
 
 
 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN TẢNG VIỆC LÀM 

VIECTOP.COM.VN 
 

I - Nguyên tắc chung 

Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn do Công ty TNHH Vina Group thực hiện hoạt động 

và vận hành. Thành viên trên Nền tảng việc làm (gồm có người tìm việc/ứng viên, Cộng tác 

viên và nhà tuyển dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp 

pháp được viecTOP.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Nền tảng 

việc làm viecTOP.com.vnvà các bên liên quan cung cấp. 

Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển 

dụng, tạo hồ sơ, tìm  việc  làm hoặc đăng ký làm Cộng tác viên  được  thực  hiện  Nền tảng 

việc làm viecTOP.com.vn. 

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Nền tảng việc làm 

viecTOP.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở  tôn trọng quyền và lợi ích hợp  pháp của các  bên 

tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật. 

Thông tin tuyển dụng/việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Nền tảng 

việc làm viecTOP.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không 

thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật. 

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn phải được thực 

hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm. 

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành 

của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn phải tự tìm 

hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực 

hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn. 

Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ 

bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. 

Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang website mà không cần thông báo trước. 

Công ty TNHH Vina Group 

Số: 09/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

———————————— 

 TP. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2020. 



 
 
 
Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục 

sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là 

bạn chấp nhận với những thay đổi đó. 

II - Quy định chung 

Nhà Tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của 

viecTOP.com.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, tìm hồ 

sơ ứng viên. 

Người tìm việc/ứng viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông 

tin về việc làm và tạo hồ sơ trực tuyến/Tải hồ sơ có sẵn dành để nộp ứng tuyển vào công việc 

yêu thích hoặc mong muốn được đăng trên website viecTOP.com.vn. Người tìm việc có quyền 

đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký. 

Cộng tác viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giới thiệu Khách hàng/Giới 

thiệu ứng viên để nhận tiền thưởng từ hệ thống viecTOP.com.vn 

Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng, người tìm việc/ ứng viên và Cộng tác viên 

đăng ký sử dụng trang web viecTOP.com.vn. 

- Thành viên tham gia giao dịch trên Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn là thương nhân, tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm hoặc giới thiệu khách hàng/ứng 

viên trên website viecTOP.com.vn 

- Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban 

quản lý Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch 

vụ do Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn. 

- Khi bạn đăng ký là thành viên của viecTOP.com.vn, thành viên hiểu rằng: 

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng. 

+ Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp 

pháp đã công bố trên sàn. 

Hàng hoá: Được hiểu là – thông tin việc làm được đăng tin tại các mục trên website 

viecTOP.com.vn 

Sản phẩm: là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của 

viecTOP.com.vn thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ. 

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành 

viên khi tham gia vào Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp 

lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội 



 
 
 
dung trong Quy chế của Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn. 

III - Quy trình giao dịch 

1. Quy trình dành cho người tìm việc 

a. Đăng ký tài khoản 

Người tìm việc/ứng viên có thể đăng ký thành viên thông qua các tài khoản liên kết 

Facebook, Google hoặc Linkedin sẵn có hoặc tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin theo 

hướng dẫn tại mục Đăng ký. 

Khi đăng ký trở thành Thành viên của Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn và được Nền 

tảng việc làm viecTOP.com.vn chấp thuận, thành viên sẽ có thể tạo hồ sơ trực tuyến và ứng 

tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải trên Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn. 

Sau khi tạo tài khoản, thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông 

tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách 

nhiệm trực tiếp của thành viên. Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn có quyền điều tra, xóa bỏ 

hay từ chối các thông tin của bạn. 

b. Tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến 

Người tìm việc sẽ tiến hành tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến. Khi có nhu cầu ứng tuyển trên 

viecTOP.com.vn. Người tìm việc sẽ gởi/nộp hồ sơ đó cho nhà tuyển dụng. Trong một vài 

trường hợp nhà tuyển dụng sẽ trực tiếp tìm đến hồ sơ của người tìm việc để gởi yêu cầu tuyển 

dụng. 

Các bước tiến hành tạo hồ sơ trực tuyến: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản thành viên trên viecTOP.com.vn. 

Bước 2: Chọn mục CV của tôi để thực hiện Tạo CV online từ các mẫu có sẵn hoặc tải file CV 

có sẵn lên hệ thống bằng file PDF. 

Bước 3: Thành viên điền đầy đủ thông tin yêu cầu bắt buộc (thông tin cá nhân, mục tiêu nghề 

nghiệp, công việc mong muốn, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn) 

và một vài thông tin không bắt buộc khác (thành tích nổi bật, người tham khảo, quyền riêng tư 

của hồ sơ). 

