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HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN WEBSITE quyentacgia.org / vcop.vn 

Trước khi thực hiện các thao tác, bạn phải cần tạo tài khoản miễn phí trên website.  

Bạn cam kết rằng, việc cung cấp thông tin trên website là đầy đủ chính xác. Đồng thời, chấp nhận 

và tuân thủ quy chế, quy định của VCOP, website và pháp luật.  

Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau: 

B1. Truy cập vào website quyentacgia.org / vcop.vn và click vào nút “Đăng ký” trên đỉnh 

web. 

 

B2. Lựa chọn vai trò trên website và click vào nút đăng ký (Đăng ký tác giả hoặc Đăng ký 

người dùng). 

 

B3. Nhập đầy đủ, chính xác thông tin vào các trường (ô). Các ô có dấu hoa thị (*) là bắt buộc 

nhập. Lưu ý: password không dùng password của email cá nhân. Nhập và kiểm tra chính xác 

email. 
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B4. Click chọn (Browse) tìm đến nơi lưu trữ trên máy tính cá nhận và chọn Ảnh đại diện thể 

hiện trên web. Nhập Mã bảo mật và Gửi mẫu đăng ký.  

  

B5. Nếu gửi Mẫu đăng ký thành công thì web sẽ có cửa sổ thông báo phía dưới. Lưu ý kiểm 

tra chính xác email. 

 

B6. Đăng nhập email cá nhân để kích hoạt theo chỉ dẫn. 

 

B7. Sau khi kích hoạt, quay lại website vcop.vn để đăng nhập, kiểm tra, điều chỉnh thông tin. 
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B8. Nhập email, mật khẩu (mới tạo), mã bảo mật và click đăng nhập. 

 

B9. Đăng nhập thành công sẽ hiện tên người dùng. 

 

B10. Quản trị tài khoản cá nhân trên website vcop.vn 

 

 

B11. Đăng xuất sau khi hoàn thành công việc. Bạn luôn bảo đảm đã đăng xuất sau khi kết thúc 

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

này. 

 

Mọi vướng mắc liên hệ: 

Trung tâm Quyền tác giả Việt Nam | VCOP | Vietnam Copyright Center 

Địa chỉ VP:76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 024.35656858 - Hotline: 090 2278899 

Email: vcop.contact@gmail.com 

Web: www.quyentacgia.org / www.vcop.vn  
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Quí khách có thể download file hướng dẫn tại phần (Yêu cầu thông tin tác phẩm:....) cuối bài viết 
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