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Lý do tài khoản facebook bị vô hiệu hoá

▪ Độ tin tưởng chưa cao: Facebook luôn theo dõi hoạt động của người dùng, nếu 
phát hiện acc clone, acc mới tạo thời gian ngắn, chưa xác minh danh tính có thể 
hạn chế các tính năng quảng cáo đối với người dùng. 

▪ Facebook phát hiện hoạt động đáng ngờ:nếu sử dụng tài khoản facebook spam 
quá nhiều (đăng bài, kết bạn, join group, nhắn tin người lạ nhiều,...), hoặc là hoạt 
động không thường xuyên, không có tương tác.

▪ Vi phạm chính sách Facebook: đăng bán sản phẩm thuộc ngành cấm, có từ 
khoá bị cấm hoặc hình ảnh chứa: thương hiệu nổi tiếng, hình lộ da, hình phản 
cảm, … lạm dụng chữ in hoa, icon quá nhiều. 

▪ Facebook thường xuyên quét và kiểm tra các tài khoản quảng cáo ở Việt Nam, 
do có nhiều Ads Thủ “chạy bùng” (chạy không thanh toán). 
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Vì sao cần phải nuôi acc facebook

Tài khoản bị hạn chế quảng cáo, vô hiệu hoá, … luôn là vấn đề của những người chạy 
quảng cáo. 

Việc tạo nick Facebook để có tài khoản quảng cáo xem như một phương án để back 
up nếu trường hợp tài khoản đang chạy bị khoá cũng không làm gián đoạn kế hoạch 
triển khai marketing - quảng cáo của Fanpage.

Nuôi nick Facebook ads nó mang lại nhiều lợi ích cho các nhà kinh doanh, quảng cáo 
và dịch vụ: tạo độ Trust cao, tăng hiệu suất quảng cao lên rất nhiều lần nếu sở hữu 
những Facebook ads chất lượng. 

Vậy cùng Datacare tìm hiểu bí quyết để nuôi nick Facebook ads không bị check point 
nhé!
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1. Tạo tài khoản Facebook
Hãy bắt đầu bằng việc tạo account facebook



Tạo tài khoản như thế nào? 
Chúng ta sẽ tiến hành tạo tài khoản Facebook bằng việc chuẩn bị:

● Gmail để đăng ký (chưa từng tạo Facebook, bạn có thể tạo mới gmail 1 cách dễ dàng)
● SĐT để xác nhận
● Trình duyệt web mới (chưa từng đăng nhập facebook) 

+ Đối với Gmail mới, bạn phải tạo cho nó là một Email “sống” bằng việc đăng ký nhận tin miễn phí từ các 
website để Google và Facebook thấy đây là một Email dùng mỗi ngày.
Bất kỳ trang nào mà bạn có thể nhận tin qua mail: việc làm, tin tức, khuyến mãi. 
Ví dụ như: https://www.keyence.com.vn/enews/subscribe/

+ Đối với SĐT (sim), các bạn có thể mua sim giá rẻ, 1 số có thể xác minh được cho nhiều nick, hoặc bạn 
cũng có thể sử dụng số của người nhà nếu người đó không sử dụng nhiều vào mục đích tạo tài khoản 
quảng cáo. 

+ Đối với trình duyệt bạn có thể dùng Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Opera, IE, … mỗi trình duyệt đăng nhập 
một nick Facebook và không đăng xuất ra vào nhiều lần. 
Bạn cũng có thể dùng Chrome để tạo ra nhiều user - mỗi 1 user đăng nhập 1 FB 6



Một số lưu ý
▪ Đừng quên tạo một file excel lưu thông tin: Mail, ngày sinh, mật khẩu, SĐT để tiện quản lý.
▪ Sau khi tạo tài khoản thì cài bảo mật 2 lớp - Xác thực 2 yếu tố
▪ Bạn có thể xác thực qua số điện thoại hoặc qua ứng dụng tạo mã 2fa - Google Authentical
▪ Nếu bạn không có thời gian nuôi thì có thể mua Via nhưng via mua về cũng phải nuôi theo cách 

tương tự để có thể chạy được quảng cáo. 
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2. Hình ảnh trên tài khoản



Bạn có thể sử dụng hình ảnh thật của mình để dễ dàng đăng bài, tạo tương tác thật và dễ dàng xác minh danh tính 
bằng giấy tờ có sẵn của mình. 

Thường là nếu bạn chỉ chạy quảng cáo cho cá nhân - công ty mình (mức độ ít 1-2 page), thì cũng chỉ cần tạo thêm 
vài acc để back up. Nếu đã có sẵn nick chính - sử dụng lâu năm thì càng tốt hơn vì nick lâu năm khó để bị khoá 
vĩnh viễn. 

Còn đối với những bạn chuyên chạy quảng cáo, chạy nhiều page thì cần phải nuôi nhiều nick phụ. 

Thông thường, các nick facebook bị check point là hình ảnh của nữ nhiều hơn nam, cho dù bạn backup kỹ lưỡng 
như thế nào thì vẫn bị check point. Hoặc nếu có mở được thì ít ngày sau lại tiếp. Sở dĩ nick nữ bị check nhiều hơn 
nam là vì số lượng người tạo nick Facebook fake của các ca sỹ, hot face nữ ở Việt Nam rất lớn nên nếu bạn tạo 
nick Facebook nữ khả năng bị checkpoint là điều dễ hiểu. Do đó, mẹo dành cho các bạn chạy quảng cáo nhiều là 
tạo acc nam.  

