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CHƯƠNG 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG. 

1.1. Đăng Ký Tài Khoản. 

 Mở trình duyệt web lên và gõ địa chỉ của trang web  

http://demo.baria-vungtau.gov.vn/ 

 Sau khi nhập địa chỉ xong giao diện trang web sẽ xuất hiện. như hình sau 

 

Hình 1: Màn hình giao diện 

 Sau đó ta nhấn vào nút “Đăng Ký” ở bên góc phải màn hình. 

 

Hình 2: Màn hình chọn biểu tượng đăng ký 

http://demo.baria-vungtau.gov.vn/


 Sau khi nhấn vào nút đăng ký xong màn hình đăng ký sẽ xuất hiện như 

hình sau: 

 

Hình 3: Màn hình đăng ký. 

 Sau đó ta chọn loại tài khoản muốn đăng ký, nếu muốn đăng ký tài khoản 

mua ta nhấn vào nút “Tài khoản mua”, nếu muốn đăng ký tài khoản bán 

ta nhấn vào nút “Tài Khoản bán” như hình. 

 

Hình 4: Màn hình đăng ký – chọn loại tài khoản 

 Sau đó điền thông tin cá nhân vào form Đăng Ký phù hợp với loại tài 

khoản mà ta đã chọn. 

 Khi chọn “Tài Khoản mua” ta có form đăng ký như hình sau: 



 

Màn hình form đăng ký tài khoản mua 

 Tên Đăng Nhập: Nhập tên tài khoản đăng nhập 

 Điện Thoại liên hệ: Nhập số điện thoại liên hệ của cá nhân. 

 Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ liên hệ. 

 Email: Nhập địa chỉ mail liên hệ 

 Mật khẩu: Nhập mật khẩu đăng nhập. 

 Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu để xác nhận. 

 Họ và tên đệm: Nhập họ và tên đệm của cá nhân. 

 Tên: Nhập tên cá nhân. 

 Chọn giới tính: Nhấn chọn giới tính của bản thân. 

 Chọn Tôi đồng ý với các quy định của Chi cục QLCL. 

 



 Khi chọn “Tài khoản bán” ta có form đăng ký như hình sau. 

 

From đăng ký tài khoản bán 

 Ở form đăng ký tài khoản bán các thông tin đăng ký tương tự tài khoản 

mua nhưng sẽ có thêm một ô “Số giấy chứng nhận an toàn thực phẩm” 

trong ô này người đăng ký tài khoản bán nhập vào số giấy chứng nhận an 

toàn thực phẩm để đảm bảo của doanh nghiệp về thực phẩm của mình khi 

kinh doanh. 

 

 

 



 

 Sau khi đã điền đầy đủ thông tin đăng ký ta nhấn vào nút “Đăng Ký”. 

 

Hình 5: Màn hình đăng ký – chọn nút đăng ký 

Chú ý: Các thông tin đăng ký có đánh dấu sao (*) là các thông tin bắt buộc 

phải nhập. 

 Sau khi nhấn nút đăng ký nếu tài khoản đăng ký thành công thì sẽ hiện 

thông báo “Đăng Ký thành công” như hình sau. 



 

Hình 6: Màn hình đăng ký thành công 

 Sau đó ta nhấn vào nút “OK”, khi hoàn tất việc đăng ký tài khoản vui lòng 

chờ ban quản trị duyệt tài khoản để có thể thực hiện đăng nhập vào trang 

web. 

1.2. Đăng nhập vào website: 

 Mở trình duyệt web lên và gõ địa chỉ của trang web  

http://demo.baria-vungtau.gov.vn/ 

 Sau khi nhập địa chỉ giao diện trang web sẽ xuất hiện như hình sau. 

 

Màn hình giao diện 

 Sau đó ta nhấn vào nút “Đăng Nhập” bên góc phải màn hình. 

http://demo.baria-vungtau.gov.vn/


 

Hình 7: Màn hình giao diện – chọn nút đăng nhập 

 Sau khi nhấn vào nút đăng nhập màn hình đăng nhập sẽ hiện như hình sau. 

 

Hình 8: Màn hình giao diện đăng nhập. 

 Tên đăng nhập: Nhập tên tài khoản đã đăng ký 

 Mật Khẩu: Nhập mật khẩu của tài khoản đã đăng ký. 

