
BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE TRÊN MÁY 

TÍNH NỀN TẢNG WORDPRESS CƠ BẢN 

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các khách hàng đang sử dụng website do 

THV thiết kế ở mã nguồn WordPress. Để cấu hình và quản trị 1 trang web bán hàng 

THV sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản sau: 

Bước 1: Đăng nhập admin: 

Link: Tên domain.com/dangnhap 

Đăng nhập : nhà cung cấp 

Mật Khẩu: nhà cung cấp 

 

Bước 2: 

Giao diện sau khi đăng nhập: 



 
 

 Quản lý tin tức, bài viết 

Đưa chuột vào menu trái mục Bài Viết sẽ có List menu con như sau: 
 

 



 
 

 Tất cả bài viết: Nơi lưu tất cả các tin tức, bài viết mà website bạn có 

Giao diện và các chức năng cơ bản như sau: 

 
 

 Viết bài mới: Trang viết một bài viết/ tin tức mới cho website 

Giao diện,các chức năng cơ bản, các bước post 1 bài mới theo số thứ tự như sau: 
 

 



 

 

 

 

 

1: Tiêu đề bài viết 

2: Nội dung bài viết 

3: Chọn/upload ảnh đại diện cho bài viết 
 

 

 
 

4: Chọn chuyên mục chứa bài viết 

5: Từ khóa bài viết nếu có 

6: Đăng bài viết lên website 
 

 Chuyên mục: Nơi bạn quản lý, thêm 1 chuyên mục tin mới cho website 

Giao diện,các chức năng cơ bản, các bước post 1 chuyên mục mới theo số thứ tự như 

sau: 



 
 

 

1: Tên chuyên mục 

2: Chọn chuyên mục cha nếu có 

3: Mô tả cho chuyên mục nếu có 

4: Thêm chuyên mục 

 

 Mục quản lý danh mục, sản phẩm, thương hiệu, xuất xứ… 

Giao diện và các chức năng cơ bản như sau: 



1. Sản phẩm: Danh sách tất cả sản phẩm của website 

2. Thêm sản phẩm: 
 

 

3. Thêm danh mục menu sản phẩm: 

Để thêm 1 Menu danh mục sản phẩm ra trang web ở menu trái ta thao tác các 

bước sau 

Vào mục: Giao diện -> Menu -> Chọn menu danh mục sản phẩm ở bước 3 và bấm 

chọn ở bước số 4 



 

 

 
 

 
 

Hướng dẫn đăng sản phẩm wordpress 

Đầu tiên đăng nhập trang quản trị http://tenmien.com/wp-admin nhập pass 

và user đã có . Để nhập sản phẩm chúng ta cần làm theo các bước sau 

Bước 1: Vào SẢN PHẦM và chọn THÊM MỚI SẢN PHẨM 

Bước 2: Nhập tên sản phẩm 

Bước 3: Nhập mô tả chi tiết sản phẩm 

http://tenmien.com/wp-admin


Bước 4: Nhập mã sản phẩm nếu có, nhập giá sản phẩm 

Bước 5: Nhập mô tả ngắn cho sản phẩm. Nội dung khách hàng sẽ xem ngay khi 

vào trang chi tiết sản phẩm nếu không có nhu cầu xem chi tiết về sản phẩm. 

Bước 6: Chọn DANH MỤC SẢN PHẨM. Trong trường hợp chưa có danh mục 

sản phẩm bạn có thể thêm mới danh mục sản phẩm mới bằng nút “+Thêm danh 

mục sản phẩm mới” ngay bên dưới. 

Bước 7: Nhập ẢNH SẢN PHẨM. Đây là ảnh hiển thị trong list danh sách sản 

phẩm ở trang DANH MỤC SẢN PHẨM. (Thường bắt buộc để website của bạn 

không bị quá xấu khi khách hàng truy cập website). 

Bước 8: Nhập THƯ VIỆN ẢNH SẢN PHẨM. Nếu bạn có nhiều hơn 1 ảnh hãy 

thêm chúng tại mục này. 

Bước 9: Chọn nút ĐĂNG BÀI VIẾT để đăng sản phẩm lên website. 
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