
HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI 
TRÊN WEBSITE HTTPS://TIMODAY.EDU.VN 

1. Các bước đăng bài 
Bước 1: Đăng nhập 
Truy cập vào trang https://timoday.edu.vn/wp-login.php, nếu là thành viên mới thì 
kích vào “Đăng ký”, quá trình đăng ký hoàn toàn tự động, sẽ có mail xác nhận việc 
đăng  ký và yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu để truy cập vào website. 

 
Bước 2: Nếu việc tạo tài khoản và đăng nhập thành công, bạn có thể quyền tham gia 
vào các chức năng trên website. 
Trên hệ thống có các quyền:  

• Quản lý: là người có quyền cao nhất, toàn quyền trong hệ thống, có thể thay 
đổi giao diện hiện thị, thiết lập các mục nội dung hiển thị trên web ... 

• Biên tập viên: có quyền kiểm duyệt các bài viết, viết bài, tạo các chuyên mục 
• Tác giả: có quyền đăng bài viết, upload các file lên, tạo các chuyên mục cho 

các câu hỏi 
• Cộng tác viên: có quyền viết bài nhưng sẽ được người có quyền cao hơn xét 

duyệt bài của bạn. 
• Thành viên đăng ký: có quyền rất hạn chế chỉ xem bài và tham gia hỏi đáp. 
• Tham gia Hỏi đáp: có thể đặt và trả lời các câu hỏi public trong mục Hỏi đáp. 
• Kiểm duyệt Hỏi đáp: có quyền duyệt các câu hỏi, đăng hoặc không đăng trong 

mục hỏi đáp. 
Khi	đăng	ký	thì	hệ	thống	sẽ	thiết	lập	quyền	mặc	định	là	quyền	Tham	gia	Hỏi	đáp.	
Nếu	 bạn	 chưa	 có	 quyền	 đăng	 bài,	 bạn	 có	 thể	 gửi	 yêu	 cầu	 tới	 địa	 chỉ	 email:	
timodayedu@gmail.com	để	thiết	lập	quyền	phù	hợp.	



Bước	3:	Hướng	dẫn	việc	viết	bài	(bạn	cần	có	quyền	tối	thiểu	là	Cộng	tác	viên)	

• Sau khi đăng nhập thành công, vào mục Bài Viết > Viết bài mới 
• Các mục đánh dấu tròn đỏ và có số là phần quan trọng 

o (1): nhập tiêu đề bài viết, nên nhập ngắn gọn, mô tả được nội dung bài viết 
o (2): cho phép bạn upload các ảnh, các tệp lên trên server và sau đó bạn có 

thể nhúng vào bài viết của mình 
o (3): Cho phép bạn soạn thảo ở 2 chế độ trực quan hoặc chế độ soạn thảo 

HTML    
o (4): Phần nội dung, sử dụng các thẻ HTML để hiển thị nội dung bắt mắt 
o (5): Các chế độ về sao lưu, xem thử và đăng bài 

	
	

• Chọn chuyên mục mà bài viết sẽ đăng, bài viết thuộc chuyên mục nào sẽ hiển 
thị tương ứng với chuyên mục đó ở trên giao diện người dùng. 
o (6): Chọn chuyên mục phù hợp 
o (7): Đánh vào các thẻ liên quan đến bài viết ví dụ như HTML, C# ... 
o (8): Chọn ảnh đại diện, mỗi bài viết nên chọn một ảnh đại diện thích hợp. 

Mỗi chuyên mục đã có sẵn ảnh đại diện, bạn chỉ cần chọn trong thư viện có 
sẵn    



	



• Nhập vào phần SEO, đây là phần cũng rất quan trọng, cho phép các tìm kiếm 
tìm thấy bài viết của bạn và đặt lên đầu tiên trong kết quả tìm kiếm. 
o (9): Nhập tiêu đề bài viết sẽ hiển thị trên thanh tiêu đề, không quá 60 từ 
o (10): Nhập mô tả liên quan đến bài viết, nên ngắn gọn, xúc tích và không 

quá 160 từ  
o (11): Các từ khoá liên quan đến bài viết. 

	
	

	 	



2. Ví dụ 

	

	

3. Hiển thị code chương trình máy tính  
Để	hiển	thị	được	code	của	các	ngôn	ngữ	lập	trình	trên	trang	web	với	màu	khác	
nhau	 giống	 như	 các	 trình	 soạn	 thảo	 IDE	 thực	 hiện,	 chúng	 ta	 có	 thể	 thực	 hiện	
nhiều	cách	khác	nhau:	như	dùng	CSS	hoặc	code	JavaScript.	

Trên	trang	https://timoday.edu.vn	hiện	sử	dụng	thư	viện	 javascript	highlight.js	
để	hiển	thị	code	trực	quan.		
Các	bước	thực	hiện:	



Bước	1:	bạn	chọn	chế	độ	hiển	thị	Văn	bản	ở	mục	số	(3)	rồi	copy	đoạn	code	này	
nằm	trên	đầu:	

<script src="https://timoday.edu.vn/wp-
content/uploads/2015/11/highlight.pack_.js"></script> 
<script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script> 
 

Bước 2: Copy code đặt vào giữa phần: 
<pre> 
<code> 
Code bạn đặt ở đây 
</code> 
</pre> 

 
	