 Sau khi điền đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu ta nhấn vào nút đăng 

nhập bên dưới.  



 Sau khi đăng nhập thành công giao diện sau khi đăng nhập như hình sau. 

 

Hình 9 Màn hình giao diện sau khi đăng nhập. 

 

1.3. Đăng Xuất khỏi Website: 

 Để đăng xuất tài khoản ta đua chuột đến biểu tượng  ở bên góc 

màn hình sau. 

 

Hình 10 Màn hình giao diện sau khi đăng nhập. 



 Sau đó ta chọn nút đăng xuất trong màn hình nhỏ, sau nhấn vào để đăng 

xuất tài khoản. 

 

Hình 11 Màn hình chọn biểu tượng đăng xuất 

1.4. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 

 Để tìm kiếm sản phẩm cần mua đầu tiên ta chọn vào thanh “Cần Mua” trên 

giao diện web. 

 

Hình 12 Màn hình giao diện chọn thanh cần mua 

 Sau khi nhấn vào thanh cần mua màn hình sẽ chuyển qua giao diện cần mua 

như sau. 



 

Hình 13 Màn hình giao diện cần mua. 

 Sau đó để tìm kiếm sản phẩm cần mua muốn tìm ta chọn vào ô tìm kiếm 

sản phẩm ở bên dưới. 

 

Hình 14 Màn hình giao diện cần mua chọn ô tìm kiếm 



 Tiếp theo ta gõ tên sản phẩm cần tìm rồi nhấn vào nút tìm kiếm ở kế bên để 

thực hiện việc tìm kiếm. 

 

Hình 15 Màn hình giao diện cần mua chọn nút tìm kiếm 

 Ta cũng có thể tìm kiếm sản phẩm cần mua theo danh mục phân loại. 

 Chọn loại sản phẩm tìm kiếm theo danh mục bên trái màn hình rồi chọn 

danh mục phân loại theo sản phẩm mà mình muốn tìm kiếm. 

 

Hình 16 Màn hình giao diện cần mua chọn danh mục 



 Sau khi chọn danh mục màn hình sẽ chỉ hiện các sản phẩm được phân loại theo 

danh mục. 

 

Hình 17 Màn hình giao diện cần mua sau khi chọn danh mục. 

 Sau đó ta thực hiện tìm kiếm sản phẩm theo các bước như hướng dẫn như trên. 

1.5. Tìm kiếm sản phẩm cần bán. 

 Để tìm kiếm sản phẩm cần bán đầu tiên ta chọn thanh “Cần bán” trên giao diện 

web. 

 

Hình 18 Màn hình giao diện chọn thanh cần bán. 



 Sau khi nhấn vào thanh cần bán màn hình giao diện sẽ chuyển qua thanh cần bán 

như sau. 

 

Hình 19 Màn hình giao diện Cần bán 

 Sau đó để tìm kiếm sản phẩm cần bán ta chọn ô tìm kiếm sản phẩm bên dưới. 

 

Hình 20 Màn hình giao diện cần bán chọn ô tìm kiếm 



 Tiếp theo ta gõ tên sản phẩm cần tìm rồi nhấn nút tìm kiếm ở kế bên để thực hiện 

việc tìm kiếm sản phẩm. 

 

Hình 21 Màn hình giao diện cần bán chọn nút tìm kiếm. 

 Ta cũng có thể tìm kiếm sản phẩm cần bán theo danh mục sản phẩm phân loại 

 Chọn loại sản phẩm tìm kiếm theo danh mục bên trái màn hình rồi chọn danh 

mục phân loại theo sản phẩm mà mình muốn tìm kiếm 

 

Hình 22 Màn hình giao diện cần bán chọn danh mục 



 

 Sau khi chọn danh mục màn hình sẽ chỉ hiện các sản phẩm được phân loại theo 

danh mục. 

 

Hình 23 Màn hình giao diện cần bán sau khi chọn danh mục. 

 Sau đó ta thực hiện tìm kiếm các sản phẩm cần bán như hướng dẫn ở trên. 

1.6. Xem chi tiết sản phẩm. 

 Để có thể xem chi tiết sản phẩm ta nhấp chuột chọn vào sản phẩm muốn xem. 

