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1. Microsite Access 

Để truy cập microsite LegalLog, mở trình duyệt bất kỳ trên máy tính có kết nối 

Internet và gõ vào địa chỉ truy cập sau: https://legallog.vietfores.org/ 

Nếu thành công, trình duyệt sẽ truy cập vào trang chủ của microsite như hình 

dưới. 

 

 

Hình 1. Trang chủ của microsite LegalLog 

 

Phần trên cùng của trang chủ, từ trái qua phải chứ các thông tin về Bản quyền, 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, logo các bên liên quan và biểu tượng chuyển 

đổi ngôn ngữ, như hình dưới. 

 

 
Hình 2. Phần header - Trang chủ 

 

Tiếp đến, là phần chạy tiêu đề chứa tên trang web, ý nghĩa với phần nền là 

một số hình ảnh về rừng, gỗ do GIZ cung cấp, như hình dưới. 

https://legallog.vietfores.org/
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Hình 3. Phần chạy tiêu đề - Trang chủ 

 

Phần chính giữa trang chủ chứa bản dồ thế giới. Các nước được tô đậm là 

các nước được giới thiệu thông tin hỗ trợ thực thi các hệ thống bảo đảm tính 

hợp pháp cảu gỗ, như hình dưới. 

 

 

Hình 4. Bản đồ thế giới và các nước liên quan 

 

Cuối cùng, là phần footnote, chứa thông tin liên hệ, bản quyền, mã Qr để cài 

đặt app, như hình dưới.  

 
Hình 5. Phần footnote - trang chủ 

 

2. Sử Dụng Microsite 

2.1. Truy cập trang nội dung chi tiết 

Để truy cập trang nội dụng chi tiết của từng nước, tại trang chủ, trong phần 
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bản đồ thế giới, di chuyển chuột và click lên nước muốn xem thông tin chi tiết. 

Khi di chuột lên nước tương ứng sẽ có cửa sổ nhỏ hiện thị tên nước và thông 

báo click chuột, như hình dưới.  

 

Hình 6. Thông báo khi di chuột lên nước tương ứng 

 

Ngay dưới bản đồ thế giới là danh sách 11 nước kèm theo màu tương ứng 

trên bản đồ, người dùng có thể click chuột vào tên nước để chọn hiển 

thị/không hiển thị nước này trên bản đồ, ví dụ như hình dưới. 

 

 
 

Hình 7. Chọn hiển thị và không hiễn thị CHDC Công gô 

 

Ở chế độ hiển thị trên bản đồ thế giới, click chuột vào nước nào thì trang web 

sẽ mở cửa sổ trang chi tiết chứa thông tin hướng dẫn cho từng nước, với 7 

phần tương ứng, ví dụ như hình dưới.  
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Hình 8. Trang thông tin chi tiết - CHDC Công gô 

 

Để xem thông tin chi tiết của từng phần, người dùng nhấn vào tiêu đề của 

từng phần. Trang web sẽ sổ ra thông tin chi tiết bao gồm cả chữ và hình ảnh, 

ví dụ như hình dưới. 

 

Hình 9. Thực hiện tuân thủ đầy đủ các thủ tục và kiểm tra xuất khẩu gỗ - CHDC Công gô 
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2.2. Chuyển đổi ngôn ngữ 

Để chuyển đổi ngôn ngữ anh và việt, người dùng nhấn vào biểu tượng cờ 

tương ứng ở góc phải phía trên màn hình. 

 

Hình 10. Biểu tượng thay đổi ngôn ngữ Anh-Việt – Trang chủ 

 
Hình 11. Biểu tượng chuyển đổi ngôn ngữ - trang nội dung chi tiết 

 

Giao diện tiếng Anh và tiếng Việt là giống nhau, chỉ khác ở ngôn ngữ sử 

dụng, như 2 hình dưới đây.  
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Hình 12. Giao diện tiếng việt - trang chủ 

 

 
Hình 13. Giao diện tiếng anh - trang chủ 

 

2.3. Cuộn lên/xuống trang chi tiết 

Tại trang chi tiết, người dùng có thể cuộn trang lên/xuống dưới cùng/trên 

cùng bằng cách nhấp vào các biểu tượng tương ứng ở bên góc phải, như 
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được trình bày trong hình sau. 

 

 

Hình 14. Biểu tượng cuộn lên/xuống 

 


