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1. About Góc của Phú 

Goccuaphu.com là 1 blog cá nhân được viết bởi blogger - Hoàng Phú. Một người quá nổi 

bình thường như bao nhiêu người khác.  

 

Tại blog Góc của Phú, Tôi chia sẻ kinh nghiệm viết blog kiếm tiền online (tại nhà) bằng 

wordpress. Đồng thời giúp bạn phát triển cá nhân bằng chính blog của bạn.  

2. Tại sao lại có quyển Ebook này?  

Tôi bắt đầu biết đến blog từ năm 2010, nhưng thật sự tập trung vào phát triển blog 

goccuaphu.com từ năm 2016. Khi đó tôi gặp rất nhiều khó khăn vì lúc đó viết blog kiếm tiền 

không thật sự phát triển như hiện nay.  

 

Vì là người mới tập tành làm website, tôi đã thử với những nền tảng miễn phí như blogger, 

weebly … Nhưng tất cả chúng đều không thật sự tối ưu và tôi thất bại nặng nề. Cho đến khi 

mình phát hiện ra wordpress 1 nền tảng viết blog chuyên nghiệp mà lại rất đơn giản không 

cần phải biết code.  

 

Tuy nhiên, cũng giống như bao nhiêu người mới bắt đầu làm website cá nhân. Tôi không 

biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi nên thực hiện bước nào trước bước nào sau, thông tin trên 

mạng thì quá tải. Rất khó khăn bạn ạ và tôi đã mắc không ít sai lầm phải trả giá bằng tiền.  

 

… Do đó, tôi quyết định tạo ra quyển Ebook này. Mục đích là để các bạn mới có thể bắt đầu 

tạo blog cá nhân - 1 cách đơn giản hơn Step by Step. Sẽ không phải mắc những sai lầm giống 

tôi. Từng bước từng bước tạo 1 blog chuyên nghiệp cho tôi 1 cách dễ dàng.  

 

=> OK. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé !!!  
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3. Wordpress là gì? Tại sao nên chọn wordpress 
làm nền tảng để viết blog? 

Tại sao bạn nên chọn nền tảng wordpress.org thay vì những nền tảng miễn phí khác như 

Medium.com, Tumblr, BlogSpot, and WordPress.com (tôi sẽ so sánh ở bên dưới). 

 

Lý do rất đơn giản, wordpress.org là 1 nền tảng sử dụng mã nguồn mở CMS software, được 

cung cấp bởi PHP & MySQL.  

 

Điểm tuyệt vời của wordpress đó là cho dù bạn là dân IT hay không thì vẫn có thể tạo 1 blog 

chuyên nghiệp mà không cần phải biết 1 chút gì về Code website. Theo thống kê 2017, 28% 

tổng số website trên thế giới đang sử dụng wordpress.  

 

… Tuy nhiên bạn cần phân biệt rõ wordpress.com vs wordpress.org  

4. Wordpress.com vs wordpress.org - Cái nào là 
tốt nhất cho bạn 

Có 2 loại nền tảng wordpress:  

 

● Wordpress.com (miễn phí) 

● Wordpress.org (tự mua hosting riêng để sử dụng)  

 

1. Wordpress.com 

WordPress.com là một nền tảng miễn phí được cung cấp bởi Automattic sẽ cho phép bạn 

tạo ra một blog - hoàn toàn miễn phí. Khi bạn tạo một blog trên WordPress.com, bạn sẽ 

nhận được một địa chỉ web như bên dưới: 

 

● http://www.tenblogcuaban.wordPress.com 

 

https://medium.com/
https://www.tumblr.com/
https://www.blogger.com/
https://wordpress.com/
http://php.net/
http://php.net/
http://php.net/
https://wordpress.com/
https://wordpress.org/
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Blog của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ WordPress. Hoàn hảo cho những ai muốn có một 

blog chia sẻ sở thích cá nhân cho vui, hoàn toàn không nghiêm túc về việc viết blog. 

Có nhiều tiện ích trả phí có sẵn để bạn sử dụng, nhưng vẫn còn rất hạn chế ở nền tảng 

Wordpress.com. 

 

Ví dụ: bạn không thể cài plugin của bên thứ 3 để thêm tính năng cho blog, không thật sự tối 

ưu SEO.  

 

Đặc biệt, nếu bạn viết blog với mục đích kiếm tiền thì lời khuyên của Phú là không nên chọn 

wordpress.com  

 

Lưu ý: Nếu bạn chưa biết gì về wordpress thì có thể tạo 1 blog miễn phí bằng wordpress.com 

để trải nghiệm. Tuy nhiên, trải nghiệm trên wordpress.org tuyệt vời hơn rất nhiều.  

 

● Tạo blog miễn phí với wordpress.com 

 

2. Wordpress.org 

Wordpress.org thì hoàn toàn ngược lại, đây là nền tảng phù hợp nhất cho những ai muốn 

tạo 1 blog kiếm tiền và phát triển nghề nghiệp (business) thật sự. 

 

Cùng với sự phát triển của wordpress, việc cài đặt wordpress website không khó như bạn 

nghĩ. Một số nhà cung cấp hosting có sẵn software giúp bạn cài đặt wordpress website chỉ 

trong 5 phút.  

 

… Wordpress.org có gì khác biệt? 

 

Hãy tưởng tượng wordpress.org là 1 phiên bản khác của wordpress.com nhưng đã bỏ đi tất 

cả giới hạn của nó. Bạn có thể cài bất kỳ theme nào bạn thích như: News, Magazines, Blog, 

Coupon, E-commerce… Những tính năng tuyệt vời khác đều được hỗ trợ bởi Plugin của bên 

thứ 3. Quan trọng hơn hết là bạn có thể tối ưu SEO website lên top Google rất dễ dàng bằng 

Tools & Plugins.  

 

 

https://wordpress.com/
https://wordpress.com/
https://goccuaphu.com/cong-cu-tao-blog


GOCCUAPHU.COM 6 

 

 

Bạn đã bị thuyết phục chưa? Nếu chưa, đây là bonus dành cho bạn: 

 

- 28% top website trên thế giới sử dụng wordpress bao gồm:Techcrunch, CNN, 

Forbes... 

- Wordpress apps có sẵn cho các hệ điều hành mobile như IOS, Android…  

- Có thể kiếm tiền ngay trên blog với AdSense, Affiliate marketing, Banner ads, In-

text ads và còn nhiều thức khác nữa 

- Cộng đồng wordpress community vô cùng lớn, giúp giải đáp tất cả các khó khăn của 

bạn 

- Tạo website chuyên nghiệp mà không biết chút gì về code website  

 

Tôi chắc bạn đã có lựa chọn cho chính mình! BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ?   