 

Hình 24 Màn hình giao diện chọn sản phẩm xem chi tiết 



 Sau khi nhấn vào sản phẩm muốn xem ta có giao diện xem chi tiết sản phẩm như 

hình sau. 

 

Hình 25 Màn hình giao diện xem chi tiết sản phẩm 

 Ở trang giao diện này sẽ thể hiện các thông tin của sản phẩm, cũng như thông tin 

của các doanh nghiệp bán hoặc mua. 

 

1.7. Xem Tin tức. 

 Để xem tin tức ta đầu tiên ta cần chọn thanh “Tin Tức” trên giao diện web. 

 

Hình 26 Màn hình giao diện chọn thanh tin tức 



 Sau khi chọn thanh tin tức ta sẽ có màn hình giao diện tin tức như sau. 

 

Hình 27 Màn hình giao diện tin tức 

 Để có thể xem tin tức ta chọn bản tin tức cần xem rồi nhấp chuột vào tin tức đó. 

 

Hình 28 Màn hình giao diện chọn tin tức 



 Sau khi nhấp chuột vào tin tức cần xem ta sẽ có giao diện xem tin tức như hình 

sau. 

 

Hình 29 Màn hình giao diện xem tin tức 

 Để có thể xem nhiều tin tức hơn ta nhấn vào nút “Xem Thêm” ở màn hình giao 

diện tin tức. 

 

Hình 30 Màn hình giao diện chọn xem thêm 



 Sau khi chọn xem thêm ta sẽ có giao diện tin tức thể hiện các tin theo loại tin mà 

ta muốn xem như hình sau. 

 

Hình 31 Màn hình giao diện tin tức theo thể loại. 

 Ta có thể thực hiện tìm kiếm tin tức bằng cách chọn ô tìm kiếm và gõ tin tức cần 

tìm sau đó nhấn nút tìm kiếm. 

 

Hình 32 Màn giao diện tìm kiếm tin tức. 

 

 



1.8. Tra cứu thông tin doanh nghiệp. 

 Để thực hiện tra cứu thông tin doanh nghiệp đầu tiên ta cần chọn thanh 

“Thông tin cơ sở” trên trang web. 

 

Hình 33 Màn hình giao diện chọn thông tin cơ sở 

 

 Sau khi chọn thanh thông tin cơ sở ta sẽ có màn hình thông tin cơ sở như 

sau. 

 

Hình 34 Màn hình giao diện thông tin cơ sở 



 Để tìm kiếm thông tin doanh nghiệp ta chọn vào ô tìm kiếm ở góc phải màn 

hình, sau đó gõ tên doanh nghiệp cần tìm rồi nhấn tìm kiếm ở kế bên. 

 

Hình 35 Màn hình Thông tin cơ sở tìm kiếm 

 Để xem chi tiết thông tin doanh nghiệp ta nhấp chuột chọn vào tên doanh 

nghiệp cần xem 

 

Hình 36 Màn hình thông tin cơ sở xem chi tiết. 

 Sau khi nhấp chuột vào tên doanh nghiệp đã chọn ta sẽ có giao diện xem 

thông tin doanh nghiệp như sau. 

 

 



 

Hình 37 Màn hình thông tin cơ sở chi tiết. 

1.9. Đọc bản tin nông nghiệp. 

 Để đọc được bản tin nông nghiệp đâu tiên ta chọn vào thanh “Bản tin nông 

nghiệp” trên trang web. 

 

Hình 38 Màn hình giao diện chọn bản tin nông nghiệp 



 Sau khi chọn bản tin nông nghiệp ta có giao diện bản tin nông nghiệp như 

sau. 

 

Hình 39 Màn hình giao diện bản tin nông nghiệp. 

 Để xem bản tin nông nghiệp ta nhấp chuột chọn vào bản tin cần xem. 

 

Hình 40 Màn hình giao diện bản tin nông nghiệp chọn bản tin 

 



 Sau khi nhấp chọn bản tin cần xem ta có màn hình giao diện như sau. 

 

 Ở phần “Mục lục” ta nhấp chọn vào tin cần xem. 

