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I. QUẢN LÝ HỆ THỐNG 

1. Đăng ký hệ thống 

Bước 1. Tại trang chủ “http://ttvlangiang.gov.vn/”, Anh/Chị nhấn vào chức năng "Đăng 

ký" ở góc phải màn hình giao diện . 

 

Bước 2. Khi màn hình đăng ký hiện ra, Anh/Chị tích chọn “Doanh nghiệp tuyển dụng”. 

 

Bước 3: Anh/Chị điền đầy đủ thông tin, sau đó nhấn vào chức năng "Đăng ký mở tài 

khoản". 

 

2. Đăng nhập hệ thống 

Bước 1. Tại trang chủ “http://ttvlangiang.gov.vn/”, Anh/Chị nhấn vào chức năng "Đăng 

nhập" ở góc phải màn hình giao diện. 

 

  Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, Anh/Chị nhập tên tài khoản và mật khẩu đã được tạo 

từ trước, sau đó click chức năng Đăng nhập như hình bên dưới. 
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Bước 3: Khi đăng nhập lần đầu hệ thống sẽ chuyển đến mà hình như hình bên dưới. 

Anh/Chị nhấn vào chữ “ Bấm vào đây” để bổ sung thông tin tài khoản của mình. 

 

Bước 4: Anh/Chị bổ sung thông tin, sau đó nhấn chức năng “lưu lại” để hoàn thành. 

Lưu ý: các trường mà có dấu “ * ” là trường bắt buộc phải điền thông tin. 
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3. Quên mật khẩu 

Bước 1: Tại mà hình đăng nhập. Anh/chị nhấn vào nút Quên mật khẩu 

 

Bước 2: Sau đó Anh/Chị điền thông tin tài khoản đăng nhập hoặc email sau đó click vào 

nút chức năng Khôi phục mật khẩu.  

 

Bước 3: Anh/Chị kiểm tra lại email đã đăng ký để lấy lại mật khẩu. 

4. Đổi mật khẩu 

Để đổi lại mật khẩu. Anh/Chị click vào logo tài khoản góc phải phía trên màn hình và 

chọn chức năng Đổi mật khẩu 

 

Tại đây Anh/Chị nhập lại thông tin mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới. 
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Sau đó click nút chức năng Đổi mật khẩu để hoàn thành. 

5. Tài khoản của tôi 

Để vào tài khoản của tôi. Anh/Chị click vào logo bên phải góc trên màn hình và chọn 

chức năng Tài khoản của tôi. 

 

Tại đây Anh/Chị điền lại đầy đủ lại thông tin, sau đó click vào nút chức năng Cập nhật 

thông tin để hoàn tất. 
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6. Đăng xuất 

Để vào chức năng đăng xuất. Anh/Chị click vào logo bên phải góc trên màn hình và chọn 

chức năng Đăng xuất 

 

II. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN 

Tại đây hiển thị thông tin doanh nghiệp của bạn.  

Khi lần đầu đăng nhập hệ thống, hệ thống sẽ yêu cầu bạn phải cập nhật thông tin doanh 

nghiệp trước khi đăng hồ sơ. 

 

Anh/Chị cập nhật thông tin doanh nghiệp xong nhấn chức năng “Lưu lại” để hoàn thành.  

III.  QUẢN LÝ TIN TUYỂN DỤNG 

1. Đăng tin tuyển dụng. 

Tại menu quản lý tin tuyển dụng chọn chức năng “Đăng tin tuyển dụng”. Tại đây anh 

chị nhập các thông tin mà doanh nghiệp cần tuyển dụng, sau đó nhấn chức năng “Lưu 

lại” để hoàn thành. 
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Lưu ý: các trường có dấu “ * ” là trường bắt buộc phải có thông tin. 

 

2. Danh sách tin tuyển dụng. 

Tại menu Quản lý tin tuyển dụng chọn chức năng Danh sách tin tuyển dụng. 

 

- Tại đây Anh/Chị chọn các thông tin trên hệ thống đã đưa để danh sách tin tuyển 

dụng hiển thị theo chọn lọc của Anh/Chị. 

-  Khi click vào từng tiêu đề của tin tuyển dụng. Anh/Chị có thể chỉnh sửa lại thông 

tin sau đó click nút chức năng Lưu lại, hoặc Xóa để hoàn thành thao tác. 



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 

9 | P a g e  

- Lưu ý: khi thay đổi nội dung tin tuyển dụng  và nhấn chức năng “Lưu lại” hệ 

thống sẽ chuyển tin tuyển dụng đó về trạng thái chờ duyệt. khi quản trị duyệt tin tuyển 

dụng thì tin tuyển dụng đó mới hiển thị ra trang chủ. 

- Anh/Chị có thể Thêm mới hoặc Xóa tin tuyển dụng bằng việc click nút chức năng 

tương ứng. 

