
Chính sách Cookie 

Để cho phép bạn xem trang web và giúp chúng tôi giao tiếp tốt hơn với bạn, chúng tôi sử dụng cookie 

với các công nghệ theo dõi. Chúng tôi sử dụng cả cookie của mình và cookie của bên thứ ba. 

Dưới đây là một số lý do khác tại sao chúng tôi có thể sử dụng cookie: 

1. Theo dõi chức năng. Cookie cho phép chúng tôi theo dõi hiệu quả hoạt động nội dung và cách người 

dùng tương tác với nội dung đó. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để giúp nội dung được điều hướng và 

truy cập dễ dàng hơn. 

2. Cá nhân hóa trang web. Cookie cho phép chúng tôi đánh giá sở thích của bạn và tùy chỉnh nội dung 

mà chúng tôi hiển thị cho bạn phù hợp. 

3. Phân tích xu hướng. Cookie cho phép chúng tôi xem trang web của mình hoạt động ra sao. Chúng tôi 

có thể phân tích những điều mìn đã làm tốt và chưa tốt. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp nội dung 

tốt nhất và phù hợp nhất cho người dùng. 

4. Giao tiếp với khách hàng. Cookie (đặc biệt là cookie của bên thứ ba) cho phép chúng tôi nhanh chóng 

liên lạc với bạn khi cần thiết. 

Cookie tồn tại trong bao lâu: 

Thời lượng cookie tồn tại trên thiết bị của bạn phụ thuộc vào loại cookie. Có hai loại cookie. 

1. Cookie phiên sử dụng chỉ tồn tại trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn thoát khỏi trình duyệt. 

2. Cookie vĩnh viễn vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi hết hạn thiết lập cookie hoặc cho đến khi 

bạn xóa chúng (bằng cách xóa lịch sử trình duyệt hoặc xóa cookie ở phần cài đặt trình duyệt của bạn). 

Cookie vĩnh viễn trên trang web của chúng tôi sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn nhiều nhất là sáu tháng kể 

từ lần truy nhập cuối của bạn. 

Cookie của bên thứ ba có thể lưu trên thiết bị của bạn trong tối đa 10 năm. Truy cập các liên kết dưới 

đây để tìm hiểu về tuổi thọ cookie của bên thứ ba: 

Từ bỏ quyền lợi: 

Mặc dù hầu hết các trình duyệt web chấp nhận cookie một cách tự động, chúng cũng cho phép bạn chặn 

hoặc xóa cookie bằng cách thay đổi tùy chọn theo ý bạn. Trong phần cài đặt trình duyệt, bạn cũng có thể 

chỉ cho phép một số cookie nhất định hoặc nhận thông báo bất cứ khi nào bạn nhận được một cookie 

mới. Bạn cũng có thể chọn hạn chế hoặc xóa các đối tượng khác tương tự như cookie. Vui lòng tham 

khảo trường Trợ giúp của trình duyệt để biết thêm thông tin. Chúng tôi liệt kê các liên kết hỗ trợ cookie 

cho các trình duyệt phổ biến dưới đây: 

Google Chrome 

Safari 

Firefox 

Microsoft Internet Explorer 

Android Browser 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên cho phép cookie hoạt động. Cookie cho 

phép bạn truy cập một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn sử dụng 

trang web của chúng tôi mà không có cookie, bạn có thể bị hạn chế ở một vài khía cạnh. 



Cookie được thu thập thông qua giao diện trang web: 

Cookies thiết yếu 

Cookie thiết yếu được chúng tôi sử dụng để cấp quyền truy cập vào trang web và các tính năng của 

trang web cho bạn. Nếu bạn từ chối các cookie này, trang web của chúng tôi có thể không hoạt động 

chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể chặn hoặc xóa chúng bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn 

như mô tả ở trên. 

Cookie phân tích 

Cookie phân tích cho phép chúng tôi thu thập thông tin có giá trị. Và giúp chúng tôi biết trang web của 

mình đang được sử dụng ra sao, làm thế nào để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn và kết quả 

cho các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi. 

Cookie quảng cáo 

Cookie quảng cáo cho phép chúng tôi hiển thị các quảng cáo phù hợp hơn cho bạn. Chúng cũng đảm bảo 

rằng quảng cáo được hiển thị một cách thích hợp, không xuất hiện liên tục và được điều chỉnh theo sở 

thích của bạn. 

Khi các trang web của bên thứ ba phát triển các dịch vụ cookie độc lập với chúng tôi, chúng tôi không và 

không thể biết chính xác công nghệ đằng sau cookie của họ. Ngoài các cookie nói trên, chúng tôi thừa 

nhận rằng các bên thứ ba được liệt kê có thể sử dụng các cookie tương tự khác. Chúng tôi khuyến khích 

bạn truy cập các trang web dưới đây nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie của họ. 

1. Google 

2. Facebook 

3. Bing 

4. Google Analytics 

5. Yandex Metrica 

6. Sourcebuster JS 

Chọn không tham gia Cookie của bên thứ ba 

Nếu bạn không muốn tham gia các cookie sau đây, vui lòng truy cập các liên kết bên dưới. 

Hủy kích hoạt cookie Google Analytics 

Hủy kích hoạt cookie trên Facebook 


