
 
 
 

 
 
 

 
 

Đồ Án Tốt Nghiệp: 

Đề tài: " Hệ thống quản lý đào tạo và cấp 

giấy phép lái xe " 



Lời nói đầu 
Trong thời đại Công nghệ thông tin hiện nay, sự trao đổi thông tin trở thành nhu 

cầu thiết yếu không thể thiếu đối với mỗi quốc gia nói riêng toàn thế giới nói chung, 

sự phát triển Công nghệ thông tin luôn gắn chặt với sự phát triển kinh tế cũng như sự 

phát triển các ứng dụng khoa học kỹ thuật.  

Vì thế, ngày nay phát triển Công nghệ thông tin là xây dựng cơ sở hạ tầng làm 

nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển một nền kinh tế vững mạnh.  Trong xu 

thế ấy, việc quản lý dựa vào máy tính là một nhu cầu thiết yếu của hầu hết mọi ngành 

mọi doanh nghiệp, việc tin học hóa từng bước trong công tác quản lý, khai thác và điều 

hành sản xuất kinh doanh là một đòi hỏi ngày càng cấp thiết.  

Vì vậy, nhu cầu quản lý hệ thống đào tạo và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 

bộ là một đề tài mà ngành giao thông toàn quốc nói chung tỉnh Khánh Hòa nói riêng 

hết sức quan tâm. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, tôi đã tìm hiểu nghiên cứu quy 

trình tuần tự từ việc đào tạo cho đến sát hạch và cấp giấy phép lái xe, từ đó làm cơ sở 

để phân tích và thiết kế hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho luận án 

tốt nghiệp. 

Hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe tập trung quản lý hồ sơ lái xe, 

hạng giấy phép, thời hạn có giá trị của giấy phép lái xe và các thông tin cần thiết khác 

về lái xe cũng như giấy phép lái xe,.... 

Hệ thống cho phép người quản lý có thể thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm, thống kê 

dễ dàng bất lỳ một nhu cầu liên quan đến lái xe và giấy phép lái xe,.... 

Được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Phòng Quản lý 

Vận tải và các đồng nghiệp đang công tác tại Sở Giao thông Vận tải, cùng với sự chỉ 

bảo của Giáo viên hướng dẫn tận tình đã tạo mọi điều kiện để tôi được nhiều thuận 

tiện trong quá trình xâm nhập thực tế của một đề tài còn nhiều bỏ ngõ. Qua đó, hầu 

cập nhật nâng cao kiến thức chuyên môn của nhiều ngành nghề nhằm hổ trợ cho việc 

tin học hóa trong quản lý của ngành Công nghệ Thông tin. 

Mặc dù vậy, do trình độ còn hạn chế và thời gian có hạn nên tôi chỉ dừng lại ở 

mức khảo sát bài toán để tiến đến phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế 

giao diện người dùng nhằm đáp ứng nhu cầu cho một đề tài tốt nghiệp. Thời gian sau, 

còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu sâu kỹ để tiến tới tự động hóa hoàn toàn hệ 
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thống, đưa đề tài vào ứng dụng thực tế nhằm hổ trợ công việc đào tạo và cấp giấy phép 

lái xe của các cơ quan quản lý Nhà nước, cũng như kết hợp công cụ ADO, ASP để đưa 

cơ sở dữ liệu này lên mạng nhằm tạo điều kiện cho người dân đăng ký tham gia học và 

thi lấy Giấy phép lái xe được thuận lợi và công minh.  

Tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ quí báu của Lãnh đạo và các đồng nghiệp 

Sở Giao thông Vận tải, và chân thành cám ơn sự chỉ bảo tận tình của Giáo viên hướng 

dẫn tạo điều kiện tốt cho tôi hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này. 

  SINH VIÊN THỰC HIỆN 
HUỲNH VĂN ÁNH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
Hệ thống Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe 

 

 
Sinh viên Huỳnh Văn Ánh                                                                                                                               Trang 
3   

 
 
 
 

CHƯƠNG I 
GIỚI THIỆU VÀ KHẢO SÁT 
HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG 

1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 
     1.1. GIỚI THIỆU CHUNG : 

 Ngày nay, với sự phát triển của Công nghệ thông tin, ngành tin học đã trở thành 

một trong những ngành khoa học quan trọng đã và đang được sử dụng rộng rãi trong 

mọi lĩnh vực, vì thế, sử dụng máy tính thì việc lưu trữ, xử lý số liệu một cách dễ dàng, 

thuận tiện, nhanh chóng và đạt được độ chính xác cao. 