- Tại chức năng Thêm mới Anh/Chị có thể thêm mới thông tin tin tuyển dụng việc 

làm theo các mục của hệ thống, sau đó lưu lại để hoàn tất việc thêm mới. 

- Khi muốn xóa tin tuyên dụng. Anh/Chị chọn tin tuyển dụng cần xóa và chon chức 

năng xóa. 

 

 

IV. QUẢN LÝ HỒ SƠ ỨNG VIÊN 

1. Danh sách hồ sơ ứng viên. 

- Tại menu Quản lý hồ sơ ứng viên chọn chức năng Danh sách hồ sơ ứng viên. 

Anh/Chị chọn các thông tin để hệ thống lọc ra danh sách hồ sơ ứng viên theo các thông 

tin đã chọn. 
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- Tại đây khi nhấn vào chi tiết từng hồ sơ. Anh/Chị có thể xem thông tin chi tiết hồ 

sơ đó, Cũng có thể “Lưu hồ sơ” hoặc “Mời ứng viên” thông qua chức năng tương ứng. 

 

2. Hồ sơ đã ứng tuyển. 

- Tại menu Quản lý hồ sơ ứng viên chọn chức năng Hồ sơ đã ứng tuyển. 

- Anh/Chị chọn các thông tin để hệ thống lọc ra danh sách hồ sơ đã ứng tuyển theo 

các thông tin đã chọn. 
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- Tại mục trạng thái hồ sơ, cho biết tình trạng của hồ sơ. Anh/Chị có thể thay đổi 

trạng thái hồ sơ, sau đó click chức năng Cập nhật để cập nhật lại trạng thái hồ sơ. 

 

 

3. Hồ sơ ứng viên đã lưu 

- Tất cả hồ sơ đã lưu sẽ ở màn hình hồ sơ đã lưu. Tại màn hình chính Anh/Chị chọn 

chức năng Quản lý hồ sơ ứng viên chọn tiếp Hồ sơ đã lưu. 

 

- Tại màn hình này Anh/Chị sẽ tìm theo Mức lương,Ngành nghề, Kinh nghiệm, màn 

hình sẽ load ra những hồ sơ Anh/Chị cần tìm. 

Nếu muốn xóa hồ sơ đã lưu Anh/Chị nhấn chức năng Xóa. 

4. Hồ sơ ứng viên đã mời 

- Tại menu Quản lý hồ sơ ứng viên Anh/chị chọn chức năng Hồ sơ ứng viên đã 

mời. 
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- Tại màn hình này Anh/Chị sẽ tìm theo Mức lương,Ngành nghề, Kinh nghiệm, màn 

hình sẽ load ra những hồ sơ Anh/Chị cần tìm. 

Khi muốn xóa hồ sơ, Anh/Chị chọn hồ sơ cần xóa và chon chức năng xóa để hoàn thành. 

V. SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM 

- Tại đây hiển thị toàn bộ danh sách các phiên giao dịch. 

 

- Khi sàn giao dịch đang diễn ra. Doanh nghiệp muốn tham gia sàn, bấm chức năng 

“Đăng ký tham gia” để đăng ký tham gia sàn. 

- Khi đã đăng ký tham gia sàn. Doanh nghiệp nhấn vào tên phiên giao dịch để vào 

tham gia sàn giao dịch đó. 
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1. Tại tab “Danh sách tin tuyển dụng”  

- Sẽ hiển thị toàn bộ danh sách tin tuyển dụng của doanh nghiệp mà có hạn đăng 

phù hợp với sàn giao dịch 

- Khi muốn thêm tin tuyển dụng lên sàn giao dịch. Doanh nghiệp chọn tin tuyển 

dụng sau đó nhấn chức năng “Thêm vào phiên”. 

 

2. Tại tab Tin tuyển dụng tại phiên. 

- Tại đây hiển thị toàn bộ danh sách tin tuyển dụng của doanh nghiệp bạn đã được 

thêm vào phiên giao dịch. 

 

- Khi muốn gỡ tin tuyển dụng nào khỏi phiên giao dịch, doanh nghiệp chọn tin 

tuyển  dụng đó và chọn chức năng “Gỡ khỏi phiên”. 

3. Tại tab Ứng viên đã nộp hồ sơ 

- Tại đây hiển thị toàn bộ danh sách ứng viên đã nộp hồ sơ vào doanh nghiệp bạn, 

 

- Tại đây doanh nghiệp có thể chọn kết quả theo danh sách hiển thị kết quả. 
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4. Tại tab Ứng viên tham gia sàn. 

- Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách ứng viên đã tham gia sàn. 

- Tại đây doanh nghiệp có thể mời ứng viên ứng tuyển vào tin tuyển dung của mình 

bằng việc chọn ứng viên sau đó chon chức năng “Mời ứng viên”. 

 

5. Tại Tab Thống kê-Báo cáo 

- Hiển thị tổng thể về thông tin chung và kết quả phiên giao dịch. 

 

 


