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ABSTRACT
Currently, the application of information technology to simplify and
standardize processes in all areas is an inevitable trend. The Ministry of
Education and Training has implemented solutions to support high school
graduation exams and college and university admission. The paper presents
the system that supports the candidate's registration process and the admission
registration management of the enrollment secretary division at Ha Tay
Teacher Training College. The system helps candidates register quickly and
accurately and at the same time help admissions clerk easily manage, store
records, extract, report data.

1. Mở đầu
Trong thời kì Cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản và chuẩn hóa các
quy trình trong mọi lĩnh vực là một xu thế tất yếu. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã triển khai một loạt các giải pháp hỗ trợ
việc thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp dựa trên nền tảng các ứng dụng
của công nghệ thông tin. Nhờ những giải pháp quản lí tập trung như vậy mà công tác dự báo, tổng hợp số liệu, các
phân tích về chỉ tiêu, lượng thí sinh đăng kí xét tuyển vào từng trường, từng ngành, từng tổ hợp xét tuyển có thể được
cập nhật nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác, giúp Bộ GD-ĐT đưa ra những quyết định phù hợp, kịp thời. Trong
công tác tuyển sinh, dựa trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh, một loạt các số
liệu tổng hợp đã được Bộ GD-ĐT công bố ngay sau khi kết thúc đăng kí xét tuyển.
Công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây những năm qua luôn được thực hiện theo quy định
của Bộ GD-ĐT cũng như đề án tuyển sinh của trường, tuy nhiên quá trình thực hiện nảy sinh nhiều vấn đề trong
công tác đăng kí, nhập liệu cũng như xử lí hồ sơ tuyển sinh. Vì vậy, nhà trường đã triển khai việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong một số bước của tuyển sinh, giúp cho việc đăng kí của thí sinh cũng như xử lí dữ liệu của bộ
phận tuyển sinh nhà trường được thuận lợi hơn.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Khảo sát hiện trạng quy trình tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
Theo đề án tuyển sinh của Trường, việc xét tuyển dựa trên 2 phương thức: Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT
Quốc gia (chiếm 30% chỉ tiêu) và Xét theo kết quả học tập THPT (chiếm 70% chỉ tiêu); chia thành 3 đợt xét tuyển.
Trong đó, đối với đợt xét tuyển đầu tiên, các thí sinh xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia được xét
tuyển tập trung trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT; các thí sinh xét tuyển theo học bạ THPT do Trường xét tuyển.
Như vậy, phần lớn lượng sinh viên tuyển sinh được sẽ do Trường xét hồ sơ. Việc thu hồ sơ xét tuyển và nhập liệu
thông tin thí sinh hầu hết được làm theo cách thủ công.
Trong quá trình ghi phiếu đăng kí xét tuyển, thí sinh thường không ghi hoặc ghi không chính xác các mã tương
ứng của mình dẫn tới việc các cán bộ thư kí tuyển sinh mất nhiều thời gian cho việc tra cứu lại mã của các đơn vị
tương ứng khi nhập liệu và nảy sinh những sai sót không đáng có. Đây được coi là khâu tốn nhiều thời gian trong
quy trình tuyển sinh và ảnh hưởng tới việc tổng hợp dữ liệu để báo cáo Hội đồng tuyển sinh cũng như dữ liệu để xét
tuyển. Việc tạo ra nhiều file Excel khác nhau và nhiều cán bộ nhập liệu dẫn đến dữ liệu không tập trung, việc thống
kê số liệu dựa vào từng cá nhân báo cáo dẫn đến thiếu chính xác trong việc tổng hợp dữ liệu. Việc tổng hợp dữ liệu
từ nhiều file khác nhau cũng dễ nảy sinh các sai sót có thể dẫn tới sai lệch dữ liệu xét tuyển.