  Trong bối cảnh như vậy, phần mền quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe tại các 

Sở Giao Thông Vận tải được xây dựng nhằm đưa toàn bộ việc lưu trữ và xử lý số liệu 

trên máy. Với hệ thống này người sử dụng không cần kiến thức về chuyên môn cao mà 

vẫn có thể sử dụng và khai thác hệ thống một cách hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống còn 

khắc phục được sự nhầm lẫn, khó khăn khi lưu trữ hồ sơ theo thời gian, cũng như đáp 

ứng nhanh và kịp thời nhu cầu về giấy phép lái xe cho người dân. 

     1.2. YÊU CẦU VỀ BÀI TOÁN : 

  Hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe (dưới đây giấy phép lái xe 

được viết tắt là GPLX) hoạt động phải đáp ứng được các chức năng sau : 

 1.2.1. Lưu Trữ 

 Lý lịch người có giấy phép lái xe 

 GPLX và hồ sơ GPLX  

 1.2.2. Tra cứu 

 GPLX và hồ sơ 

 Lý lịch lái xe 

 Tìm kiếm các thông tin liên quan về lái xe và GPLX 

 1.2.3. Quản lý 

 Cấp mới GPLX 

 Cấp đổi GPLX 
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 Di chuyển GPLX 

 1.2.4. Báo biểu thống kê 

 Báo cáo GPLX cấp mới 

 Báo cáo GPLX cấp đổi 

 Báo cáo di chuyển 

 Báo cáo theo hạng 

     1.3. NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA BÀI TOÁN : 

Bài toán quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe tại các Sở Giao Thông Vận tải 

bao gồm các nhiệm vụ sau : 

 Các thông tin đầu vào :     

        + Các thông tin về lý lịch người xin cấp GPLX 

       + Các thông tin về quản lý đào tạo 

       + Kết quả sát hạch của thí sinh : điểm thi luật (lý thuyết), điểm thi hình 

(thực hành) 

         + Các thông tin về hồ sơ GPLX 

 Các kết quả đầu ra :  

       + GPLX và hồ sơ GPLX 

       + Các báo biểu thống kê 

Qua các thông tin đầu vào và các kết quả đầu ra, ta thấy được nhu cầu cần thiết 

phải tin học hóa bài toán ở những công đoạn nào có thể của quá trình đào tạo, sát hạch 

và cấp GPLX. Khi bài toán được tin học hóa, nó sẽ giúp cho cơ quan quản lý việc cấp 

GPLX được thuận lợi và tránh nhầm lẫn trong quá trình xử lý về nghiệp vụ, đồng thời 

đáp ứng kịp thời và nhanh chóng nhu cầu lấy GPLX của người dân. Quá trình tin học 

hóa bài toán đào tạo và cấp GPLX sẽ dể dàng chuyên môn hóa nhân sự trong bộ máy 

quản lý đào tạo, sát hạch và cấp GPLX, dù vậy nó sẽ vấp phải nhiều khó khăn mà điển 

hình là những khó khăn về : nhân sự, cơ cấu tổ chức, quy trình xử lý và thói quen làm 

việc cũ. Nếu không chuẩn hóa được quy trình xử lý, không có những định chế rõ ràng 

trong công tác hành chính thì việc tin học hóa bài toán này khó đem lại hiệu quả mong 

muốn - nếu có chỉ là cục bộ từng công đoạn trong suốt quy trình. Tuy nhiên, để ngay 

lập tức có một quy trình chuẩn, tối ưu là điều không thể. Quy trình bị tác động bởi sự 
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thay đổi trong nhân sự, thay đổi trong cơ cấu tổ chức cũng như thay đổi cho phù hợp 

với đặc thù nghiệp vụ phát sinh của từng đơn vị, địa phương. Một quy trình sẽ được 

chỉ được tối ưu dần cùng với thực tế sử dụng. 

