lượng người vào 

website của bạn và khiến họ đi từ trang này sang trang khác càng nhiều càng tốt. 

é Vì sao phải làm bước này: 
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Ở bước 3 và bước 4 đã giúp bạn trở thành người tốt. Nhưng chỉ mình bạn biết! 

Ở bước 5 là một ai đó, một đơn vị nào đó nói rằng bạn tốt. Nhưng chỉ bạn và họ/đơn 

vị đó biết! 

Ở bước 6 này chính là sự khẳng định của đại đa số. Tốt hay không tốt sẽ phụ thuộc 

vào đại đa số người tìm kiếm, người đọc, người mong muốn tìm hiểu thông tin trên 

website của bạn.  

• Xem thêm về cách tăng traffic: https://bit.ly/3w5dRt7 

Vậy như thế nào là tốt? Đó là dựa vào sự đánh giá, phân tích của Google. Google sẽ 

phân tích hành vi online của người dùng trên website của bạn thông qua 2 công cụ 

chính là Google Analytics và Google Search Console. 

• Tìm hiểu về Google Analytics: https://bit.ly/3fomCZw 

• Tìm hiểu về Google Search Console: https://bit.ly/2Pfimkf 

 

Bước 7: Kiểm soát và tối ưu lại 

Đây là bước bạn cần phải đọc hiểu các chỉ số do Google Analytics và Google Search 

Console báo về. Hai công cụ này là hai công cụ “khám bệnh” giúp ta thấy được các 

dấu hiệu tốt và dấu hiệu xấu. Nó không phải là công cụ “trị bệnh”. Khi traffic ở bước 6 

gia tăng, bạn sẽ thấy những dấu hiệu cần khắc phục.  

é Vì sao phải làm bước này: 

Nhớ rằng, SEO là cuộc chơi đối kháng, TOP chỉ có 10 vị trí ở trang 1 mà ai cũng muốn có 

được, vì thế hãy liên tục kiểm soát và tối ưu lại. Tối ưu lại tức là triển khai các bước trên 

lại một lần nữa sao cho website của bạn tốt hơn, chuẩn hơn đối thủ. 

 

 

E. TỔNG KẾT 

Bạn thấy đấy, quy trình SEO 7 bước của TIEN ZIVEN là 7 bước logic và gắn kết với nhau. 

Bạn cần phải triển khai cả 7 bước thì bạn sẽ đạt được kết quả SEO.  

Để có thể triển khai tốt quy trình này, bạn phải am hiểu quy trình và thực hiện nó đa 

dạng cách -  phân cấp cách. 

Đa dạng cách là tìm ra nhiều cách làm mới, sáng tạo dựa trên nguyên lí cốt lõi ở 

từng bước. Ví dụ bạn thực thi bước 6 tìm kiếm traffic, bạn có thể dùng tiền chạy quảng 

cáo hoặc đăng bài PR hoặc làm kênh Youtube v.v… 
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Phân cấp cách là tìm sâu sát một cách, với những kỹ thuật nâng cao hơn. Ví dụ 

trong ONPAGE có phần triển khai internal link. Ở cấp độ cơ bản của người mới thì bạn 

chỉ hiểu rằng internal link là trỏ qua trỏ lại giữa các bài viết với nhau. Nhưng ở cấp độ 

cao hơn, bạn phải trỏ theo mô hình, trỏ theo nhóm bài viết, cao hơn nữa là phải trỏ 

internal link theo ngữ cảnh v.v… 

Để có thể hiểu sâu 2 yếu tố này đòi hỏi bạn phải trải nghiệm nhiều, học hỏi nhiều. Hai 

yếu tố này cũng chính là 2 yếu tố quyết định một SEOer giỏi.  

“Bí mật để trở thành SEOer giỏi đã được mình chỉ điểm. Việc của bạn 

là tìm ra chìa khóa để bật mí nó. Chúc bạn sớm trở thành cao thủ võ 

lâm” 

Trần Tâm 

 

Vậy là mình đã chia sẻ cho bạn LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SEO HIỆU QUẢ. Hy vọng qua 

ebook này bạn sẽ có cho mình những hành trang cần thiết để bắt đầu dấn thân vào 

con đường SEO đầy thách thức, cũng như đầy sự thú vị này. 

Học SEO là một hành trình dài. Chính vì lẽ đó, mình vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng 

các bạn tại Group HỎI SEO – ĐÁP SEO CÙNG CHUYÊN GIA TIEN ZIVEN. 

• Link group: https://www.facebook.com/groups/914991039226079 

Triết lý hoạt động của TIEN ZIVEN 

“Một cây làm chẳng nên non nhưng nhiều cây sẽ tạo nên một khu rừng. TIEN ZIVEN 

không thể một mình tạo ra một khu rừng mà chính ở mỗi cá nhân các bạn. TIEN ZIVEN 

sẽ là nơi ươm mầm cho khu rừng Marketing Việt Nam trở nên xanh tốt” –  

Tâm Trần – Founder Tien Ziven 

• Follow me: https://www.facebook.com/tamtran.ziven/ 

CÔNG TY TNHH TIEN ZIVEN 

• Website: https://bit.ly/3sJiHKJ 

• Facebook: https://www.facebook.com/tienziven.company 

• Email: tiendilicorp@gmail.com 

 