Sử dụng hình ảnh gì cho nick Facebook
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Yêu cầu hình ảnh

Hình ảnh từ ảnh bài, ảnh đại diện, các hoạt động… phải thật rõ 
ràng, nổi bật. Các ảnh phải có góc mặt giống nhau để AI của 
Facebook nhận diện khuôn mặt, đề phòng trường hợp bị 
checkpoint ảnh chỉ cần up ảnh rõ mặt lên là auto mở.
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3. Xây dựng tương tác



Hãy xây dựng một nick face ảo nhưng thật. Có nghĩa bạn hãy làm như sau:

+ Tham gia các hội, nhóm có tương tác cao trên facebook (tầm 10-15 group), ghim các nhóm chất lên đầu.
Lưu ý: nếu tham gia quá nhiều sẽ dễ bị đánh spam check point (nhưng chỉ là nick phụ thì cũng sẽ không có thời 
gian nhiều cho nó, chỉ cần đủ để có tương tác, trừ khi bạn dùng nó vào công việc)

+ Like và để chế độ xem trước các Page nổi tiếng hoặc theo sở thích của mình

+ Like và bình luận các tầm 10 post trên các Page/Nhóm vừa tham gia.

+ Chủ động tag, kết bạn thủ công với các thành viên Page/Nhóm

Tương tác cho tài khoản 
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4. Nội dung đăng



Với những bạn muốn nuôi nhiều tài khoản cùng lúc thì hãy làm như sau:

+ Đăng ảnh tag bạn bè vào để tăng trust cho nhau

+ Đăng video hoặc livestream trực tiếp video

+ Cập nhật thông tin cá nhân rõ ràng

+ Kết bạn với các nick đang nuôi khác

+ Tương tác với nhau bằng việc chat qua lại lẫn nhau

+ Tăng độ tin cậy giữa các nick với nhau bằng việc Set các nick này làm liên hệ tin cậy của nhau

*Nếu bạn dùng nick để bán hàng luôn thì cũng đừng vội vàng share link và đăng bài bán hàng của mình lên 
tường. Làm như thế, một mặt thiếu đi tính chuyên nghiệp mặt khác không thu được khách hàng bởi nội 
dung quá “nhạt”. Do đó, các bạn nên đan xen các nội dung đăng bài để tường phong phú hơn.

Đăng gì cho nick mới
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Mỗi ngày, bạn chỉ cần dành ra khoảng 15 phút để làm và thực 
hiện đều đặn trong vòng 2 tuần thì bạn có thể dùng nó cho 
hoạt động bán hàng online và quảng cáo của mình. Hi vọng 
bài viết sẽ giúp ích ít nhiều cho bạn. Chúc bạn thành công!
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5. Tài khoản quảng cáo



Sau khi nick đã hoạt động được một thời gian thì sẽ tạo được tài khoản quảng cáo.

Bạn vào: https://www.facebook.com/ads/manager để tạo tài khoản quảng cáo cá nhân của mình.

Bắt đầu tạo thử quảng cáo, nếu tài khoản có thông báo bị Hạn chế thì xác minh danh tính bằng cách tải lên CMND 
hoặc CCCD. 

Lưu ý: tên - ngày sinh - hình ảnh trên CMND-CCCD phải giống với thông tin -hình ảnh (avatar) trên nick Facebook.

Trong quá trình chạy lưu ý những vấn đề vi phạm chính sách để tuân thủ luật Facebook, tránh bị vô hiệu hoá tài 
khoản, nếu bị vô hiệu hoá thì Yêu cầu xem xét lại.

Sẽ phụ thuộc vào độ trust của nick Facebook và việc bạn chạy có dính vi phạm chính sách hay không mà yêu cầu 
xem xét Facebook có mở lại hay không.  

Tạo tài khoản quảng cáo

17



▪ Thẻ ngân hàng dùng chạy: là thẻ hoàn toàn mới, không dùng thẻ đã thêm vào tài khoản quảng cáo khác để 
chạy, đặc biệt là tài khoản đó đã bị vô hiệu hoá.

▪ Không thêm nick Facebook có liên quan đến những tài khoản bị vô hiệu hoá vào quản trị tài khoản quảng 
cáo mới này, tránh bị liên đới. 

▪ Hiện tại chỉ nên sử dụng tài khoản quảng cáo cá nhân, chưa nên tạo BM (tài khoản doanh nghiệp), vì BM 
cần phải xác minh doanh nghiệp, đòi hỏi nhiều giấy giờ, khá rắc rối, và tỷ lệ chết cũng có.
Dường như Facebook không ưu tiên cho những BM có địa chỉ Việt Nam. 

Lưu ý khi sử dụng tài khoản quảng cáo
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Thanks!
Any questions?
You can find me at:

▪ www.datacare.vn
▪ FB: @hocviendatacare
▪ support@datacare.vn

http://www.datacare.vn