 

Hình 41 Màn hình giao diện bản tin nông nghiệp chọn tin 

 Sau khi chọn vào tin cần xem hệ thống trang sẽ thực hiện tải một file pdf về 

máy. 

 Tiếp theo ta chỉ cần mở file pdf vừa tải về để xem tin mà ta vừa chọn. 



 

Hình 42 Bản tin nông nghiệp sau khi mở file. 

1.10. Đăng câu hỏi. 

 Để thực hiện chức năng đăng câu hỏi đầu tiên ta chọn vào thanh “Hỏi Đáp” 

trên trang web. 

 

Hình 43 Giao diện màn hình chọn hỏi đáp 

 



 Sau khi chọn thanh hỏi đáp ta có giao diện màn hình như sau. 

 

Hình 43 Giao diện màn hình hỏi đáp. 

 Để đăng câu hỏi ta nhấp chuột chọn nút “Gửi câu hỏi” nằm ở bên góc trái 

màn hình. 

 

Hình 44 Giao diện màn hình hỏi đáp chọn gửi câu hỏi 



 Sau khi nhấp chọn gửi câu hỏi ta có màn hình giao diện như sau. 

 

Hình 45 Giao diện màn hình đăng câu hỏi. 

 Sau đó ta thực hiện đăng câu hỏi trong form “Nhập nội dung câu hỏi”: 

 Họ tên người hỏi: Nhập tên người đăng câu hỏi. 

 Điện thoại: Nhập số điện thoại người đăng câu hỏi. 

 Danh mục câu hỏi: Chọn loại câu hỏi thuộc lĩnh vực nào. 

 Email: Nhập email của người đăng câu hỏi. 

 Câu Hỏi: Nhập nội dung câu hỏi muốn hỏi. 

 Sau khi thực hiện nhập tất cả các nội dung cần thiết ta nhấp chuột vào nút  

“Đăng”. 

 

Hình 46 Giao diện đăng câu hỏi chọn nút đăng. 



 Sau khi đăng câu hỏi thành công ta sẽ có thông báo như sau, sau đó ta nhấn 

OK. 

 

Hình 47 Giao diện đăng câu hỏi thành công. 

 Khi hoàn tất đăng câu hỏi vui lòng chờ Quản trị duyệt trả lời câu hỏi và 

đăng bên trang Hỏi Đáp. 

 Chúng ta có thể thực hiện tìm kiếm câu hỏi bằng cách chọn vào ô tìm kiếm 

bên trang hỏi đáp. 

 

Hình 48 Giao diện màn hình hỏi đáp chọn ô tìm kiếm 

 Sau đó ta nhập nội dung câu hỏi cần tìm rồi nhấn vào nút tìm kiếm ở kế bên để 

thực hiện tìm câu hỏi. 



 

Hình 49 Giao diện hỏi đáp sau khi tìm kiếm 

 

CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO THÀNH VIÊN 

2.1. QUẢN LÝ VÀ ĐĂNG TIN BÁN 

2.1.1. Đăng tin bán 

 Để thực hiện chức năng đăng tin bán đầu tiên ta cần phải đăng nhập tài khoản 

bán mà ta đã đăng ký trước đó. 

 Sau khi đăng nhập thành công ta chọn biểu tượng  và nhấp chọn vào 

nút “Trang quản trị”. 

 

Hình 50 Giao diện đăng nhập chọn nút trang quản trị 

 



 Sau khi nhấp chọn nút trang quản trị, màn hình quản trị sẽ hiện ra màn hình sau. 

 

Hình 51 Giao diện trang quản trị 

 Để thực hiện đăng tin bán, từ màn hình quản trị ta chọn mục Đăng tin bán ở 

phần chức năng. 

 

Hình 52 Giao diện quản trị chọn đăng tin bán 



 

 Sau khi chọn mục đăng tin bán màn hình sẽ hiện ra form Thêm mới tin bán. 

 

Hình 53 Giao diện quản trị thêm tin bán. 

 Sau đó, ta bắt đầu nhập nội dung đăng tin bán ở form thêm mới tin bán. 

 Tiêu đề: Nhập tên hay loại sản phẩm cần bán. 

 Giá đề xuất: Nhập giá mà ta muốn đề xuất để bán cho loại sản phẩm mà 

ta muốn đăng bán. 