Việc xây dựng nhiều mã ngành khác nhau trên một mã ngành chuẩn nhằm đảm bảo các tiêu chí xét tuyển của
nhà trường và đảm bảo quy chế của Bộ GD-ĐT cũng gây khó hiểu cho nhiều thí sinh, ví dụ như khi đăng kí xét tuyển
vào ngành Giáo dục Tiểu học, thí sinh có thể bị nhầm lẫn giữa 03 mã khác nhau là 51140202A, 51140202C,
51140202D. Một số thí sinh khi tra cứu mã ngành xét tuyển có thể nhầm giữa mã ngành chuẩn và mã ngành xét
tuyển nên chỉ nhập mã ngành là 51140202…
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Hiện nay, quy trình tuyển sinh của Trường gồm nhiều bước, nhiều nội dung với nhiều đối tượng tham gia. Tuy
có sự hỗ trợ nhất định bởi các ứng dụng công nghệ thông tin nhưng rời rạc, không đồng bộ dẫn tới nhiều khó khăn
cho thí sinh cũng như bộ phận thư kí tuyển sinh nhập liệu và tổng hợp. Thời gian khâu nhập liệu và tổng hợp dữ liệu
lâu, việc tra cứu mã tỉnh, mã quận huyện, mã trường THPT (390 trường trên địa bàn Hà Nội, hơn 5000 trường trong
cả nước) (Bộ GD-ĐT, 2020) gặp rất nhiều khó khăn, dễ xảy ra nhầm lẫn, sai sót dẫn tới việc sai trong việc tính điểm
xét tuyển cho thí sinh.
Công việc quản lí tuyển sinh khá phức tạp và cần đảm bảo tính chính xác cao. Mặt khác, khi cần báo cáo số liệu
mà người quản lí phải làm thủ công, tức là phải tìm hồ sơ hay bài thi để phân loại sẽ mất nhiều công sức và thời gian.
Từ đó, có thể thấy nhu cầu xử lí dữ liệu trên máy tính vào công việc quản lí, lưu trữ hồ sơ, điểm thi, ngành đăng kí
xét tuyển là việc cần thiết. Việc tập hợp và xử lí các thông tin liên quan đến điểm thi, số lượng thí sinh đăng kí dự
tuyển vào từng ngành là yếu tố quan trọng giúp Hội đồng tuyển sinh nhà trường đưa ra các quyết định xét tuyển nên
việc đảm bảo thông tin tổng hợp được chính xác, kịp thời là một việc làm cần thiết.
2.2. Thiết kế website hỗ trợ tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
2.2.1. Thiết kế các chức năng của hệ thống
Trong phạm vi bài viết, chúng tôi tập trung vào khâu hỗ trợ quá trình đăng kí xét tuyển của thí sinh và quản lí
đăng kí xét tuyển của bộ phận thư kí tuyển sinh. Như vậy, hệ thống sẽ bao gồm hai tác nhân chính là thí sinh và thư
kí tuyển sinh.
Mô hình ngữ cảnh của hệ thống: Thí sinh  Hệ thống đăng kí xét tuyển  Thư kí tuyển sinh
Khi thí sinh yêu cầu đăng kí xét tuyển và nhập các thông tin xét tuyển vào hệ thống theo mẫu biểu của quy trình
tuyển sinh, đảm bảo đủ các thông tin trong quá trình xét tuyển theo quy định. Hệ thống sau khi nhận được thông tin
từ thí sinh sẽ thông báo xác nhận các thông tin đăng kí xét tuyển. Hệ thống xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu như:
thí sinh dễ dàng đăng kí, mọi yếu tố kĩ thuật, các mã hoặc thuật ngữ khó hiểu được mô tả trực quan dễ hiểu nhất với
thí sinh. Các thông tin nhập liệu đảm bảo thống nhất.
Trên cơ sở phân tích quy trình quản lí xét tuyển hiện tại của nhà trường và các chức năng của từng khâu trong
quy trình tuyển sinh, mô hình chức năng hệ thống website đăng kí tuyển sinh đề xuất có thể mô tả bằng biểu đồ phân
cấp chức năng như sau:

Mô tả các chức năng:
- Chức năng đăng kí xét tuyển: Giúp thí sinh đăng kí thông tin xét tuyển với trường. Trong chức năng này, sau khi
thí sinh hoàn thành kê khai thông tin theo biểu mẫu đã được thiết kế, hệ thống sẽ gửi thông tin để thí sinh kiểm tra một
lần nữa và hiệu chỉnh thông tin nếu còn sai sót, nếu thí sinh xác nhận thông tin hệ thống sẽ phản hồi thông báo đăng kí
thành công và thông báo các thủ tục cần bổ sung để hoàn thiện quá trình đăng kí xét tuyển tại trường.
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Luồng dữ liệu quá trình thêm mới hồ sơ đăng kí xét tuyển
trực tiếp của thí sinh
- Chức năng Quản lí thí sinh xét tuyển: Chức năng đảm bảo bộ phận thư kí tuyển sinh có thể quản lí thống nhất
toàn bộ các thí sinh xét tuyển vào trường, nhập các dữ liệu theo yêu cầu của quy trình tuyển sinh, cung cấp cho thư
kí tuyển sinh một số chức năng chính như: Thêm mới hồ sơ đăng kí, chỉnh sửa thông tin hồ sơ đã đăng kí, nhập điểm
xét tuyển cho thí sinh, xóa bỏ hồ sơ đăng kí không hợp lệ.