     1.4. NHU CẦU VÀ Ý NGHĨA VIỆC TIN HỌC HÓA BÀI TOÁN : 

 Trong thời đại hiện nay, cuộc cách mạng Công nghệ thông tin đang diễn ra mạnh 

mẽ và đều khắp mọi nơi. Việc ứng dụng tin học trên nhiều lĩnh vực khác nhau ngày 

càng trở nên phổ biến và rông rãi, khi công tác quản lý đào tạo và cấp GPLX chưa 

được tin học hóa thì công việc lưu trữ và tìm kiếm thông tin cho một GPLX bất kỳ mất 

rất nhiều thời gian. Hơn thế nữa, khi khối lượng thông tin càng lớn, thành phố - tỉnh 

càng đông dân, để giải quyết công việc này được chính xác và kịp thời thì nhân sự cho 

bộ máy quản lý đào tạo và cấp GPLX rất lớn, như vậy thật sự không hiệu quả trong 

một thời đại nền Công nghệ thông tin phát triển như vũ bảo trên toàn thế giới. Trong 

bối cảnh ấy, việc tin học hóa hệ thống đào tạo và cấp GPLX là điều tất yếu, nó là một 

phần rất nhỏ trong toàn cảnh tin học hóa hành chính của ngành Giao thông Vận tải, nó 

góp phần không những vào việc quản lý thật chặt chẻ việc cấp GPLX mà còn cải cách 

một bộ máy, một lề lối làm việc, xây dựng một quy trình mới nhờ công nghệ hiện đại. 

Chính điều ấy, muốn tin hóa một phần hay toàn bộ hệ thống ngoài khả năng, kỹ thuật 

còn phải đòi hỏi một sự đầu tư nghiêm túc, lâu dài, am hiểu và có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực chuyên môn cũng như quản lý hành chính để có thể phối hợp tốt nhằm triển 

khai ứng dụng bài toán đã được tin học hóa một cách hiệu quả trong thực tế sử dụng.  

2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG : 

 Cơ quan quản lý sát hạch (Ban quản lý sát hạch) : là một hệ thống quản lý thống 

nhất về nghiệp vụ chuyên môn trong công việc quản lý đào tạo, sát hạch và cấp GPLX. 

Tại các Sở Giao thông Vận tải do Phòng Quản lý phương tiện và người lái hoặc do 

Phòng Quản lý vận tải thực hiện chức năng Ban quản lý sát hạch. Ban quản lý sát hạch 

quản lý, điều hành và phối hợp các bộ phận sau : Cơ sở đào tạo lái xe (ĐTLX), Tổ tiếp 

nhận hồ sơ, Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch, Tổ phát hành và cấp GPLX 

2.1. CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE : 

 Là cơ sở dạy nghề do cơ quan có thẩm quyền thành lập, có chức năng ĐTLX, có 

nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh ĐTLX theo hạng GPLX được phép đào tạo, tổ chức đào 

tạo mới và bổ túc chuyển hạng GPLX theo chương trình đã quy định, tổ chức thi cuối 
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khóa và cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên, lập danh sách các học viên đã tốt 

nghiệp gởi Ban quản lý sát hạch để lập kế hoạch sát hạch và cấp GPLX 

  + Có thể sử dụng chương trình để tiến hành cập nhật hồ sơ thí sinh mới 

  + Cập nhật kết quả thi cuối khóa 

  + Xem, in danh sách học viên tốt nghiệp và tham dự sát hạch cấp GPLX 

  + Chuyển các học viên không tốt nghiệp trong khóa để tham dự kỳ thi khóa 

sau 

  + Sửa, xóa, thêm các thông tin về học viên 

2.2. TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ : 

 Có trách nhiệm tiếp nhận danh sách và hồ sơ học viên đề nghị sát hạch của các cơ 

sở ĐTLX, rà soát danh sách thí sinh dự sát hạch theo các điều kiện quy định, báo cáo 

với Ban quản lý sát hạch để Ban quản lý sát hạch làm văn bản trình Giám đốc Sở 

GTVT duyệt và ra Quyết định tổ chức kỳ sát hạch 

  + Có thể sử dụng mạng cục bộ và mạng nội bộ để tiếp nhận danh sách và hồ 

sơ 

  + Xét duyệt hồ sơ dự kỳ sát hạch 

 + Xem, in danh sách các thí sinh đủ và không đủ điều kiện tham dự kỳ sát 

hạch 

  + In văn bản để Ban quản lý trình Giám đốc phê duyệt tổ chức kỳ sát hạch 

2.3. HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH : 

 Chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu hoàn thiện các điều kiện tổ chức kỳ sát hạch, phân 

công và sắp xếp lịch sát hạch, phổ biến hướng dẫn quy chế và nội quy sát hạch, tổ 

chức kỳ sát hạch theo quy định, lập biên bản xử lý các vi phạm và tổng hợp kết quả kỳ 

sát hạch báo cáo ban quản lý sát hạch 

2.4. TỔ SÁT HẠCH : 

 Tổ sát hạch chịu sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý sát hạch đối với kỳ sát hạch 