 Số lượng: Nhập số lượng hiện có của loại sản phẩm mà ta muốn bán. 

 Loại sản phẩm: Ở mục này ta chọn loại sản phẩm phù hợp với sản phẩm 

mà ta muốn đăng bán. Mục đích của phần này là để phân loại sản khi 

đăng tin bán và cho chúng xuất hiện theo đúng tên danh mục. 

 

Hình 54 Chọn loại sản phẩm 



 Khu vực: Nhập tên khu vực/địa điểm ở nơi mà ta đăng bán cho sản phẩm 

đó. 

 Mô tả sản phẩm: Ở phần mô tả sản phẩm này ta nhập nội dung để mô tả 

chi tiết về sản phẩm mà ta đang cần bán vào phần soạn thảo. 

 Hình ảnh: Thêm hình ảnh của sản phẩm mà ta muốn bán. Ở phần này ta 

nhấp chọn vào nút “Chọn tệp” sau đó chọn hình ảnh phù hợp với sản 

phẩm mà ta muốn đăng bán. 

 

Hình 55 Chọn tệp hình ảnh 

 Chú ý: Ta chỉ có thể đăng tối đa là 6 ảnh. 

 Sau khi thực hiện nhập hoàn tất các nội dung trên ta nhấn vào nút “Đăng” ở phía 

dưới để hoàn tất việc đăng tin bán. 

 

Hình 56 Thêm mới tin bán chọn nút đăng 



 Nếu đăng tin thành công ta sẽ nhận được thông báo sau. 

 

Hình 57 Thêm mới tin bán thành công. 

2.1.2. Quản lý tin bán và xem các tin đã đăng. 

 Tại màn hình trang quản trị, ở phần chức năng ta chọn mục Quản lý tin bán. 

 

Hình 58 Màn hình quản trị chọn quản lý tin bán 

 Sau khi nhấp chọn quản lý tin bán ta có màn hình sau 



 

Hình 59 Màn hình quản lý tin bán 

 

 Để xem các tin bán đã đăng ta đưa chuột đến tin bán cần xem và chọn nút xem 

 

 

Hình 60 Quản lý tin bán chọn nút xem 



 Sau khi chọn xem nội dung tin đăng sẽ hiện ra 

 

Hình 61 Màn hình hiển thị tin bán 

2.1.3. Sửa tin bán. 

 Tại màn hình quản lý tin bán, để chỉnh sửa lại tin thì ta đưa chuột đến tin cần 

chỉnh sửa và chọn nút Sửa. 

 

Hình 62 Quản lý tin bán chọn nút sửa. 

 



 Sau khi chọn thì màn hình chỉnh sửa tin bán sẽ hiện ra. 

 

Hình 63 Màn hình cập nhật tin bán 

 Sau đó ta có thể chỉnh sửa tiêu đề, giá, số lượng, mô tả… hay cập nhật lại hình 

ảnh của sản phẩm. 

 Sau khi chỉnh sửa xong ta nhấn nút “Đăng” để lưu lại tin bán đã chỉnh sửa. 

 

Hình 64 Màn hình cập nhật tin bán chọn nút đăng 



2.1.4. Xóa tin bán 

 Từ màn hình quản lý tin bán, để xóa tin bán ta chọn thì ta đưa chuột đến tin 

muốn xóa và chọn nút Xóa 

 

Hình 67 Màn hình quản lý tin bán chọn nút xóa 

 Sau khi chọn nút xóa sẽ có một thông báo hiện ra để hỏi bạn có chắc chắn 

muốn xóa tin này không như hình sau. 

 

Hình 68 Màn hình thông báo xóa tin bán 



 Khi đã chắc chắn muốn xóa tin này bạn chọn nút xóa. 

 Khi đã xóa tin thành công sẽ có thông báo hiện ra xác nhận là bạn đã xóa 

tin thành công. 

 

Hình 69 Thông báo xóa thành công. 

2.1.5. Tìm kiếm tin bán. 

 Tại màn hình quản lý tin bán, để tìm kiếm tin cần tìm ta đưa chuột chọn vào 

ô tìm kiếm. 

 

Hình 70 Màn hình quản lý tin bán chọn ô tìm kiếm 



 Sau đó ta nhập vào tin cần tìm và nhấn vào nút Tìm kiếm ở kế bên. 

