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Trên Website TMĐT www.mythoinfo.com 
 

 

Ban quản trị website xây dựng Quy trình công bố thông tin, thủ tục chấm dứt hợp 

đồng theo quy định trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. 

a. Phần đăng tin tại trang chủ website. 

Hiện tại các bản tin này đều được Ban quản trị kiểm duyệt trên hồ sơ đăng tin mà 

khách hàng gửi qua email mythoinfo.contact@gmail.com hoặc thông qua việc 

gửi hồ sơ trực tiếp trên website. 

Mythoinfo.com khuyến khích khách hàng đăng tin sẽ ký kết hợp đồng đăng tin, 

nhưng trong trường hợp khách hàng không có nhu cầu, mythoinfo.com sẽ hỗ trợ 

theo yêu cầu của khách hàng, trên nguyên tắc đảm bảo về tính chính xác của thông 

tin cần đăng. 

Việc đăng tin này chỉ có ban quản trị mới có quyền đăng, sửa, xóa thông tin. Cũng 

tương tự như việc chấm dứt việc đăng tin/ hợp đồng đăng tin. 

Quy trình kiểm duyệt bản tin trước khi đăng, gồm các bước sau: 

Bước 1: Khách hàng/công ty có nhu cầu đăng tin gửi mail trực tiếp đến 

mythoinfo.contact@gmail.com với nội dung cần đăng tin quảng cáo, ghi rõ 

thông tin thời gian…cần đăng. 

Bước 2: Ban quản trị website kiểm tra tính hợp lệ của thông tin cần đăng, nếu 

thông tin hợp lệ sẽ được tiến hành đăng, ngược lại bản tin sẽ không được đăng. 

mailto:mythoinfo.contact@gmail.com
mailto:mythoinfo.contact@gmail.com


Bước 3: Trong thời gian đăng, nếu có phản ảnh của khách hàng, cơ quan chức 

năng về việc bản tin có thể vi phạm danh mục hàng hóa cấm, các thông tin trái với 

quy định của pháp luật thì bản tin sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức, đồng thời sẽ thông 

báo cho khách hàng biết qua email đã thông báo hoặc điện thoại của người đăng. 

Bước 4: Kết thúc Quy trình . 

b. Phần đăng tin tại bản tin mua bán – rao vặt 

Khi đăng tin, bản tin sẽ chưa được đăng lên website, mà sẽ vào mục kiểm duyệt 

của người quản trị website, người quản trị sẽ kiểm tra tính chính xác của tin trước 

khi tin được đăng và phê duyệt đăng tin, lúc này bản tin mới được hiển thị. Thành 

viên có quyền và nghĩa vụ được quy định tại quy chế của mythoinfo.com đã được 

ban hành, trong đó có Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và danh mục sản phẩm 

giao dịch có điều kiện đã được ban hành theo quy chế này. 

Quy trình kiểm duyệt bản tin trước khi đăng, gồm các bước sau: 

Bước 1: Người dùng phải đăng ký trở thành thành viên của website và chấp nhận 

các điều khoản của webiste. 

Bước 2: người dùng đăng tin vào các danh mục mà website hiện đang hỗ trợ, và 

lúc này bản tin chưa được đăng, mà nằm trong mục chờ kiểm duyệt. 

Bước 3: Ban quản trị website sẽ kiểm duyệt lại bài viết mà thành viên đăng, nếu 

bài hợp lệ sẽ được phê duyệt tin, ngược lại bài viết sẽ bị xóa bỏ mà không cần 

thông báo lại cho thành viên. 

Bước 4: Kết thúc Quy trình. 

 