GPLX hạng A1, A2, chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng sát hạch đối với các hạng 

GPLX còn lại. Tổ sát hạch có trách nhiệm kiểm tra phương tiện, dụng cụ thiết bị 

trường thi và phương án bảo vệ an toàn, phổ biến kiểm tra thí sinh chấp hành quy định 

và nội quy sát hạch, lập biên bản xử lý các vi phạm báo cáo để Hội đồng sát hạch hoặc 
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Ban quản lý sát hạch giải quyết, chấm thi và tổng hợp kết quả, đánh giá kỳ sát hạch để 

báo cáo Hội đồng sát hạch hoặc Ban quản lý sát hạch để giải quyết 

  + Có thể dùng chương trình để cập nhập điểm các môn thi 

  + Xem, in danh sách thí sinh đạt kết quả kỳ sát hạch 

  + Xem, in danh sách thí sinh không đạt kết quả và vắng thi trong kỳ sát hạch 

2.5. TỔ PHÁT HÀNH VÀ CẤP GPLX : 

 Sau khi có quyết định công nhận trúng tuyển, Ban quản lý sát hạch chỉ đạo Tổ 

phát hành và cấp GPLX thực hiện in GPLX và gia công các phần liên quan để có 

GPLX hoàn chỉnh, in bảng kê danh sách cấp GPLX, sau đó chuyển toàn bộ GPLX và 

hồ sơ kèm theo cho các cơ sở ĐTLX 

  + Sử dụng toàn bộ cơ sở dữ liệu có sẳn của các bộ phận khác để in ra bảng kê 

danh sách cấp GPLX 

  + Trên cơ sở dữ liệu này tiến hành in GPLX lên mẫu có sẳn 

  + Lưu trữ toàn bộ các dữ liệu yêu cầu theo quy định 

3. KHẢO SÁT QUY TRÌNH HỆ THỐNG : 
3.1. VỀ CÁC CẤP ĐỘ (HẠNG) CỦA GIẤY PHÉP LÁI XE 

 Giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ được phân hạng theo loại xe, trọng tải 

xe, bao gồm các hạng và có hiệu lực điều khiển các loại xe cơ giới đường bộ như sau : 

a) Hạng A1 : Có hiệu lực điều khiển các loại xe máy, mô tô 2 bánh có dung 

tích xi lanh dưới 175 cm3 

b) Hạng A2 : Có hiệu lực điều khiển các loại xe máy, mô tô 2 bánh có dung 

tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, và các loại xe hạng A1 

c) Hạng A3 : Có hiệu lực điều khiển các loại mô tô 3 bánh (bao gồm cả xe 

lam), xích lô máy và loại xe hạng A1 

d) Hạng A4 : Có hiệu lực điều khiển các loại máy kéo có trọng tải đến 1000 

kG và xe máy, mô tô có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 

e) Hạng B1 : Cấp cho người lái xe không chuyên nghiệp để điều khiển : 

 Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi kể cả người lái, không kinh doanh vận 

tải 

 Ô tô tải không kinh doanh vận tải có trọng tải thiết kế dưới 3500 kG 

f) Hạng B2 : Cấp cho người lái xe chuyên nghiệp để điều khiển : 
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 Ô tô kinh doanh vận tải chở người đến 9 chỗ ngồi kể cả người lái 

 Ô tô tải kinh doanh vận tải có trọng tải thiết kế dưới 3500 kG, bao gồm 

cả đầu kéo kéo 1 rơ moóc có trọng tải dưới 3500 kG 

 Ô tô chuyên dùng (bao gồm cả ô tô cần cẩu bánh lốp) có sức tải hoặc 

sức nâng dưới 3500 kG 

 Các loại xe quy định cho hạng B1 

g) Hạng C : Cấp cho người lái xe chuyên nghiệp để điều khiển : 

 Ô tô tải có trọng tải thiết kế từ 3500 kG trở lên, bao gồm cả đầu kéo kéo 

1 rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc có trọng tải từ 3500 kG trở lên 

 Ô tô chuyên dùng (bao gồm cả ô tô cần cẩu bánh lốp) có sức tải hoặc 

sức nâng từ 3500 kG trở lên 

 Các loại xe quy định cho hạng B1, B2 

h) Hạng D : Cấp cho người lái xe chuyên nghiệp để điều khiển : 