5. Mua Domain (tên miền)  

Hướng dẫn mua Domain  

Để có thể chọn một tên miền tối ưu cho blog, bạn có thể cân nhắc những yếu tố sau: 

 

- Tên miền càng ngắn càng tốt - tối ưu nhất là 3 chữ. Vì hiện nay, tên miền ít hơn 3 
chữ thì gần như không còn nữa hoặc giá rất cao.  

- 3 dạng đuôi thông dụng nhất hiện nay tại Việt Nam là: .com, .vn, .net. Nếu có thể 
hãy chọn .com vì nó là tên miền quốc tế và thông dụng nhất hiện nay 

- Tên miền nên có tính chất cá nhân hóa giúp người đọc nhớ đến blog của bạn - Ví dụ: 
goccuaphu.com  

- Tên miền càng dễ đọc thì sẽ càng dễ nhớ, giúp người đọc chỉ cần nhìn 1 lần là có thể 
search lại blog của bạn 

- Tên miền cần gắn liền với nội dung viết blog của bạn 

 

Có 2 nhà cung cấp rất uy tín bạn có thể tham khảo và chọn mua tên miền là:  

 

● GODADDY - quá nổi tiếng trong thị trường Domain  

● NAMECHEAP - 1 lựa chọn giá rẻ khác 

https://goccuaphu.com/godaddy/homepage
https://goccuaphu.com/namecheap/homepage
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Godaddy là ai 

Godaddy là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tên miền lớn nhất thế giới. Hiện tại, 

Godaddy có hơn 14 trụ sở trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam với hơn 6.400 nhân viên. 

Rất nhiều website nổi tiếng thế giới đang sử dụng tên miền của Godaddy. Với hơn 17 triệu 

khách hàng và 71 triệu tên miền được cung cấp bởi Godaddy. 

Tại sao nên mua tên miền của Godaddy 

● Lý do rất quan trọng mà bạn nên chọn mua tên miền của Godaddy là nó có hỗ 

trợ tiếng Việt. Trung tâm dịch vụ khách hàng cũng đã có trụ sở tại TP.HCM tiếc 

một chút là bạn phải sử dụng tiếng anh để trao đổi. 

● Bộ phận chăm sóc khách hàng hỗ trợ 24/7 rất nhanh và nhiệt tình. 

● Có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết. 

● Giao diện quản lý tên miền đơn giản dễ thao tác. 

● Dễ dàng chuyển domain qua một đơn vị cung cấp tên miền khác. 

Điểm Phú thích nhất ở Godaddy đó là luôn nhắc nhở khách hàng khi có 1 tên miền sắp hết 

hạn thường là trước 15 ngày. Nếu tên miền đã hết hạn Godaddy sẽ cập nhật qua email nhắc 

nhở khách hàng về domain đó tránh trường hợp khách hàng quên không gia hạn. 

Trải nghiệm: Một lần tôi có liên hệ để cấu hình domain của mình thì được nhân viên của 

Godaddy hướng dẫn rất chi tiết. Nhưng sau đó tôi cũng không làm được (gà thật) và cuối 

cùng bên họ đã làm hết cho tôi. Vì thế, bạn có thể yên tâm mà sử dụng dịch vụ hỗ trợ của 

Godaddy rồi nhé. 

Lưu ý: Godaddy chỉ cung cấp tên miền quốc tế, vì vậy nếu bạn muốn mua các tên miền trong 

nước. Ví dụ: .vn hoặc .com.vn thì bạn nên chọn các đơn vị trong nước như Matbao hay PA 

Việt Nam. 

https://goccuaphu.com/godaddy/homepage
https://goccuaphu.com/Massoffer/mat-bao-home
https://goccuaphu.com/Massoffer/mat-bao-home
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Hướng dẫn mua tên miền của Godaddy với 3 bước 

Để có thể mua tên miền của Godaddy bạn cần phải thanh toán bằng thẻ Visa hoặc tài khoản 

Paypal. 

Xem thêm: Hướng dẫn tạo tài khoản Paypal chi tiết cho người mới 

Bước 1: 

Đầu tiên bạn vào trang chủ của Godaddy tại đây: https://vn.godaddy.com 

Tips: Nên mua tên miền .com, .net vì nó thông dụng, dễ nhớ và người dùng dễ thao tác. Nếu 

bạn thích không đụng hàng thì chọn .Vip, .Top nhé. 

Đầu tiên bạn điền tên domain bạn muốn mua vào ô tìm kiếm của Godaddy. 

Sau đó, click và ô Tìm Kiếm Miền như hình bên dưới: 

 

Trang chủ Godaddy 

Nếu bạn thấy thông báo này thì tên miền mà bạn chọn đã có người khác mua rồi. Điền lại 1 

tên miền khác vào ô tìm kiếm. 

 

Tên miền này đã được mua 

Nếu bạn thấy thông báo này thì thật là tuyệt vời, bạn có thể chọn tên miền trên. Bạn chọn 

tiếp vào ô Tiếp Tục Mua Hàng. 

https://goccuaphu.com/tao-tai-khoan-paypal-cho-nguoi-moi/
https://goccuaphu.com/tao-tai-khoan-paypal-cho-nguoi-moi/
https://goccuaphu.com/godaddy/homepage
https://goccuaphu.com/godaddy/homepage
https://goccuaphu.com/godaddy/homepage
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Tên miền này có thể mua 

Tại trang tiếp theo, Godaddy sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ về bảo mật tên miền. 

● Ẩn thông tin cá nhân của bạn tại Whois 

● Tránh tình trạng đánh cấp thông tin cá nhân 

● Đăng ký email cá nhân với đuôi là tên miền của bạn. VD: 

contact@tenmiencuatui.com 

Mẹo: bạn nên chọn Không, cảm ơn để bỏ qua hết những dịch vụ này vì website của bạn còn 

rất mới và ít lượng truy cập nên cũng không cần bảo mật đến thế đâu. 

mailto:contact@tenmiencuatui.com
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Chọn không cảm ơn hết 

Kéo xuống cuối trang và chọn Tiếp tục với lựa chọn này. 

Mặc định Godaddy sẽ chọn option 2 năm cho tên miền của bạn. Để tiết kiệm chi phí bạn 

chọn option 1 năm. 