 Khi nhấn nút tìm kiếm màn hình sẽ hiện ra tin cần tìm. 

 

Hình 71 màn hình hiện tin cần tìm. 

2.2. QUẢN LÝ VÀ ĐĂNG TIN MUA. 

2.2.1. Đăng tin mua 

 Để thực hiện chức năng đăng tin mua, đầu tiên ta cần phải đăng nhập tài khoản 

mua mà ta đã đăng ký trước đó. 

 Sau khi đăng nhập thành công ta chọn biểu tượng  và nhấp chọn vào 

nút “Trang quản trị”. 

 

Hình 72 Giao diện đăng nhập chọn nút trang quản trị 

 

 Sau khi nhấp chọn nút trang quản trị, màn hình quản trị sẽ hiện ra màn hình sau. 



 

Hình 73 Giao diện trang quản trị 

 Để thực hiện đăng tin mua, từ màn hình quản trị ta chọn mục Đăng tin mua ở 

phần chức năng. 

 

Hình 74 Giao diện quản trị chọn đăng tin mua 



 

 Sau khi chọn mục đăng tin mua màn hình sẽ hiện ra form Thêm mới tin mua. 

 

Hình 75 Giao diện quản trị thêm tin mua. 

 Sau đó, ta bắt đầu nhập nội dung đăng tin mua ở form thêm mới tin mua. 

 Tiêu đề: Nhập tên hay loại sản phẩm cần mua. 

 Giá đề mong muốn: Nhập giá mà ta mong muốn để mua của loại sản phẩm 

mà ta muốn mua. 

 Số lượng: Nhập số lượng mà ta muốn mua của loại sản phẩm mà ta mua. 

 Loại sản phẩm: Ở mục này ta chọn loại sản phẩm phù hợp với sản phẩm 

mà ta muốn đăng mua. Mục đích của phần này là để phân loại sản khi 

đăng tin mua và cho chúng xuất hiện theo đúng tên danh mục. 

 

Hình 76 Chọn loại sản phẩm 



 Khu vực: Nhập tên khu vực/địa điểm ở nơi mà ta cần mua cho sản phẩm 

đó. 

 Mô tả sản phẩm: Ở phần mô tả sản phẩm này ta nhập nội dung để mô tả 

chi tiết về sản phẩm mà ta đang cần mua vào phần soạn thảo. 

 Hình ảnh: Thêm hình ảnh của sản phẩm mà ta muốn mua. Ở phần này ta 

nhấp chọn vào nút “Chọn tệp” sau đó chọn hình ảnh phù hợp với sản 

phẩm mà ta muốn đăng mua. 

 

Hình 77 Chọn tệp hình ảnh 

 Chú ý: Ta chỉ có thể đăng tối đa là 6 ảnh. 

 Sau khi thực hiện nhập hoàn tất các nội dung trên ta nhấn vào nút “Đăng” ở phía 

dưới để hoàn tất việc đăng tin mua. 

 

Hình 78 Thêm mới tin mua chọn nút đăng 



 Nếu đăng tin thành công ta sẽ nhận được thông báo sau. 

 

Hình 79 Thêm mới tin mua thành công. 

2.2.2. Quản lý tin mua và xem các tin đã đăng. 

 Tại màn hình trang quản trị, ở phần chức năng ta chọn mục Quản lý tin mua. 

 

Hình 80 Màn hình quản trị chọn quản lý tin mua 

 Sau khi nhấp chọn quản lý tin mua ta có màn hình sau 



 

Hình 81 Màn hình quản lý tin mua 

 

 Để xem các tin mua đã đăng ta đưa chuột đến tin mua cần xem và chọn nút xem 

 

 

Hình 82 Quản lý tin mua chọn nút xem 



 Sau khi chọn xem nội dung tin đăng sẽ hiện ra 

 

Hình 83 Màn hình hiển thị tin mua 

2.2.3. Sửa tin mua. 

 Tại màn hình quản lý tin mua, để chỉnh sửa lại tin thì ta đưa chuột đến tin cần 

chỉnh sửa và chọn nút Sửa. 

 

Hình 84 Quản lý tin mua chọn nút sửa. 

