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HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ TÁC PHẨM và Giấy xác nhận 

Đây là phần hướng dẫn Tác giả đăng, công bố, sửa, xoá và quản trị tác phẩm trên www.quyentacgia.org 

Lưu ý: trước khi thực hiện đăng, công bố, sửa, xoá và quản trị tác phẩm, bạn đã phải có tài khoản trên 

website trên www.quyentacgia.org (được thiết lập từ trước). 

Bước 1: Tạo tài khoản website (nếu bạn đã có tài khoản thì bỏ qua bước này). 

Bước 2: Đăng nhập tài khoản từ màn hình Trang chủ. 

 

 

Bước 3: Tại cửa sổ đăng nhập, nhập email, mật khẩu (thông tin khi thiết lập tài khoản website) và Mã 

bảo mật . 

  

Bước 4: Lấy lại mật khẩu. 

Nếu quên mật khẩu thì click vào phần “Quên mật khẩu” để lấy lại mật khẩu. Tại cửa sổ lấy lại mật 

khẩu, nhập email đã nhập khi tạo tài khoản, mã bảo mật, click “Lấy lại mật khẩu” rồi đăng nhập tài khoản email 

để cài đặt lại mật khẩu mới. (nếu có mật khẩu thì bỏ qua bước này). 

 

http://www.quyentacgia.org/
http://www.quyentacgia.org/
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 Bước 5. Quản trị tài khoản cá nhân. 

 Sau khi Đăng nhập thành công, từ Trang chủ click hoặc di Chuột vào nút “Chào XXX” (đây là tên bạn 

khi đăng nhập), menu quản trị tài khoản cá nhân hiện ra, bạn chọn menu định thao tác: “Tác phẩm của Tôi”. 

 

 Bước 6. Thêm tác phẩm. 

 Từ cửa sổ quản trị Tác phẩm, bạn click chọn Nút “Thêm tác phẩm” 

 

Bước 7: Thêm chi tiết tác phẩm. 

 Tại cửa số “Thêm tác phẩm mới”, bạn nhập đầy đủ thông tin vào các trường dữ liệu (Nhập đủ thông tin 

vào trường có dấu hoa thị mầu đỏ (*)). 

Có thể nhập kèm cả ảnh hoặc bản chụp tác phẩm tại phần “Browse”. Bạn click chọn Browse, trỏ đến 

nơi lưu ảnh trên máy tính, click chọn Ảnh, click open/ok.  

Cuối cùng click “Đăng ký tác phẩm”.  
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Cuối cùng, sua khi nhập đủ dữ liệu, bạn click chọn nút “Đăng ký tác phẩm”  

 

Sau khi đăng thành công, giao diện sẽ quay về cửa sổ quản lý Danh sách tác phẩm. Bạn tiếp tục làm như 

trên nếu nhập thêm. 

Bước 8: Lấy Giấy xác nhận công bố. 

Click nút có biểu tượng máy In theo hình dưới để xuất Giấy xác nhận. 
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Việc có Giấy xác nhận sẽ là chứng cứ chứng minh quyền tác giả, công bố nên sau khi đăng tác 

giả nên xuất In Giấy và lưu trữ. Xuất và lưu Giấy xác nhận công bố tác phẩm bản điện tử - miễn phí. 

Đề nghị cấy Giấy xác nhận công bố tác phẩm bản cứng có đóng dấu, tác giả phải nộp chi phí văn thư, 

chuyển phát khi có yêu cầu. Khi yêu cầu bản cứng có đóng dấu, Tác giả gửi mail đến VCOP, mail ghi 

rõ thông tin tác giả, tác phẩm và đính kèm Giấy xác nhận công bố tác phẩm bản điện tử. 
 

 

Bước 9: Đăng xuất.  

Bạn luôn đăng xuất (Thoát) ra khỏi tài khoản website khi không sử dụng, tránh hiện tượng người dùng 

máy tính sau bạn có thể vô ý thao tác xoá các thông tin tài khoản của bạn. 

 

 

Quí khách có thể download file hướng dẫn tại phần (Yêu cầu thông tin tác phẩm:....) cuối bài 

viết này. 
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