 

Chọn option 1 năm 
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Sau đó, chọn vào ô Chuyển sang thanh toán 

Nếu bạn chưa có tài khoản của Godaddy thì bạn có thể tạo tài khoản tại bước này bằng cách 

điền thông tin: 

● Email: tài khoản gmail để login Godaddy sau này 

● Tên tài khoản: log in tài khoản 

● Mật khẩu: càng khó nhớ càng tốt nhé 

● Mã Pin hỗ trợ: gồm 4 con số sau này dùng để gọi hỗ trợ 

 

Hoặc có thể sử dụng ngay tài khoản facebook của bạn. 
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Bước 2:  

Chọn hình thức thanh toán 

Nếu là thành viên mới, bạn nhập đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm: 

Chú ý: điền tất cả thông tin không dấu 

● Tên: tên của bạn 

● Họ: Họ và tên lót 

● Địa chỉ email: địa chỉ email của bạn 

● Địa chỉ 1: địa chỉ nhà của bạn (không dấu) 

● Địa chỉ 2: (phần tùy chọn có hoặc không) 

● Mã zip/ mã bưu chính:  TP.HCM là 700000 

Nếu bạn ở các tỉnh khác thì có thể tìm ở đây  

● Thành phố: nơi bạn đang sinh sống 

● Số điện thoại: phần này rất quan trọng, bạn nên điền đúng số điện thoại của 

mình để sau này nhờ hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn 

https://goccuaphu.com/wp-content/uploads/2017/10/ma-zip-code-64-tinh-thanh-vietnam-goccuaphu.com_.jpg?948c35&948c35
https://goccuaphu.com/wp-content/uploads/2017/10/ma-zip-code-64-tinh-thanh-vietnam-goccuaphu.com_.jpg?948c35&948c35
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Điền đầy đủ thông tin cá nhân 

Phần thông tin thanh toán 

Bạn có 2 hình thức để thanh toán với Godaddy là bằng thẻ VISA có chức năng thanh toán 

quốc tế. Cách 2 là thanh toán bằng tài khoản paypal. Nên dùng cách 2 vì nó đơn giản và 

không cần xác nhận nhiều thông tin. 

Phú hướng dẫn bạn cách điền thông tin thanh toán bằng thẻ VISA nhé. 

● Số thẻ: 16 chữ số trên thẻ visa 

● Mã bảo mật: 3 số đằng sau thẻ 

● Tên trên thẻ: nhập họ và tên trên thẻ (không dấu) 

● Hết hạn: nhập tháng năm hết hạn của thẻ 

https://goccuaphu.com/tao-tai-khoan-paypal-cho-nguoi-moi/
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Nếu thanh toán bằng tài khoản paypal bạn chỉ còn điền Email và password thôi 

Để tiếp tục bạn nhập mã capcha và chọn đặt hàng 

 

Bước 3: 

Bước khó nhất, tất cả thông tin đã được confirm. Bạn nhấp vào nút Đặt hàng thế là xong. 

Quản lý tên miền của Godaddy 

Sau này khi bạn cần thiết lập cho tên miền, bạn chỉ cần đăng nhập và nhấp vào góc bên phải 

màn hình và chọn mục sản phẩm của tôi để quản lý tất cả tên miền bạn đã mua. 
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6. Mua 1 Hosting ổn định và chất lượng 

Cũng như domain, Hosting là 1 trong 2 yếu tố quan trọng nhất của 1 website. Bạn có thể 
hình dung như thế này, Domain là địa chỉ nhà để người đọc biết đến blog của bạn, còn 
hosting là mảnh đất để bạn xây nhà trên đó. Wordpress là ngôi nhà bạn sẽ tiến hành xây 
trên hosting đó.   

… Do đó, hãy cố gắng lựa chọn cho mình 1 dịch vụ Hosting uy tín và tốt nhất nhé.  

 

Một số tiêu chí để chọn 1 hosting tốt:  

 

- Chọn hosting tùy theo nhu cầu sử dụng - Ví dụ: blog mới thì chỉ cần chọn gói shared 
hosted - swift của A2 hosting là quá đủ để sử dụng rồi 

- Nên chọn phần mềm quản trị là Cpanel vì các danh mục được sắp xếp theo folder rất 
dễ dàng thao tác nếu bạn mới làm quen 

- Tính ổn định: bạn có thể sử dụng công cụ Uptime Robot để kiểm tra server uptime 
thay vì nghe lời quảng cáo của nhà cung cấp nhé. 99% -100% là tốt nhất 

- Tốc độ (thực tế) - trải nghiệm người dùng: tốc độ load nhanh là yếu tố hàng đầu 
quyết định blog của bạn có thành công hay không - chẳng ai chờ đâu nhé. Google 
cũng sẽ đánh giá SEO website của bạn trên yếu tố này. 

- Hỗ trợ khách hàng 24/7: có hỗ trợ live chat, mail, call…  

  

Có 2 nhà cung cấp hosting Phú đánh giá rất cao bạn có thể tham khảo và chọn mua hosting 
cho mình:  

 

● A2 HOSTING - No #1 hosting Phú khuyến khích bạn nên dùng cho blog mới  

● HAWKHOST - 1 lựa chọn giá rẻ khác nhưng chất lượng rất ổn định 

https://goccuaphu.com/a2hosting/homepage
https://goccuaphu.com/hawkhost/homepage
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A2 hosting là ai trên thị trường Hosting 

A2 Hosting được thành lập vào 2003, với hơn 14 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ hosting 
tốc độ cao. A2 hosing có 3 Server location ở Mỹ, Châu Âu và Châu Á (Singapore) – điều mà 
website tiếng Việt đang cần. Nên bạn hoàn toàn yên tâm về tốc độ đường truyền về Việt 
Nam. Ngoài ra, A2 hosting đã đạt được danh hiệu là 1 trong 10 nhà cung cấp dịch vụ web 
host tốt nhất thế giới. 

  

 

Các giải thưởng mà A2 hosting đạt được 

Tại sao nên chọn hosting của A2 hosting 

● Tốc độ tải trang cực nhanh là 1 trong những thế mạnh của A2 hosting do sử dụng 
Server cấu hình khủng. Chắc chắn bạn không muốn đọc giả của mình phải chờ 8-
9 giây để load website của bạn phải không. 

● Cam kết uptime lên đến 99.9% điều mà rất ít nhà cung cấp hosting có thể làm 
được. 

● Bộ phận support hỗ trợ 24/7 kể cả ngày lễ có hỗ trợ live chat. 

● Giao diện Cpanel rất đơn giản và dễ dàng thao tác cho người mới. 

● Có Data Center tại Châu Á (Singapore) cho tốc độ đường truyền về Việt Nam cực 
nhanh. 

● Tính bảo mật cao do sử dụng công cụ Hackscan giúp tạo tường lửa và quét virus 
tự động. Giúp bảo vệ website khỏi việc đánh cấp thông tin Username/password. 

● Tối ưu tốt cho wordpress từ việc cài đặt theme đến cài các plugin của bên thứ 3. 

