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Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt
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GIỚI THIỆU
Hiện nay, công tác quản lý văn bằng chứng chỉ đang được thực hiện
bằng thủ công dưới dạng lưu trữ hồ sơ, sổ sách. Qua thời gian, các hồ sơ
sẽ ngày càng nhiều lên, giấy tờ cũ dần, úa màu, chữ viết nhòe khó nhận
dạng. Vì vậy việc tra cứu thông tin, cấp bản sao, thẩm tra, xác minh văn
bằng chứng chỉ khi có nhu cầu gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin tác
động sâu sắc và toàn diện đến tất cả các mặt đời sống, chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng rộng khắp
như một công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất và
chất lượng cuộc sống.
Để quản lý hồ sơ tốt nghiệp khoa học, lâu dài, công khai thông tin văn
bằng chứng chỉ giúp cho việc tra cứu trực tuyến, thẩm tra, chống sử
dụng văn bằng chứng chỉ giả, chúng tôi tổ chức triển khai và xây dựng
website quản lý văn bằng chứng chỉ.
Giải pháp website đảm bảo tốt việc hiển thị và truy xuất thông tin. Sau
khi qua các công đoạn cấp phát văn bằng chứng chỉ, ứng dụng cục bộ sẽ
chuyển dữ liệu qua dịch vụ website để phục vụ các công việc như:
Hỗ trợ việc cấp và quản lý văn bằng chứng chỉ của các đơn vị.
Cập nhật, tìm kiếm, thống kê số liệu quản lý một cách nhanh chóng,
chính xác.
Hỗ trợ cũng cấp đủ thông tin và hỗ trợ tra cứu tìm kiếm văn bằng chứng
chỉ phục vụ nhu cầu thẩm định, xác minh cho các nhà tuyển dụng chống
việc sử dụng văn bằng chứng chỉ giả.
Đăng ký cấp bản sao văn bằng chứng chỉ trực tuyến.
Hiện đại hóa thủ tục hành chính công.
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TÍNH NĂNG
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt

TRA CỨU VĂN BẢN CHỨNG CHỈ
Chức năng này cho phép người dùng có thể tìm kiếm các loại văn
bằng, chứng chỉ cần tra cứu một cách nhanh chóng và chính xác.
Nhập thông tin tương ứng vào các trường, nhiều thông tin sẽ biết
kết quả chính xác hơn (không phân biệt chữ hoa, chữ thường).
Màn hình chức năng:

TÍNH NĂNG

ĐĂNG KÝ CẤP BẢN SAO TỐT NGHIỆP
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân muốn cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ
gốc thì truy cập vào website http://chungchi.com.vn và điền đầy đủ
thông tin theo yêu cầu và nhấn Đăng ký ngay.
+ Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng tin
nhắn hoặc email cho cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn
trả kết quả cho cá nhân.
- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm
chuyển hồ sơ về cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo
quy định.
- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính cho cá nhân.
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DANH SÁCH HỌC SINH TN THPT
Chức năng này cho phép người quản trị quản lý danh sách học sinh
tốt nghiệp THPT: Thêm mới , sửa, xóa, sắp xếp học sinh.
Nhập dữ liệu học sinh từ excel, xuất danh sách hoặc tìm kiếm học
sinh.
Màn hình chức năng:
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DANH SÁCH PHÔI BẰNG THPT
Chức năng này cho phép người quản trị quản lý danh sách phôi
bằng THPT: Thêm mới , sửa, xóa, sắp xếp phôi bằng của học sinh.
Nhập dữ liệu từ excel, xuất danh sách hoặc tìm kiếm phôi bằng
Màn hình chức năng:
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BIÊN BẢN HỦY BỎ PHÔI BẰNG TN
Chức năng này cho phép người quản trị quản lý các biên bản hủy bỏ
phôi bằng THPT: thời gian, lý do hủy bỏ, đơn vị
Cho phép thêm mới, Nhập dữ liệu từ excel, xuất danh sách hoặc tìm
kiếm biên bản hủy bỏ phôi bằng
Màn hình chức năng
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QUẢN LÝ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
Chức năng này cho phép người quản trị quản lý các đơn vị đào tạo.
Cho phép xem danh sách, thêm mới, sửa, xóa hoặc tìm kiếm đơn vị
đào tạo.
Màn hình chức năng:
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BÁO CÁO THỐNG KÊ
Chức năng này cho phép người quản trị thống kê, báo cáo được số
người dùng đăng nhập, học sinh đỗ tốt nghiệp, phôi bằng THPT,….
Màn hình chức năng:
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