 Ô tô chở người có từ 10 đến 30 chỗ ngồi kể cả người lái 

 Các loại xe quy định cho hạng B1, B2, C 

i) Hạng E : Cấp cho người lái xe chuyên nghiệp để điều khiển : 

 Ô tô chở người có từ 31 chỗ ngồi trở lên 

 Các loại xe quy định cho hạng B1, B2, C, D 

j) Hạng F : Là GPLX cấp cho người đã có GPLX hạng B2, C, D, E khi điều 

khiển các xe tương ứng có kéo rơ moóc trọng tải thiết kế lớn hơn 750 kG, 

được quy định cụ thể như sau : 

 Hạng FB2 : Dùng cho người điều khiển các ô tô tải được quy định tại 

hạng B2 có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe hạng B1, B2 

 Hạng FC : Dùng cho người điều khiển các ô tô tải được quy định tại 

hạng C có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe hạng B1, B2, C, 

FB2 

 Hạng FD : Dùng cho người điều khiển các ô tô tải được quy định tại 

hạng D có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe hạng B1, B2, C, 

D, FB2, FC 
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 Hạng FE : Dùng cho người điều khiển các ô tô tải được quy định tại 

hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe hạng B1, B2, C, 

D, E, FB2, FC, FD 

k) GPLX các hạng B1, B2, C, D, E được kéo thêm 1 rơ moóc có trọng tải  thiết 

kế không quá 750 kG 

l)  GPLX các hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F được điều khiển xe máy, mô 

tô có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 

 Giấy phép lái xe hạng A1, A2 có giá trị sử dụng vô thời hạn, GPLX hạng B1 có 

thời hạn sử dụng là 5 năm, GPLX hạng A3, A4, B2, C, D, E và các hạng F có thời hạn 

sử dụng là 3 năm. Khi các loại GPLX hết thời hạn sử dụng thì phải phải làm thủ đổi 

GPLX mới. 

 3.2. TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH VÀ CẤP GPLX 

a) Về đào tạo : Người muốn được cấp GPLX các hạng, trước tiên phải tham 

gia khóa đào tạo lái xe tại các cơ sở đào tạo (có thể là trường hoặc trung 

tâm đào tạo) và phải có các điều kiện sau : 

 Người Việt Nam có nơi cư trú hợp pháp : là những người thường trú (có 

đăng ký hộ khẩu) và những người có đăng ký tạm trú tại địa phương 

 Không ở diện đang bị điều tra hình sự hoặc thi hành án 

 Có tuổi đời và sức khỏe phù hợp với loại xe theo quy định hiện hành của 

Bộ Y tế 

 Nộp đủ hồ sơ thủ tục theo quy định hiện hành của Cục Đường bộ Việt 

Nam 

 Nộp lệ phí thi và cấp GPLX theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính 

 Thâm niên hành nghề (Đối với những người tham gia học lớp nâng cấp 

chuyển hạng : nâng hạng GPLX kế tiếp phải có thâm niên đủ 1 năm, nâng 

hạng GPLX vượt 1 hạng phải có thâm niên đủ 2 năm) 

 Đối với người nước ngoài phải được phép cư trú, làm việc, học tập tại 

Việt Nam và có đủ các điều kiện ghi ở các điểm 1, 2, 3, 4, 5 trên đây 

 Sau khi hội đủ và hoàn thành các điều kiện nêu trên, người muốn được 

cấp GPLX các hạng phải theo học đầy đủ và hoàn thành khóa học, cuối 
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khóa học phải tham gia thi và được cấp chứng chỉ tốt nghiệp theo chương 

trình quy định của Bộ Giao thông Vận tải tại cơ sở đào tạo với các môn 

học sau : 

    + Chính trị 

    + Cấu tạo ô tô 

    + Sửa chữa thông thường 

    + Kỹ thuật lái xe 

    + Nghiệp vụ vận tải 

    + Luật lệ giao thông đường bộ 

    + Thực hành lái xe 

Riêng những người muốn được cấp GPLX hạng A1, A2 chỉ tham gia học môn 

luật lệ giao thông đường bộ. Còn những người muốn được cấp GPLX hạng A3 thì học 

các môn : cấu tạo và sửa chữa xe máy, nghiệp vụ vận tải, luật lệ giao thông đường bộ, 

kỹ thuật lái xe. 
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CHƯƠNG II 
PHÂN TÍCH BÀI TOÁN 

 Đây là bài toán quản lý đào tạo lái xe, kết quả sát hạch lái xe, hồ sơ lái xe, GPLX 

cũng như quá trình cấp đổi GPLX khi hết hạn và quá trình chuyển GPLX đến địa 

phương khác và nhận GPLX từ địa phương khác chuyển đến. Mọi việc của bài toán 

này tại các Sở Giao thông Vận tải các tỉnh hoàn toàn thực hiện bằng phương pháp thủ 

công, nếu Sở nào có lưu trữ hồ sơ bằng máy tính thì sử dụng công cụ FOXPRO for 

DOS khá lạc hậu và không còn phù hợp với hiện tại. 