Bước 4: Chọn 1 CV dùng để Đặt làm CV chính và Chọn trạng thái “Bật tìm việc” hoặc “Tắt 

tìm việc” 

Bước 5: Chọn công việc phù hợp và gửi Hồ sơ tới Nhà tuyển dụng 

 



 
 
 

2. Quy trình dành cho nhà tuyển dụng 

a. Tạo tài khoản 

Nhà tuyển dụng cần tạo tài khoản trước khi có thể sử dụng các sản phẩm dịch vụ trên 

website viecTOP.com.vn. Để tạo tài khoản Nhà tuyển dụng cần nhập vào các thông tin theo 

hướng dẫn tại trang Dành cho Nhà tuyển dụng 

Sau khi tạo tài khoản thành công và tài khoản được kích hoạt và hợp lệ, Nhà tuyển dụng 

có thể bắt đầu chọn sử dụng các dịch vụ sau: Đăng tuyển dụng và Tìm hồ sơ ứng viên 

b. Đăng quảng cáo tuyển dụng 

Để đưa thông tin tuyển dụng lên website viecTOP.com.vn nhà tuyển dụng cần đăng 

nhập vào tài khoản của mình. 

Bước 1: Nhà tuyển dụng chọn mục Đăng tin tuyển dụng 

Bước 2: Điền thông tin tuyển dụng theo mẫu (chức danh tuyển dụng, mô tả công việc, yêu cầu 

công việc, thông tin liên hệ,…) và có thể chọn video hoặc hình ảnh giới thiệu về công ty đến 

người tìm việc và thu hút sự quan tâm của ứng viên nhiều hơn. 

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào và tiến hành nhấp Lưu và tiếp tục thực hiện đăng 

công việc lên trên website viecTOP.com.vn. 

Bước 4: Sau khi đăng công việc thành công và được kiểm duyệt nội dung xong thì công việc 

sẽ xuất hiện trên website viecTOP.com.vn và khi đó người tìm việc có thể tìm và nộp hồ sơ 

ứng tuyển vào công việc này được. 

Bước 5: Nhà tuyển dụng sẽ nhận hồ sơ ứng tuyển và bắt đầu xem xét hồ sơ ứng tuyển theo quy 

trình tuyển dụng. 

c. Tìm hồ sơ ứng viên 

      Nhà tuyển dụng có nhu cầu tìm kiếm ứng viên có thể click chọn ―Tìm Hồ Sơ Ứng viên để 

trải nghiệm thử dịch vụ Tìm hồ sơ và truy cập hồ sơ các ứng viên trên hệ thống dữ liệu của 

Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn. Một khi đã tìm được hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu 

tuyển dụng thì Nhà tuyển dụng có thể chọn Xem thông tin và thực hiện theo hướng dẫn để xem 

đầy đủ thông tin cá nhân vủa ứng viên. 

3. Quy trình dành cho Cộng tác viên (vui lòng xem chi tiết tại Trang Cộng tác viên) 

4. Quy trình dành cho ban quản trị website 

Ban quản trị website viecTOP.com.vn sẽ quản lý các thông tin về thành viên, bao gồm 

thông tin người tìm việc, hồ sơ người tìm việc, thông tin nhà tuyển dụng/công ty và các công 

việc tuyển dụng của nhà tuyển dụng, thông tin về dịch vụ sử dụng của nhà tuyển dụng, …và 



 
 
 
nhiều các tính năng quản lý khác. 

a. Quản lý thành viên người tìm việc 

Một vài tính năng chính trong quản lý người tìm việc/ứng viên và hồ sơ của ứng viên như 

sau: 

§ Quản lý thông tin người tìm việc 

§ Khóa/hủy bỏ tài khoản sử dụng của ứng viên 

§ Quản lý hồ sơ trực tuyến của người tìm việc 

§ Kiểm duyệt hồ sơ trực tuyến của người tìm việc 

b. Quản lý thành viên nhà tuyển dụng 

Một vài tính năng chính trong quản lý nhà tuyển dụng và công việc đăng tuyển, sử dụng dịch 

vụ của nhà tuyển dụng như sau: 

§ Quản lý thông tin nhà tuyển dụng 

§ Khóa/hủy bỏ tài khoản sử dụng của nhà tuyển dụng 

§ Quản lý thông tin công việc của nhà tuyển dụng 

§ Quản lý thông tin dịch vụ sử dụng của nhà tuyển dụng 

Ngoài ra còn một số tính năng quản lý khác (quản lý danh mục, báo cáo,…) giúp ban quản 

trị quản lý Website viecTOP.com.vn hiệu quả. 

IV - Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp 

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH Vina Group đề cao giải pháp thương lượng, 

hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công 

ty và thực hiện theo các bước sau: 

§ Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về 

việc làm không chính xác... qua email: info@vina-group.vn 

§ Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của 

thành viên. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết 

các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố. 

§ Bước 3: Tuy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong 

trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa 

vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. 

viecTOP.com.vn, người tuyển dụng, người tìm việc và cộng tác viên có trách nhiệm 

tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các 

nội dung công việc đăng tải trên website  



 
 
 
 

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. 