● Đặc biệt: chính sách hoàn tiền bất cứ lúc nào bạn thấy không hài lòng với dịch vụ 
hosting của A2 hosting. 

https://goccuaphu.com/a2hosting/homepage
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Bảng so sánh tốc độ tham khảo 

Kinh nghiệm sau 1 năm sử dụng hosting của A2 Hosting 

Vì đây là đánh giá hosting theo trải nghiệm người dùng thực tế, nên Phú sẽ bỏ qua những 
phần chuyên sâu về kỹ thuật như Ram bao nhiêu, dung lượng data bao nhiêu… Và sau hơn 1 
năm sử dụng, Phú đánh giá rất cao chất lượng hosting của A2 Hosting: 

1. Hỗ trợ người dùng 

A2 hosting có Live Chat nên khi cần thiết bạn có thể liên hệ rất nhanh, thông thường sẽ mất 
khoảng 10-15 phút thì để nhân viên chat với bạn. Ngoài ra, nếu không gấp bạn có thể gửi 
email (gửi ticket) để yêu cầu họ support. A2 hosting sẽ trả lời và giải quyết ngay vấn đề cho 
khách hàng ngay trong ngày. 
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Phản hồi của A2 Hosting 
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2. Chất lượng hosting 

A2 hosting cam kết thời gian uptime website là 99.9%, nhưng thực tế khi tôi kiểm tra với 
Uptime Robot thời gian uptime luôn là 100%. KHÁ NGẠC NHIÊN !!! 

Quan trọng là thời gian phản hồi thực tế khi truy cập vào website là rất tốt, không bị gián 
đoạn.  

Tips: Phú đang dùng kèm A2 hosting với plugin W3 total cache. Hiệu năng mang lại khá 
tuyệt vời. 

 

Kiểm tra uptime với A2 Hosting 

3. Giá hosting 

Hiện tại, giá hosting ở đây khá cạnh tranh chỉ 3.92$/1 tháng cho gói Shared Host.  

4. CPanel admin có dễ thao tác không 

Phải công nhận Cpanel của A2 hosting sắp xếp rất khoa học theo từng Folder của từng danh 
mục riêng như: software, email, files … Giúp cho việc thiết lập hosting cực kỳ đơn giản cho 
người mới. 

https://uptimerobot.com/
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C-Panel của A2 hosting 

5. Bảo mật 

Tôi rất yên tâm khi sử dụng hosting của A2 Hosting vì độ bảo mật ở đây. Luôn có 1 bản back 
up cho bạn khi có sự cố xảy ra. Tất nhiên, không thể phụ thuộc 100% vào A2 Hosting nhưng 
đó cũng là 1 điểm cộng tuyệt vời khi sử dụng. 

… OK đó là đánh giá nhanh của Phú về chất lượng dịch vụ hosting của A2 hosting. Và đó 
cũng là lý do vì sao mà Phú vẫn tiếp tục sử dụng A2 Hosting cho blog Góc của Phú cho đến 
hiện tại. 

Người mới thì nên chọn gói hosting nào của A2 hosting 

A2 hosting cung cấp rất nhiều gói dịch vụ tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng. Từ gói 
Share Hosting giá rẻ 3.92$/tháng đến các gói cao cấp Dedicated Hosting 141.09$/tháng. Tùy 
theo độ lớn và số lượng visitor của website mà bạn chọn gói dịch vụ tốt nhất cho mình. 

Nếu là người mới bắt đầu mình khuyên bạn nên bắt đầu với Swift của gói Share Hosting. Vì 
nó đã quá dư thừa tài nguyên cho 1 một blog/website mới và cũng để tiết kiệm chi phí. Sau 
này nếu nhu cầu cao hơn với lượng truy cập nhiều hơn thì bạn hoàn toàn có thể nâng cấp 
gói hosting cao cấp hơn, chịu tải tốt hơn một cách dễ dàng. 

https://goccuaphu.com/a2hosting/homepage
https://goccuaphu.com/a2hosting/homepage
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Cần gì trước khi mua gói Share host tại A2 hosting 

Cách 1:  

Một tài khoản thanh toán online Paypal. Nếu bạn chưa có tài khoản Paypal thì có thể tạo 
ngay 1 cái. 

Xem thêm: Hướng dẫn tạo tài khoản paypal cho người mới. 

Cách 2: 

Có tài khoản ngân hàng với thẻ VISA có thể thanh toán quốc tế được. Cách này ở Việt Nam 
thì hơi phức tạp vì phải xác nhận thông tin qua nhiều bước. 

Nếu bạn chưa có thẻ Visa thì bạn có thể cầm CMND đến ngay ngân hàng và yêu cầu mở thẻ. 
Khoảng 7 ngày sau là có. Ưu tiên các ngân hàng như ACB. Vietcombank, HSBC … 

Cần 1 tài khoản email đang hoạt động. Tốt nhất là Gmail để xác nhận thông tin. 

Tips: Nên cài bảo mật 2 lớp cho tài khoản Gmail để tránh bị hack mất tài khoản nhé.     

Ok. Bắt đầu thôi 

Hướng dẫn cách mua Hosting của A2 hosting chi tiết 

Bước 1: Chọn gói Hosting 

Bạn vào trang chủ của A2 hosting ở đây: https://www.a2hosting.com/ 

Nếu là người mới làm quen với wordpress thì mình khuyên bạn nên chọn gói Shared Hosting 
để trải nghiệm nhé. 

Nhấn chọn gói Swift , gói này thông dụng nhất và sử dụng rất tốt chỉ 4.6$/tháng. 

https://goccuaphu.com/tao-tai-khoan-paypal-cho-nguoi-moi/
https://goccuaphu.com/tao-tai-khoan-paypal-cho-nguoi-moi/
https://goccuaphu.com/a2hosting/homepage
https://goccuaphu.com/a2hosting/homepage
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Chọn gói Swift để bắt đầu 

Lưu ý: để tối ưu tốt cho wordpress bạn nên chọn trên nền tảng Linux Plan. 

Đến bước chọn domain cho website: 

1. Register a new domain: nếu muốn đăng ký 1 tên miền hoàn toàn mới. 

2. Transfer your domain from another registrar: chuyển tên miền từ nhà cung cấp 
khác về A2 hosting. 

3. I use my existing domain and update my name servers: chọn tên miền bạn có 
sẵn. 

4. Use sub-domain from A2 Hosting: sử dụng tên miền phụ của a2 hosting (miễn 
phí) có đuôi .a2hosting. 
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Bạn điền tên miền của bạn đã mua để kết nối với A2 hosting nhé. 

Nếu chưa có tên miền thì bạn có thể mua domain tại godaddy ở đây. 

Đọc ngay: Hướng dẫn mua tên miền của Godaddy từ A-Z cho người mới 

Nhấp Use để đi đến cửa sổ thiết lập hosting. 