- Chức năng Tìm kiếm: Giúp bộ phận thư kí tuyển sinh tìm kiếm thông tin về hồ sơ xét tuyển của thí sinh theo
nhiều tiêu chí khác nhau, có thể tìm theo từng tiêu chí cụ thể hoặc kết hợp nhiều tiêu chí như: Tìm kiếm thí sinh theo
họ và tên, tìm kiếm theo số chứng minh thư/ số thẻ căn cước, tìm kiếm theo trạng thái hồ sơ của thí sinh, tìm kiếm
theo ngày thí sinh đăng kí xét tuyển....
- Chức năng Thống kê, báo cáo: Chức năng giúp bộ phận thư kí tuyển sinh cập nhật kịp thời các số liệu thống
kê để báo cáo số liệu với lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh của nhà trường nhằm đưa ra các quyết định kịp thời nhằm
thực hiện tốt quá trình tuyển sinh của nhà trường. Chức năng cũng cho phép tìm kiếm các thí sinh đã đăng kí xét
tuyển nhưng chưa có hoặc còn thiếu các hồ sơ gửi về trường nhằm thông báo kịp thời đến thí sinh, đảm bảo quyền
lợi tối đa cho các thí sinh tham gia xét tuyển.
- Ngoài các chức năng chính hệ thống còn cung cấp một số chức năng khác như các hướng dẫn về quy trình đăng
kí xét tuyển đối với thí sinh, các quy định và mẫu biểu cần có trong quá trình xét tuyển của thí sinh.
2.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây phải đảm bảo thống nhất theo
quy định chung của Bộ GD-ĐT, đảm bảo có thể đồng bộ hóa với hệ thống quản lí chung trong toàn quốc. Trong đó
toàn bộ danh mục các tỉnh, thành phố; các quận, huyện; các trường THPT hoặc tương đương; các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp được mã hóa theo quy tắc thống nhất trong toàn quốc. Hàng năm, Bộ GD-ĐT sẽ
cung cấp danh mục mã hóa chung có bổ sung thêm các trường thành lập mới. Công tác tuyển sinh của các trường
phải thực hiện dựa trên bảng danh mục được quy định.
Dựa trên các mẫu biểu và danh mục quy định của Bộ GD-ĐT có thể xác định các thực thể mà hệ thống cần quản
lí bao gồm các bảng chứa thông tin:
- Bảng catalog_dt_uutiens: đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh như con em dân tộc thiểu số, con thương binh,
con liệt sĩ...
- Bảng catalog_gioitinhs: giới tính thí sinh cung cấp lựa chọn khi thí sinh và thư kí tuyển sinh nhập liệu, tránh
nhập liệu thông tin không đồng nhất.
- Bảng catalog_hokhau: thông tin hộ khẩu của thí sinh.
- Bảng catalog_nganh: Ngành tuyển sinh của nhà trường bao gồm các thông tin theo quy định chung của Bộ
GD-ĐT như mã ngành chuẩn, tên ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển của ngành.
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- Bảng catalog_status: Trạng thái hồ sơ xét tuyển.
- Bảng catalog_truong: Danh mục các trường THPT hoặc tương đương trong toàn quốc để phục vụ quá trình
xét tuyển của thí sinh.
- Bảng catalog_tuyensinhs: Hồ sơ xét tuyển của từng thí sinh.
- Bảng users: Lưu thông tin đăng nhập của các thư kí tuyển sinh và quản trị viên.
Quy trình thiết kế hệ thống có thể mô tả qua sơ đồ sau:

2.3. Giới thiệu một số chức năng của hệ thống
Sau quá trình khảo sát hiện trạng quy trình tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, chúng tôi đã đề
xuất và mô hình hóa các chức năng của quy trình đăng kí xét tuyển, từ đó thiết kế, xây dựng các chức năng của hệ
thống đăng kí tuyển sinh và kiểm thử với các bộ dữ liệu mẫu. Hệ thống cho kết quả chính xác trong quá trình nhập
liệu, các thống kê và tìm kiếm hoạt động hiệu quả.
