
TRÊN MÁY TÍNH 
Link test:  

http://thuanduc.thegioiweb.org/ 

danh mục đầy đủ: http://thuanduc.thegioiweb.org/bao-bi-nong-san.html 

chi tiết sp đầy đủ: http://thuanduc.thegioiweb.org/bao-bi-nong-san-sweet-corn.html 

 

 

A. Các vấn đề chung: 

- Di chuyển menu đổi màu: 

 
- Ô tìm kiếm chưa hoạt động chính xác 

B. Các trang chưa thiết kế: 

 

1. Trang về chúng tôi 

http://thuanduc.thegioiweb.org/ve-chung-toi.html 

giống tran này: https://www.vinamilk.com.vn/vi/ve-cong-ty 

2. Trang Quan hệ cổ đông 

http://thuanduc.thegioiweb.org/quan-he-co-dong.html 

Giống trang này: https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong 

3. Trang tuyển dụng 

http://thuanduc.thegioiweb.org/tuyen-dung.html 

=> Theo file thiết kế (không có file thiết kế cho mục tuyển dụng) 

C. Trang đã thiết kế 
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https://www.vinamilk.com.vn/vi/ve-cong-ty
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Trang sản phẩm: 

http://thuanduc.thegioiweb.org/san-pham.html 

Có menu xổ xuống giống thiết kế: 

 

4. Trang chủ: 

4.1.  Nút next: 

- Hiệu ứng nút next 

- Nút next click được 

 

4.2. Nút xem thêm(Giống viettel + cả bản mobile và máy tính) 

- Nút xem thêm ở Vị trí 1 click vào sẽ ra vị trí 2 

Demo: giống viettel +: https://cong.viettel.vn/ 

 

http://thuanduc.thegioiweb.org/san-pham.html
https://cong.viettel.vn/


 

 

4.3. Click vào video bị lỗi 



-  
5. Trang danh mục sản phẩm 

5.1. Nhóm sản phẩm: Túi siêu thị chưa có bộ lọc 

http://thuanduc.thegioiweb.org/tui-sieu-thi-shopping-bags.html 

(Bộ lọc được kích hoạt cho mỗi danh mục. Trong quản trị kích hoạt được bộ lọc). 

 

5.2. Video dây truyền nhà máy chưa hoạt động 

http://thuanduc.thegioiweb.org/tui-sieu-thi-shopping-bags.html


 
6. Trang sản phẩm chi tiết 

Link test: http://thuanduc.thegioiweb.org/bao-bi-thuc-an-chuan-nuoi-sweet-corn.html 

6.1. Bỏ nút giỏ hàng 

6.2. Sản phâm nổi bật, sản phẩm mới chưa có (danh mục bao bì nông sản thì có rồi, đã sắp xếp ra 

bên ngoài rồi) 

 

6.3 xem lại các nút 1,2 như file thiết kế: 

+ MỤC có thể bạn quan tâm không có nút xem thêm được 

http://thuanduc.thegioiweb.org/bao-bi-thuc-an-chuan-nuoi-sweet-corn.html


 

 

TRÊN MOBILE 

Chung:  

- chưa có mũi tên lên đầu trang 

- Check ô tìm kiếm cho từ khóa về túi: đang trả về kết quả bao bì nông sản, 

- Ô nhập số điện thoại để liên hệ và báo giá nhanh phía footer chưa trả về kết 

quả đúng --- Mucj nayf là được gửi vào mail setup trong phần cấu hình 

chung 

1. Trang chủ: 

- Chỉnh nút menu to hơn 1 chút, bỏ giỏ hàng 

- Nút xem thêm giống viettel cộng (đã mô tả trên bản máy tính giống viettel+) 

 Cái này đã làm rồi. Yêu cầu check kỹ. 

- Mục sản phẩm nổi bật và sản phẩm mới để giống thiết kế: 2 sản phẩm+1/2 

sản phẩm 

2. Trang Danh mục sản phẩm 

3. Phần chọn màu, chọn chất liệu, chọn kích thước click vào đang trả về kết 

quả trang chủ  

4. Trang sản phẩm chi tiết 

- Click vào banner không ra gì cả (hiện click vào thì về trang chủ) 



- Banner đang không vuốt trái phải được -> để banner trượt trái phải (Vẫn 

vuốt bình thường, đã để scroll sang trái) 

-  Bỏ giỏ hàng 

- Chưa có nội dung để test phần mô tả web?  -- Cái này là thế nào. Không 

hiểu 

- Đang có 2 mục sản phẩm nổi bật? 

- Phần slide sản phẩm nổi bật, sản phẩm liên quan cũng để 2 sản phẩm+ 1/3 

sản phẩm 

- Phần có thể bạn quan tâm: 1 danh mục + 1/3 ảnh danh mục sản phẩm tiếp 

theo --- Không hiểu 

5. Trang tuyển dụng: 

- Nút chi tiết đang đè lên cả text thông tin tuyển dụng 

- Nhập thông tin  đăng kí nhận tin tuyển dụng đang bị trả về kết quả lỗi  

5. Đang test thỉnh thoảng báo lỗi: 

 

6. Danh mục tin tức: 

 

Link: http://thuanduc.thegioiweb.org/tin-tuc.html 

http://thuanduc.thegioiweb.org/tin-tuc.html


 Vị trí 1: slide video bị lỗi (xem demo Video danh mục tin tức: 

https://www.thegioididong.com/tin-tuc )  Ko hiểu ?? – Lỗi cái gì – Quá 

nhiều giao diện rồi. Không làm trang video giống thegioididong nữa đâu. 

Check không thấy lỗi gì cả. 

 

7. Tin chi tiết: 

- Chưa có thẻ tags 

https://www.thegioididong.com/tin-tuc


-  
8. Trang về thuận đức: Chưa có 

<Bản mobi > 

 Xem lại file thiết kế hoặc lấy của bên vinamilk: 

https://www.vinamilk.com.vn/vi/ve-cong-ty 

 

 