Bước 2: Kiểm tra thiết lập hosting và thông tin thanh toán 

A2 hosting cung cấp 3 option để lựa chọn: 

1 tháng : 12.99$ 12 tháng: 10.99$ 24 tháng: 9.99$ 

Nếu bạn đăng ký bằng đường link phía trên đều được giảm giá ngay 51% nhé. 

Kinh nghiệm của Phú thì bạn nên chọn gói 2 năm nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền đấy. 
Nếu chi phí thấp hơn thì bạn chọn gói 1 năm nhé. 

Nên chọn server location tại Châu Á (Singapore) để có tốc độ đường truyền về Việt Nam tốt 
nhất . 

Những thông tin khác bạn giữ nguyên nhé. 

https://goccuaphu.com/mua-ten-mien-cua-godaddy-lam-duoc-ngay/
https://goccuaphu.com/mua-ten-mien-cua-godaddy-lam-duoc-ngay/
https://goccuaphu.com/mua-ten-mien-cua-godaddy-lam-duoc-ngay/
https://goccuaphu.com/mua-ten-mien-cua-godaddy-lam-duoc-ngay/
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Nên chọn gói 24 tháng để tiết kiệm 

Nhớ lưu thông tin User Name và Password để sau này sử dụng login vào tài khoản A2hosting 
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Lưu kỹ username & password này 

Các mục khác bạn giữ nguyên. Click Continue để tiếp tục 

Tại màn hình Review & Check out. Chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra kỹ các thông tin và số tiền 
thanh toán.  

Nhấp vào CheckOut 
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Kiểm tra thanh toán 

Bây giờ bạn điền thông tin thanh toán để check out. 

Lưu ý: điền tiếng việt không dấu 

● First name: tên của bạn 

● Last Name: họ & tên đệm 

● Email: email cá nhân của bạn 

● Telephone: số điện thoại di động 

● Company name: thông tin công ty (có thể bỏ qua) 

● Street address: địa chỉ 

● Street address 2: địa chỉ phụ (có thể bỏ qua) 

● City: thành phố bạn sinh sống 

● State: thành phố bạn sinh sống 

● Postcode: mã tỉnh thành nơi bạn sinh sống. Ví dụ: Tp HCM là 700000 
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Bạn có thể tra cứu mã tỉnh thành của bạn tại đây 

● United: chọn quốc gia là Việt Nam 

● VAT number: để trống 

● GSTIN Number: để trống 

● Password: nên đặt password khó sẽ an toàn hơn 

● Confirm password: đánh lại password 

● Please choose a security question: chọn câu hỏi bảo mật 

Bạn có thể tham khảo thông tin tin cá nhân như hình bên dưới 

 

Điền thông tin xác thực 

https://goccuaphu.com/wp-content/uploads/2017/10/ma-zip-code-64-tinh-thanh-vietnam-goccuaphu.com_.jpg?189db0&189db0&948c35&948c35
https://goccuaphu.com/wp-content/uploads/2017/10/ma-zip-code-64-tinh-thanh-vietnam-goccuaphu.com_.jpg?189db0&189db0&948c35&948c35
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Mục thông tin tài khoản thanh toán bạn điền như sau 

Chọn loại thẻ ngân hàng bạn đang sử dụng. Trong trường hợp này Phú dùng thẻ VISA 

● Card number: 16 số trên thẻ 

● MM/YY: tháng/năm hết hạn của thẻ 

● CVV Security number: 3 số bảo mật mặt sau của thẻ 

Phần Account Security: điền 2 lần password và câu hỏi bảo mật để login và bảo vệ website 
tốt hơn 

Sau khi kiểm tra chính xác số tiền cần thanh toán, bạn điền thông tin thẻ Visa hoặc thanh 
toán bằng tài khoản paypal. 

Mẹo: Bạn nên thanh toán bằng tài khoản Paypal để thuận tiện và bảo mật hơn nhé. 
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Nên thanh toán bằng paypal 

Chọn Complete Order. Thế là Xong 

A2 hosting sẽ gửi email cho bạn để confirm dịch vụ. Bạn nhấp vào đường link bên dưới My 
A2 Hosting. 

https://goccuaphu.com/tao-tai-khoan-paypal-cho-nguoi-moi/
https://goccuaphu.com/tao-tai-khoan-paypal-cho-nguoi-moi/
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Trong quá trình cài đặt A2 Hosting sẽ yêu cầu bạn xác nhận thông tin cá nhân để đảm bảo 
vấn đề bảo mật. Cụ thể bạn sẽ nhận được mấy email như sau: 

 

Thứ tự email từ dưới lên 

Bạn mở Email Further Details Required để gửi thông tin cá nhân cho A2 hosting bao gồm: 

● Ảnh chụp mặt trước CMND 

● Ảnh chụp mặt trước và mặt sau thẻ Visa. Bạn nên che 12 số đầu của thẻ tín dụng 
lại. 
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Bạn có thể reply trực tiếp từ email mà A2 hosting gửi cho bạn. 

 

Sau khi nhận được email CMND và thẻ VISA của bạn A2 hosting sẽ kiểm tra thông tin và mở 
dịch vụ hosting để bạn sử dụng. 

Nếu tất cả thông tin của bạn là chính xác thì A2 hosting sẽ gửi cho bạn 1 email để login vào 
Cpanel để cài đặt Wordpress 

 

Email log in vào Cpanel 

Thế là xong, bây giờ bạn có thể cài wordpress lên hosting của A2 hosting rồi 

Nếu trong quá trình thanh toán, bạn gặp khó khăn thì dưới đây Phú sẽ hướng dẫn chi tiết 
cách thanh toán thủ công  bằng tài khoản Paypal. Nếu bạn đã thanh toán tự động thành 
công ở bước ở trên thì bỏ qua bước này nhé. 
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Hướng dẫn thanh toán thủ công bằng Paypal 

Đầu tiên, bạn nhập địa chỉ email và password bạn đã đăng ký với A2 hosting để log in 

Thông thường A2 hosting sẽ review dịch vụ bạn mua trong vòng 24h, nhưng để quá trình 
này nhanh hơn bạn hãy gửi ticket để họ duyệt ngay. 

A2 hosting sẽ yêu cầu bạn thanh toán trước khi có thể sử dụng dịch vụ. 

 

Link log in A2 Hosting 
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Chọn Create new billing agreement và điền email và password Paypal của bạn 

 

Cài đặt tài khoản Paypal 

Sau khi điền thông tin Email & Password Paypal tài khoản thanh toán của bạn sẽ được Active  

 

Tài khoản Paypal được active 
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Sau này, nếu cần thanh toán hóa đơn nào bạn chỉ cần nhấn vào nút Paynow thế là xong. 