 



 Sau khi chọn thì màn hình chỉnh sửa tin mua sẽ hiện ra. 

 

Hình 85 Màn hình cập nhật tin mua 

 Sau đó ta có thể chỉnh sửa tiêu đề, giá, số lượng, mô tả… hay cập nhật lại hình 

ảnh của sản phẩm. 

 Sau khi chỉnh sửa xong ta nhấn nút “Đăng” để lưu lại tin mua đã chỉnh sửa. 

 

Hình 86 Màn hình cập nhật tin mua chọn nút đăng 



2.2.4. Xóa tin bán 

 Từ màn hình quản lý tin bán, để xóa tin bán ta chọn thì ta đưa chuột đến tin 

muốn xóa và chọn nút Xóa 

 

Hình 87 Màn hình quản lý tin mua chọn nút xóa 

 Sau khi chọn nút xóa sẽ có một thông báo hiện ra để hỏi bạn có chắc chắn 

muốn xóa tin này không như hình sau. 

 

Hình 88 Màn hình thông báo xóa tin mua 



 Khi đã chắc chắn muốn xóa tin này bạn chọn nút xóa. 

 Khi đã xóa tin thành công sẽ có thông báo hiện ra xác nhận là bạn đã xóa 

tin thành công. 

 

Hình 89 Thông báo xóa thành công. 

2.2.5. Tìm kiếm tin mua. 

 Tại màn hình quản lý tin bán, để tìm kiếm tin cần tìm ta đưa chuột chọn vào 

ô tìm kiếm. 

 

Hình 90 Màn hình quản lý tin bán chọn ô tìm kiếm 



 Sau đó ta nhập vào tin cần tìm và nhấn vào nút Tìm kiếm ở kế bên. 

 Khi nhấn nút tìm kiếm màn hình sẽ hiện ra tin cần tìm. 

 

Hình 91 màn hình hiện tin cần tìm. 

2.3. QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN 

2.3.1. Cập nhật tài khoản. 

 Để cập nhật lại thông tin tài khoản, đầu tiên ta cần phải đăng nhập bằng tài 

khoản mà ta đã đăng ký. 

 Sau khi đăng nhập thành công ta chọn biểu tượng  và nhấp chọn 

vào nút “Trang quản trị”. 

 

Hình 92 Giao diện đăng nhập chọn nút trang quản trị 

 

 Sau khi nhấp chọn nút trang quản trị, màn hình quản trị sẽ hiện ra màn hình 

sau. 



 

Hình 93 Giao diện trang quản trị 

 Để thực hiện cập nhật tài khoản, tại màn hình quản trị ta chọn mục cập nhật 

tài khoản ở phần thông tin tài khoản. 

 

Hình 94 Màn hình quản trị chọn cập nhật tài khoản 



 

 

 Sau khi chọn cập nhật tài khoản ta có màn hình cập nhật tài khoản như sau. 

 

Hình 95 Màn hình Cập nhật tài khoản 

 Khi chọn cập nhật tài khoản màn hình sẽ hiện ra form Thông tin người 

dùng. 

 

Hình 96 Màn hình cập nhật tài khoản – thông tin người dùng 



 Sau đó, ta thực hiện cập nhật tài khoản ở form thông tin người dùng. 

 Họ: Cập nhật lại họ và tên đệm của tài khoản. 

 Tên: Cập nhật tên tài khoản 

 Điện thoại: Cập nhật số điện thoại tài khoản 

 Giới tính: Cập nhật lại giới tính tài khoản. 

 Sau khi hoàn tất việc cập nhật thông tin tài khoản ta nhấn vào nút  

“Cập nhật” ở bên dưới để lưu lại thông tài khoản đã được cập nhật. 

 

Hình 97 Màn hình cập nhật thông tin chọn nút cập nhật 

 Nếu cập nhật tài khoản thành công màn hình sẽ hiện ra thông báo sau. 

 

Hình 98 Màn hình thông báo cập nhật thành công 

 

 



2.3.2. Đổi mật khẩu. 

 Để thực hiện chức năng đổi mật khẩu, tại màn hình trang quản trị ở phần 

thông tin tài khoản ta chọn Đổi mật khẩu. 