Gửi khiếu nại tại địa chỉ : 

Công ty TNHH Vina Group 

Địa chỉ: 28 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2 

Email: info@vina-group.vn 

Hotline: 0939 037 456 

Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của 

pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy,  đề  nghị các thành viên  đăng tin 

tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan 

đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật. 

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng, cộng tác viên sẽ phải có vai trò 

trách nhiệm  trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm 

cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với 

người tìm việc. Đối với viecTOP.com.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến 

người tìm việc, cộng tác viên và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến 

tranh chấp đó) yêu cầu. 

Sau khi người tìm việc, cộng tác viên và người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh 

chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị viecTOP.com.vn. Trong trường hợp giao 

dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: viecTOP.com.vn sẽ có biện pháp 

cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ 

của sai phạm. viecTOP.com.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của 

người tuyển dụng đó trên viecTOP.com.vn. 

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn       

phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ  

có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp 

của các bên. 

V - Đảm bảo an toàn giao dịch 

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung trên 

viecTOP.com.vn để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối 

đa rủi ro có thể phát sinh. 



 
 
 
 

Người tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, 

số điện thoại, email). 

Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông 

tin được đăng tải tại viecTOP.com.vn có chính xác không. 

Cộng tác viên phải làm việc trực tiếp với ứng viên để xác nhận thông tin chính xác. 

Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi 

nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển 

dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. 

viecTOP.com.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh 

chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. 

Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức 

nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát 

tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ 

thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật. 

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan 

pháp luật yêu cầu. 

IV - Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng 

1. Mục đích và phạm vi thu thập: 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn bao gồm: email, 

điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các 

thông tin mà viecTOP.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch  vụ 

và để viecTOP.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website 

nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch 

vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách 

nhiệm thông báo kịp thời cho Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn về những hành vi sử dụng 

trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có 

biện pháp giải quyết phù hợp. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin: 

Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để: 

§ Cung cấp các dịch vụ đến thành viên. 



 
 
 

§ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Nền 

tảng việc làm viecTOP.com.vn. 

§ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc 

các hoạt động giả mạo thành viên. 

§ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. 

§ Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và 

liên hệ có liên quan đến giao dịch tại viecTOP.com.vn. 

§ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn 

có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ 

cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên 

quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai 

có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. 

3. Thời gian lưu trữ thông tin: 

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự 

thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân 

thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của viecTOP.com.vn. 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:  

Công ty TNHH Vina Group 

Địa chỉ: 28 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2 

Email: info@vina-group.vn 

Hotline: 0939 037 456 

4. Phương tiện và công cụ để ngƣời dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của 

mình. 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của 

mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu 

viecTOP.com.vn thực hiện việc này. 

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản 

trị của Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, viecTOP.com.vn 

sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục 

và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: info@vina-group.vn 

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: 

 



 
 
 

Thông tin cá nhân của thành viên trên viecTOP.com.vn được viecTOP.com.vn cam kết bảo 

mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của viecTOP.com.vn. Việc thu thập và 

sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó 

trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá 

nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá 

nhân thành viên, viecTOP.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng 

điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin 

hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của 

viecTOP.com.vn. 

Ban quản lý viecTOP.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp 

đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh 

nhân dân, điện th…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản 

lý viecTOP.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên 

quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó 

cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 

VI - Quản lý thông tin xấu 

Mọi qui định dưới đây áp dụng cho các khâu tiền kiểm và hậu kiểm của BQT 

viecTOP.com.vn nếu phát hiện Thành viên vi phạm quy định trong quá trình hoạt động nhằm 

mục đích tạo môi trường an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên và thành viên 

đang hoạt động tại viecTOP.com.vn 

BQT viecTOP.com.vn khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các quy định trước khi 

đăng bất cứ thông tin nào để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những quy định mới sẽ 

được BQT cập nhật liên tục dựa trên phân tích về thị trường, cộng đồng, các vấn đề phát sinh 

trong quá trình hoạt động và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website Nền tảng việc làm 

viecTOP.com.vn 

VII - Điều khoản áp dụng 

Quy chế của Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Nền tảng việc làm viecTOP.com.vn có 

quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Nền tảng việc làm 



 
 
 
viecTOP.com.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định 

về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế 

sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi 

này. 

Quy chế hoạt động sẽ được viecTOP.com.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần 

thông báo trước. Thành viên tham gia viecTOP.com.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện 

hành khi giao dịch trên website. 

VIII - Điều khoản cam kết 

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng viecTOP.com.vn làm giao dịch 

mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế 

này. 

Mọi thắc mắc của thành viên/khách hàng xin vui lòng liên hệ với viecTOP.com.vn 

thông tin dưới đây để được giải đáp: 

Công ty TNHH Vina Group 

Địa chỉ: 28 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2 

Email: info@vina-group.vn 

Hotline:   0939037456 

 

CÔNG TY TNHH VINA GROUP 

                                                                                                  (Đã ký) 

 

                                                                                                 LÊ SỸ VĨNH 

 