 

 

7. Làm thế nào kết nối Domain và Hosting với 
nhau 

Một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng cũng gây chút bối rối cho những bạn mới làm 

quen với việc tạo website. Do đó, Phú sẽ hướng dẫn bạn cách trỏ tên miền của mình về bất 

cứ 1 Hosting nào theo cách đơn giản nhất. 

Có 2 trường hợp:  
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Trường hợp 1: Tên miền (domain) và hosting cùng 1 nhà 
cung cấp 

Trong trường hợp này, bạn chỉ cần yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ trỏ tên miền về hosting mà 

bạn đã mua mà thôi. 

Nhưng không phải lúc nào bạn cũng muốn mua Domain và Hosting cùng một nơi. Nhiều khi 

bạn mua được 1 tên miền tốt vào đúng dịp giảm giá khủng và muốn trỏ nó về hosting của 

bạn thì phải làm thế nào. 

Do đó, chúng ta đi đến trường hợp 2. 

Trường hợp 2: Tên miền (domain) và hosting KHÔNG cùng 1 
nhà cung cấp 

Phú lấy ví dụ bạn muốn mua domain từ nhà cung cấp dịch vụ tên miền rất tên tuổi hiện nay 

là Godaddy. Vì họ đang có chương trình ưu đãi cho tên miền mới với giá chỉ 1$. Nhưng 

Hosting bạn mua trước đó lại nằm ở A2 Hosting thì phải làm thế nào. 

Rất đơn giản, bạn chỉ cần trỏ tên miền đã mua về Host bằng Nameserver. 

Đầu tiên bạn log in vào Godaddy. 

Chọn nút Đăng nhập ở góc bên phải trên cùng của màn hình 

Sau khi đăng nhập, Bạn sẽ thấy tên tài khoản của mình. Chọn Sản phẩm của tôi 

https://goccuaphu.com/a2hosting/homepage
https://goccuaphu.com/godaddy/homepage
https://goccuaphu.com/godaddy/homepage
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Chọn DNS để tiếp tục 

 

Kéo xuống bên dưới tại phần Máy Chủ Tên (Name Server). Chọn mục Thay Đổi rồi điền tên 

Name Server nhà cung cấp của bạn vào. Trong trường hợp này là A2 Hosting. 

Để xem Name server bạn log in vào tài khoản hosting A2 hosting. Chọn gói hosting bạn đã 

mua thì sẽ thấy nhé. 

Noted: Những nhà cung cấp khác bạn làm tương tự. 
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Thông thường sẽ mất khoảng 24 tiếng để Godaddy cập nhật thông tin thay đổi của bạn. 

8. Hướng dẫn cài đặt wordpress blog hoàn toàn 
tự động 

Hiện tại có rất nhiều cách để cài đặt website bằng wordpress. Nhưng Phú sẽ hướng dẫn bạn 

cách đơn giản và dễ làm nhất đó là cài bằng công cụ online Softaculous Apps Installer của 

A2hosting. 

Bước 1: Login tài khoản Cpanel 

Đầu tiên, bạn truy cập và log in vào A2 Hosting: https://www.a2hosting.com/ 

Tại tab Service, bạn chọn My Service. 

 

https://goccuaphu.com/a2hosting/homepage
:%20https:/www.a2hosting.com/
:%20https:/www.a2hosting.com/
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Bạn sẽ nhìn thấy gói hosting của mình. Chọn Manage để tiếp tục 

 

Bên góc trái của màn hình bạn sẽ nhìn thấy tab Log in to cPanel. Click vào đó nhé. 

 

Bước 2: Cài đặt wordpress bằng Softaculous Apps Installer 

Tại màn hình cài đặt WordPress của A2 hosting. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ Softaculous 

Apps Installer để cài đặt wordpress lên hosting. 

Kéo xuống dưới, bạn bấm vào WordPress – A2 Optimized. 
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Chọn tiếp Install để tiến hành cài đặt. 

 

Bước 3: Cấu hình website wordpress 

Tại trang thiết lập website. Đầu tiên là tab Software Setup, bạn set up như sau: 

Choose protocol: đường dẫn website. 

● Http:// hoặc Https:// – nếu bạn có đăng ký giao thức https thì nên chọn nhé (nó 

sẽ tốt cho SEO và bảo mật website). 
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● Có www. Hoặc không:  nên để thiết lập không có www để tên miền của bạn nhìn 

đẹp và gọn gàng hơn. 

Ví dụ: https://goccuaphu.com 

● Choose domain: mặc định  là tên miền bạn đã liên kết với A2 hosting 

● Site Name: tên website của bạn 

● Site Description: Phần giới thiệu ngắn gọn website sẽ cung cấp những thông tin 

gì đến đọc giả. 

 

Trong phần Admin Account: 

● Admin user: tên bạn sẽ log in vào wordpress admin sau này 

● Admin password: điền password càng khó càng tốt 

● Email admin: giữ nguyên 

Tips: Password nên có ký tự đặc biệt (@,#,%…), chữ in hoa, thường và số 

https://goccuaphu.com/
https://goccuaphu.com/
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Chọn Install để tiếp tục 

 

Bây giờ đi kiếm chút café uống cho tỉnh táo nào. Sẽ mất khoảng 5 phút để A2 hosting cài đặt 

wordpress lên hosting của bạn. 

 

Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ nhận được thông báo như hình bên dưới. 

Trong đó bao gồm đường link để bạn log in vào trang admin website wordpress của bạn. 
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Đến bước này, quá trình cài đặt wordpress của bạn đã thành công. 

Bây giờ, bạn có thể login vào tài khoản wordpress và tiến hành cài đặt Theme và Plugin để 

website của bạn hoàn chỉnh hơn nhé. 

9. Những việc cần làm sau khi cài đặt 
wordpress làm đầu tiên 

Sau khi cài đặt website wordpress, thì công việc đầu tiên bạn cần phải làm ngay đó là thiết 

lập làm sao để blog của bạn thân thiện với người đọc và tối ưu nhất cho SEO. 

Cài đặt Theme mới thân thiện với người đọc 

Đầu tiên, Blog của bạn nhìn sẽ rất thô sơ, nhưng đừng lo lắng wordpress đã cung cấp sẵn rất 

nhiều theme đẹp để bạn lựa chọn. HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. 

Có 2 cách để cài đặt Theme cho website wordpress 

Cách 1: Cài theme miễn phí trong kho theme wordpress 

Để cài đặt theme bạn vào Appearance > Themes. Sau đó bạn chọn Add New để chọn 1 

theme mới. 

https://goccuaphu.com/sau-khi-cai-dat-website-wordpress-day-la-nhung-viec-ban-nen-lam/
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Chọn theme mới cho website 

WordPress sẽ liệt kê cho bạn danh sách tất cả các theme miễn phí. Bạn có thể chọn theme 

nào mà mình thích nhất. 