 

Hình 99 Màn hình quản trị chọn đổi mật khẩu 

 Sau khi chọn đổi mật khẩu màn hình sẽ hiện ra form Đổi mật khẩu như 

hình sau. 

 

Hình 100 Màn hình đổi mật khẩu 

 Sau đó, ta thực hiện đổi mật khẩu ở form Đổi mật khẩu 



 Mật khẩu cũ: Nhập lại mật khẩu mà ta đã đăng ký. 

 Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới mà ta muốn đổi 

 Nhập lại mật khẩu mới: Nhập lại mật khẩu mà ta vừa nhập. 

 Sau đó ta nhấn vào nút “Cập nhật” ở bên dưới để hoàn tất việc đổi mật 

khẩu. 

 

Hình 101 Màn hình đổi mật khẩu chọn cập nhật 

 

 Sau khi đổi mật khẩu thành công màn hình sẽ hiện ra thông báo sau. 

 

Hình 102 Đổi mật khẩu thành công 

2.3.3. Đổi hình đại diện tài khoản. 

 Để thực hiện đổi hình đại diện tài khoản, tại màn hình quản trị ta chọn đổi 

hình đại diện ở phần thông tin tài khoản. 



 

Hình 103 Màn hình quản trị chọn đổi hình đại diện 

 Sau khi chọn đổi hình đại diện, ta sẽ có form Đổi hình đại diện như sau. 

 

Hình 104 Màn hình đổi hình đại diện. 

 Để đổi ảnh đại diện, ta nhấp vào nút chọn tệp để chọn hình đại diện cần 

đổi. 



 

Hình 105 Màn hình đổi ảnh đại diện chọn tệp 

 Sau khi chọn hình ảnh đại diện xong ta nhấn nút “Cập nhật” bên dưới để 

cập nhật hình ảnh đại diện. 

 

Hình 106 Màn hình đổi ảnh đại diện cập nhật. 

 Khi đổi ảnh đại diện thành công ta nhận được thông báo sau. 

 

Hình 107 Màn hình đổi ành đại diện thành công 



 Nếu không thích ảnh đại diện đã chọn ta có thể chọn nút “Xóa ảnh đại 

diện” rồi thực hiện các bước như trên để cập nhật lại ảnh đại diện khác. 

 

Hình 108 Màn hình đổi ảnh đại diện chọn xóa ảnh 

 

2.4. QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP 

2.4.1. Cập nhật thông tin tài khoản doanh nghiệp. 

 Để thực hiện cập nhật thông tin tài khoản doanh nghiệp, ta cần phải đăng 

nhập tài khoản đã đăng ký và chọn vào trang quản trị. 

 Tại màn hình quản trị, ta chọn mục Doanh Nghiệp ở phần thông tin tài 

khoản. 

 

Hình 109 Màn hình quản trị chọn doanh nghiệp. 



 Sau khi chọn doanh nghiệp màn hình sẽ hiện ra form Doanh nghiệp như 

sau 

 

Hình 110 Màn hình cập nhật thông tin doanh nghiệp. 

 Sau đó ta bắt đầu nhập thông tin doanh nghiệp vào form. 

 Tên doanh nghiệp: Nhập tên doanh nghiệp 

 Điện thoại: Nhập số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp. 

 Fax: Nhập fax liên hệ của doanh nghiệp 

 Website: Nhập trang web của doanh nghiệp 

 Email: Nhập email liên hệ của doanh nghiệp 

 Mô tả doanh nghiệp: Nhập các thông tin chi tiết mô tả về doanh 

nghiệp 

 Logo doanh nghiệp: chọn tệp rồi chọn ảnh đại diện của doanh 

nghiệp. 

 Hình ảnh mô tả: Chọn tệp rồi chọn hình ảnh mô tả của doanh nghiệp. 



 

Chọn tệp hình ảnh 

Chú ý: chỉ chọn tối đa là 4 ảnh. 

 Video mô tả: Chọn tệp tải lên video mô tả doanh nghiệp 

 Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin cho doanh nghiệp ta nhấn chuột chọn 

nút “Cập nhật” bên dưới để lưu lại các thông tin vừa nhập. 

 

Hình 111 Màn hình cập nhật thông tin doanh nghiệp chọn nút cập nhật 

 

 