Các chức năng xây dựng cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ của quy trình đăng kí tuyển sinh. Tạo điều kiện thuận
lợi cho thí sinh trong quá trình đăng kí xét tuyển. Các nhiệm vụ đã giải quyết của đề tài bao gồm:
- Tạo được chương trình cho phép thí sinh có thể đăng kí trực tuyến thuận tiện, dễ dùng. Các thông tin nhập liệu
giúp thí sinh không cần phải ghi nhớ hệ thống các mã tỉnh, huyện, trường THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT, đảm
bảo thông tin đầy đủ cho quy trình xét tuyển. Quá trình đăng kí xét tuyển được thực hiện theo chu trình logic, hợp lí.
- Thư kí tuyển sinh có thể nhập liệu dễ dàng hơn trong quá trình đăng kí xét tuyển, giảm thiểu thời gian nhập liệu
của thư kí do không còn phải tra cứu các mã tương ứng theo danh mục của Bộ GD-ĐT, tránh các sai sót dễ gặp phải
trong quá trình nhập liệu của thư kí tuyển sinh.
- Quản lí dữ liệu xét tuyển tập trung, nhất quán, tránh các sai sót hoặc lỗi thông tin do quá trình ghép các file
Excel độc lập để tổng hợp dữ liệu xét tuyển từ các thư kí tuyển sinh.
- Cho phép thống kê các thông tin tuyển sinh của nhà trường để báo cáo với lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh đảm
bảo tính chính xác, kịp thời khi có yêu cầu.
- Giúp nắm bắt được các thông tin liên lạc của thí sinh như địa chỉ, số điện thoại, email phục vụ việc liên lạc và
trợ giúp thí sinh khi cần thiết.
Trong điều kiện thực tế tại trường, để kiểm thử hệ thống, chúng tôi đã cài đặt trên hệ thống mạng nội bộ tại trường
và tiến hành cấp tài khoản thử nghiệm cho các thư kí tuyển sinh thử nghiệm hệ thống với cả 2 vai trò là thí sinh đăng
kí xét tuyển và vai trò kiểm duyệt hồ sơ của thư kí tuyển sinh. Hệ thống đã thực hiện tốt các khâu của quy trình đăng
kí và nhập liệu hồ sơ xét tuyển trong đó các thư kí tuyển sinh đặc biệt đánh giá cao khâu nhập liệu, thống kê thí sinh
theo các tiêu chí, tìm kiếm hồ sơ thí sinh theo từng yêu cầu khác nhau. Hệ thống đã phản hồi chính xác, nhanh chóng
giúp giảm thiểu thời gian của thí sinh và thư kí tuyển sinh.
Một số chức năng chính của hệ thống:
- Chức năng đăng kí tuyển sinh của thí sinh
Form nhập liệu thông tin cá nhân của thí sinh:
Trong form thiết kế để thí sinh nhập
các thông tin cá nhân cơ bản hệ thống đã
thiết kế để đảm bảo các thông tin nhập
liệu trong suốt với thí sinh, hạn chế tối
đa các thông tin thí sinh cần nhập liệu
trực tiếp. Các thông tin đã được chuẩn
hóa được cung cấp dưới dạng lựa chọn
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để thuận tiện cho thí sinh khi nhập liệu. Thí sinh không cần nhớ các mã quy định theo danh mục. Khi thí sinh chọn
một tỉnh hoặc thành phố nào đó hệ thống tự động chỉ lọc các quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh thành phố đó để thí sinh
có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Thí sinh chỉ phải nhập một số thông tin không thể dự đoán trước như họ tên, nơi sinh,...
Form nhập liệu nơi tốt nghiệp THPT của thí sinh:

Form nhập liệu các nguyện vọng đăng kí
xét tuyển của thí sinh:
Với đặc thù tuyển sinh của nhà trường gồm
05 ngành đào tạo khác nhau, tuy nhiên mỗi
ngành đào tạo lại được xét tuyển dựa trên
nhiều tổ hợp môn khác nhau, các tổ hợp này
được xét tuyển độc lập theo điểm số và chỉ tiêu
riêng. Chính vì vậy để đảm bảo việc xét tuyển
nên hệ thống đã xây dựng các mã ngành phụ
độc lập cho từng tổ hợp, cụ thể như với ngành
Giáo dục Tiểu học (mã ngành chuẩn theo danh mục là 51140202) đã được tách thành 03 mã ngành khác nhau là:
51140202A, 51140202C, 51140202D tương ứng với 03 tổ hợp xét tuyển A00, C00, D01.