Sau đó bạn chọn nhấp vào Install. Chờ 1 chút để wordpress cài đặt. 

Tiếp theo, bạn nhấn Active để áp dụng theme đó là xong. 

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chức năng Filter (bộ lọc) để tìm kiếm đúng dạng giao diện bạn 

cần. 

Ví dụ: Lọc theo chủ đề (Subject), định dạng (Layout) hoặc theo chức năng (Feature). 

Mẹo: nên chọn 1 theme đơn giản để bắt đầu nhé. 

● Kho theme wordpress lớn nhất thế giới theo từng chủ đề  

Cách 2: Upload Theme bạn mua lên Wordpress 

Đôi khi bạn cảm thấy không thật sự hài lòng với theme miễn phí. Lý do là theme miễn phí 

thường có ít chức năng hơn so với theme trả phí. Hơn nữa, theme miễn phí thường kém 

bảo mật và cũng không được hỗ trợ update thường xuyên. 

https://goccuaphu.com/happytheme/makemoney
https://goccuaphu.com/themeforest/home
https://goccuaphu.com/themeforest/home
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Do đó nếu có chi phí, bạn nên đầu tư cho mình 1 theme trả phí (bản quyền) với giá từ 10-

39$ tùy từng theme khác nhau. Vậy, sau khi đã mua theme rồi thì làm sao cài nó lên 

wordpress. 

Rất đơn giản. 

Các bước thực hiện như Cách 1 – cài theme miễn phí từ kho theme của wordpress. Nhưng, 

thay vì bạn chọn 1 theme mới trong kho theme thì bạn chọn nút Upload và tiến hành 

upload theme đã mua lên.  

 

Chọn File Theme mà bạn đã download về máy tính. Nhấn Upload để cài đặt theme. 

Sau đó bấm Active để kích hoạt theme. 

Cài đặt Plugin mới cho website wordpress 

Plugin là thành phần không thể thiếu cho bất kỳ website wordpress. Nó giúp cho website: 

● Hoạt động ổn định và linh hoạt hơn 

● Bổ sung thêm tính năng mới mà không cần phải biết code 

● Bảo mật tốt hơn cho website của bạn 

Để cài đặt 1 plugin mới cho wordpress bạn thực hiện như sau: 

https://goccuaphu.com/themeforest/home
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Cách 1: Cài plugin từ kho plugin của wordpress 

Cách này rất đơn giản, trong trang admin của wordpress bạn chọn tab Plugin. 

Sau đó chọn tiếp Add new để chọn 1 plugin phù hợp. 

 

Tại cửa sổ tiếp theo bạn chọn plugin nào cần cài đặt hoặc có thể điền thông tin trực tiếp vào 

ô tìm kiếm cho nhanh. 

Sau khi chọn đúng plugin bạn cần. Nhập vào Install Now để cài đặt. 

Cuối cùng là bạn bấm Activate để plugin hoạt động là xong . 

Ngoài ra  nếu chưa biết nên cài plugin nào phù hợp. Bạn có thể sử dụng tính năng lọc của 

WordPress để chọn. 

1. Feature: tìm kiếm theo tính năng 

2. Popular: tìm kiếm plugin được sử dụng nhiều nhất 

3. Recommended: được khuyến khích nên cài 

4. Favorite: mục yêu thích 
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Cài plugin website wordpress 

Cá nhân Phú hay sử dụng tính năng Recommended của wordpress để tìm kiếm. 

Mẹo: bạn nhìn vào số lượng Active install và rating (số lượng ngôi sao) càng nhiều là plugin 

đó tốt và nhiều người sử dụng nó nhé. 

Cách 2: Upload Plugin từ máy tính 

Trong quá trình sử dụng wordpress bạn tìm thấy 1 plugin rất hay ho nhưng nó lại không có 

trong kho plugin của wordpress thì phải làm như thế nào. 

Cách nhanh nhất là download nó về và upload lên website của bạn. Để upload 1 plugin bạn 

thực hiện như sau: 

Bạn vào Plugin > Add New. Thay vì chọn 1 plugin miễn phí và cài đặt thì bạn chọn Upload 

Plugin.  

Tìm file plugin bạn vừa download trên máy tính, thường là file .zip. Bấm Upload và Active 

plugin là xong. 

Thiết lập wordpress cơ bản cần phải làm ngay 

1. Đổi tên Site Name và Site description 

Việc đầu tiên bạn nên làm là đặt tên cho blog của bạn. Một hình thức nhận dạng thương 

hiệu khi đọc giả biết đến blog của bạn. 

Ví dụ: blog của Phú có tên là -  Góc của Phú 

https://goccuaphu.com/
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Để thiết lập bạn vào Setting > General  

● Site name: là tên đọc giả sẽ nhìn thấy khi tìm kiếm website của bạn trên google 

● Site Tagline: phần mô tả ngắn gọn nằm bên dưới logo website. Tùy theo giao 

diện thì này có thể xuất hiện hoặc không. 

 

2. Thiết lập ngôn ngữ tiếng việt cho wordpress 

Cũng giống như bạn, tiếng anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của Phú. Nên nhiều lúc cũng 

sẽ gặp khó khăn trong quá trình đọc hiểu và thao tác trên wordpress. 

Do đó, cách tốt nhất là chúng ta nên Việt hóa nó để có thể thao tác dễ dàng hơn. 

Để chuyển sang tiếng Việt bạn vào Setting > General 

Thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt Nam. Tại đây bạn cũng có thể thay đổi cách hiển thị ngày 

tháng trong blog của bạn. 
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Nhớ chọn Save change để lưu lại nhé bạn. 

Tuyệt vời, giờ thì blog của bạn đã hoàn toàn bằng tiếng việt rồi. 

3. Cài đặt Permalinks thân thiện 

Đây là bước cài đặt cực kỳ quan trọng nhưng rất nhiều các bạn mới thường không chú ý 

đến. Đó là thiết lập đường link của bạn thân thiện và dễ đọc. 

Bạn muốn đọc giả nhìn đường link website của bạn như thế nào 
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Câu trả lời rất rõ ràng phải không nào. Để có đường dẫn trên bạn làm như sau 

Chọn mục Setting > Permalink. Mặc định wordpress sẽ set đường link là Day & Name. Vì 

vậy, bạn nên chỉnh nó sang Post Name để dễ nhìn và thao tác hơn nhé. 

Nhập Save Change để lưu thay đổi 

4. Thiết lập ảnh đại diện mỗi khi đọc giả comment 

Để wordpress hiện hình ảnh đại diện của bạn mỗi khi comment vào blog. Bạn cần đăng ký 1 

tài khoản của Gravatar tại đây. Sau đó upload ảnh đại diện của bạn lên đó trước. 

Trong wordpress bạn vào mục User > Your Profile 

Kéo xuống bên dưới bạn sẽ thấy  phần Profile Picture. Chọn Gravatar và thay đổi hình đại 

diện của bạn thế là xong. 

Sau đó Lưu thay đổi 

https://en.gravatar.com/
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Từ bây giờ, khi bạn comment hay trả lời ở bất kỳ bài viết nào thì hình ảnh bạn upload lên 

Gravatar sẽ hiện lên thay cho biểu tượng logo. Tính cá nhân hóa rất cao phải không nào. 

5. Tạo menu trong wordpress như thế nào 

Tạo menu trong wordpress tưởng chừng là 1 việc cực kỳ đơn giản. Nhưng đôi lúc lại gây 

chút khó khăn cho người mới làm quen với wordpress vì cách bố trí của nó. 

Đầu tiên, để tạo menu bạn vào Appearance > Menu 

Tại đây bạn nhấp vào Create a new menu. Sau đó đặt tên cho menu ở Menu Name 

Tiếp theo là chọn vị trí hiển thị của Menu. 

Lưu ý: bạn có thể tạo Page hoặc Categories trong menu 

Bạn Add Page hoặc Categories bằng cách chọn Page> Tên page và chọn Add to Menu 

Phần Display Location là nới Menu sẽ xuất hiện trong trang web. Tùy theo từng theme mà 

bạn có 1 hoặc 3 vị trí đặt Menu. 

1. Top Menu 

2. Main Menu 

3. Footer Menu 
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Ví dụ: theme của Phú đang sử dụng thì có 2 vị trí đặt Menu đó là Main Menu và Footer. Do 

đó mình phải tạo 2 menu khác nhau để quản lý. 

Cuối cùng, bạn nhấn Save change để lưu lại. Xem hình minh họa chi tiết bên dưới. 

 

Những lưu ý khác khi mới cài đặt WordPress 

1. Thay đổi màu sắc cho phù hợp 

Thay đổi màu nhìn cho hài hòa và thu hút người đọc là vô cùng khó của một website. Do đó 

bạn nên cân nhắc điều chỉnh màu sắc sao cho thật dễ nhìn và đơn giản. 

Càng ít màu sắc thì website sẽ không bị rối mắt và đọc giả sẽ tập trung vào nội dung nhiều 

hơn. 

Hoặc đơn giản nhất là giữ nguyên màu mặc định của theme mà bạn đã chọn mua. Bạn phải 

thích nó thì mới chọn mua phải không nào? 

2. Chỉnh Fonts chữ như thế nào 

Các theme mới hiện nay đều đã cập nhật rất nhiều font chữ đẹp và dễ đọc. Hơn nữa, kho 

fonts của google fonts có hàng ngàn kiểu chữ cho bạn tha hồ sử dụng. 

● Cài fonts chữ mới bằng plugin easy google fonts ở đây  

https://wordpress.org/plugins/easy-google-fonts/
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Một lưu ý nhỏ là 1 website chỉ nên setup 2 kiểu font chữ để nó load nhanh và tốt nhất cho 

SEO nhé. 

Ví dụ: Menu dùng font là Arial còn nội dung có font Roboto thế là tốt nhất 

10. Những plugin cần thiết cho website 
wordpress mới 

Yoast SEO: Plugin SEO toàn tập giúp bạn đánh giá đầy đủ các thành phần cần SEO trong bài 

viết trên blog. Một công cụ không thể thiếu nếu bạn muốn thành công với blog. 

Nên đọc: Thiết lập Yoast SEO chuẩn SEO cho website wordpress 

Akismet: Đây là plugin mặc định đối với website wordpress dùng để hạn chế spam comment 

trong bài viết trên blog. 

Reply me: Plugin gửi email thông báo khi có ai trả lời comment trên chủ đề bạn theo dõi 

Sucuri Security: Plugin giúp bảo vệ website của bạn trước những tác động bên ngoài.   

Updraftplus: giúp bạn back up dữ liệu wordpress và lưu lại lên Drive, Drop box … 

WP total cache: Tăng tốc độ load trang của website 

Insert Header & Footer: Cho phép bạn chèn mã hoặc văn bản vào đầu trang hoặc chân trang 

của blog WordPress 

 

WP-Optimize: WP-Optimize là plugin tối ưu hóa được cài đặt nhiều nhất của WordPress. Với 

WP-Optimize, bạn có thể dọn sạch cơ sở dữ liệu của mình một cách dễ dàng và an toàn mà 

không cần làm thủ công. 

 

Contact form 7: giúp bạn tạo và quản lý nhiều form liên hệ khác nhau, ngoài ra bạn có thể 

tùy chỉnh form và nội dung thư một cách linh hoạt với cách đánh dấu đơn giản. 

 

https://goccuaphu.com/yoast-seo
https://goccuaphu.com/lam-the-nao-thiet-lap-yoast-seo-toi-uu-nhat/
https://goccuaphu.com/lam-the-nao-thiet-lap-yoast-seo-toi-uu-nhat/
https://wordpress.org/plugins/akismet/
https://wordpress.org/plugins/replyme/
https://goccuaphu.com/Sucuri-Security-plugin
https://wordpress.org/plugins/updraftplus/
https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
https://wordpress.org/plugins/insert-headers-and-footers/
https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/
https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
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EWWW Image Optimizer:  Giảm kích thước (size) hình ảnh trong WordPress, bao gồm Thư 

viện NextGEN và GRAND FlAGallery.  

 

11. Bonus: Bộ công cụ không thể thiếu cho 
wordpress blog 

Tặng bạn bộ công cụ hoàn chỉnh giúp bạn viết blog hiệu quả hơn 200%, sẽ luôn có cập nhật 

mới hằng tuần. 

DOWNLOAD TẠI ĐÂY 

LỜI KẾT 

 

Nếu bạn đã đọc đến đây thì gần như bạn đã có tất cả công cụ cần thiết trong tay mình. Việc 

còn lại là bạn hành động như thế nào. Dĩ nhiên, công việc viết blog sẽ mất rất nhiều thời 

gian của bạn nhưng nó đáng để bạn đánh đổi.  

 

Khi mà bạn vừa có thể viết về công việc yêu thích của bạn vừa có thể kiếm tiền với nó. Quan 

trọng hơn, đã có rất nhiều blogger nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam đã rất thành công và 

kiếm tiền khủng với blog. ĐIỀU NÀY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG !!!  

 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !!!  

 

GÓC CỦA PHÚ - Chia sẻ kinh nghiệm viết blog kiếm tiền & phát triển bản thân.   

 

Thân mến, 

Hoàng Phú  

Twitter: @goccuaphu  

Facebook: @goccuaphu.com 
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