Như vậy, với 05 ngành đào tạo tại trường sẽ tương ứng với 09 mã ngành khác nhau, điều này có thể dẫn tới những
nhầm lẫn khi thí sinh đăng kí xét tuyển. Khi xây dựng chức năng này, hệ thống đã xây dựng hệ thống mã ngành
chuẩn ứng với đó là các mã ngành phụ và tổ hợp xét tuyển tương ứng. Khi thí sinh chọn một ngành đào tạo, hệ thống
sẽ tự động lọc các tổ hợp xét tuyển tương ứng thí sinh sẽ chọn tổ hợp mình sử dụng để xét tuyển thay vì phải nhớ mã
tổ hợp giúp quá trình đăng kí trực quan và thuận tiện hơn cho thí sinh.
Chức năng quản lí đăng nhập của thư kí tuyển sinh:
Chức năng quản lí đăng nhập của thư kí tuyển sinh đảm bảo chỉ có những người được giao trách nhiệm trong
công tác quản lí hồ sơ xét mới có thể thực hiện việc quản lí và hiệu chỉnh hồ sơ đăng kí trên hệ thống.
Mỗi thư kí tuyển sinh được cung cấp một tài khoản truy cập vào hệ thống quản lí đăng kí xét tuyển với quyền
khác nhau theo email và mật khẩu duy nhất.
Chức năng thống kê thí sinh xét tuyển:

Chức năng thống kê thí sinh giúp thư kí tuyển sinh nắm bắt nhanh các số liệu và tình hình đăng kí của thí sinh
xét tuyển vào trường như:
- Tổng số thí sinh đã đăng kí xét tuyển vào trường.
- Tổng số thí sinh đăng kí xét tuyển từng ngành trong trường.
- Tổng số thí sinh đã được phê duyệt hồ sơ (đủ điều kiện xét tuyển).
- Tổng số thí sinh chưa được phê duyệt hồ sơ.
Chức năng tìm kiếm hồ sơ xét tuyển theo các tiêu chí:
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống là giúp thư kí tuyển sinh có thể kiểm soát hồ sơ đăng kí xét
tuyển, khi xây dựng hệ thống các tiêu chí xét tuyển dựa trên các ý kiến của đội ngũ thư kí tuyển sinh. Cụ thể các tiêu
chí tìm kiếm bao gồm: tìm kiếm theo ID của thí sinh, theo họ tên thí sinh; theo số chứng minh nhân dân, theo số điện
thoại; theo người nhập; theo trạng thái (đã kiểm duyệt, chưa kiểm duyệt); theo thời gian đăng kí…
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Khi tìm kiếm thư kí tuyển sinh có thể tìm kiếm theo từng tiêu chí độc lập hoặc kết hợp đồng thời nhiều tiêu chí
khác nhau để tìm kiếm hồ sơ thí sinh.
- Tìm kiếm theo Họ và tên:

- Tìm theo trạng thái hồ sơ: Mỗi hồ sơ của thí sinh lưu trong hệ thống được phân loại theo trạng thái gồm hồ sơ
đã được duyệt (thư kí đã kiểm tra hồ sơ gốc và xác nhận) và hồ sơ chưa được duyệt.
- Tìm theo số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
- Tìm theo số điện thoại của thí sinh.
- Tìm kiếm theo khoảng thời gian đăng kí.
- Tìm theo người nhập hồ sơ.
3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu đã giúp tin học hóa một số khâu trong quy trình tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Sư phạm
Hà Tây, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh cũng như các cán bộ thư kí của Hội đồng tuyển sinh trong quá trình
thực hiện công tác tuyển sinh, giúp quá trình xử lí, thống kê các dữ liệu tuyển sinh của nhà trường đảm bảo chính
xác và hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về thời gian. Về mặt lí thuyết, việc nghiên cứu đã trình bày một số nét
cơ bản về framework Laravel trong thiết kế website, đây là một trong những framework phổ biến nhất hiện nay trong
lập trình và thiết kế website. Xây dựng được cơ sở dữ liệu phục vụ việc tuyển sinh của nhà trường theo danh mục
tuyển sinh của Bộ GD-ĐT bao gồm toàn bộ danh mục các tỉnh thành và quận huyện trong toàn quốc; danh mục hơn
5.000 trường THPT hoặc tương đương trong toàn quốc, danh mục các mã ngành của nhà trường cũng như các đối
tượng ưu tiên trong tuyển sinh. Hoàn thiện được hệ thống đăng kí tuyển sinh trên nền web theo đúng yêu cầu của
quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và đề án tuyển sinh của nhà trường đáp ứng được cơ bản các yêu cầu đề ra.
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