 Vì vậy, để các công việc quản lý trên được nhanh gọn và chính xác kịp thời, đáp 

ứng nhu cầu cấp thiết của người cần GPLX, chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống 

quản lý đào tạo và cấp GPLX trên mạng máy tính cục bộ nhằm tự động hóa các công 

việc có thể tự động được và giảm thiểu khối lượng thủ công đã trùng lắp nhiều lần 

trước đây, đồng thời phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ chính xác, công tác tìm kiếm 

nhanh gọn, công tác báo cáo kịp thời,.... 

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 
 

 

BAN GIÁM ĐỐC 

PHÒNG TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH 

PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI 
(BAN QUẢN LÝ SÁT HẠCH) 

PHÒNG 
 KẾ TOÁN 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TỔ PHÁT HÀNH 
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2. MÔ TẢ SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CÁC CHỨC NĂNG 

2.1. HỆ THỐNG : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diễn giải : 

 Phần hệ thống gồm các menupopup con thực hiện các chức năng khác nhau thuận 

tiện cho người sử dụng định nghĩa các danh mục dùng cho hệ thống : 

 Danh mục tỉnh (thành phố) : Định mã quản lý các tỉnh (thành phố) trực 

thuộc trung ương trên cả nước 

 Danh mục huyện (quận) : Định mã quản lý các huyện (quận) trong từng 

tỉnh (thành phố) 

 Danh mục quốc tịch : Định mã quản lý quốc tịch trên thế giới 

Hệ 
thống 

Danh mục tỉnh (tp) 
Danh mục huyện (quận) 
Danh mục cơ sở đào tạo 
Danh mục dân tộc 
Danh mục tôn giáo 
Danh mục hạng GPLX 
Danh mục cán bộ sát hạch 
 Cấu hình hệ thống  
Lưu dự phòng dữ liệu 
Phục hồi CSDL 
Quản lý người sử dụng 

Thoát chương trình 
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 Danh mục trường đào tạo : Cho phép ta định mã khai báo các cơ sở 

ĐTLX 

 Danh mục cán bộ sát hạch : Cho phép ta định mã khai báo các cán bộ sát 

hạch của Ban Quản lý sát hạch 

 Danh mục cấp đổi : Cho phép ta định mã cấp đổi GPLX được linh hoạt 

(ví dụ : D là đổi mới, C là cấp mới, ...) 

 Danh mục tài chính : Cho phép ta định lượng lệ phí cho việc thi mới, 

nâng cấp, thi lại, ... là bao nhiêu) 

 Cấu hình hệ thống : Dùng cho việc đăng ký sử dụng hệ thống 

 Lưu dự phòng CSDL : Dùng cho việc lưu dự phòng CSDL thuận tiện 

cho việc phục hồi CSDL sau này nếu có sự cố xảy ra 

 Phục hồi CSDL : Cho phép phục hồi CSDL đã lưu dự phòng trước kia 

 Quản lý người sử dụng : Dùng để tạo mới, xóa bỏ, phân quyền người sử 

dụng hệ thống 

2.2. PHÂN HỆ ĐÀO TẠO : 

 Phân hệ đào tạo được chia làm 4 nhóm menu con : 

 
 
 
 
 
 

 Tổ chức sát hạch : Tiếp nhận hồ sơ dự sát hạch của các cơ sở ĐTLX và 

sắp xếp kế hoạch cho việc sát hạch lái xe 

 Xét duyệt hồ sơ : Các hồ sơ  dự sát hạch sẽ được xét duyệt theo các tiêu 

chuẩn đã quy định, sửa đổi hoặc bổ sung (nếu có) trước khi sát hạch, in 

quyết định thành lập Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch, in biên bản phân 

công sát hạch và tổ chức sát hạch 

 Kết quả sát hạch : Cập nhật kết quả sát hạch, in biên bản xét kết quả sát 

hạch, in danh sách trúng tuyển trong kỳ sát hạch, in danh sách không đạt 

và danh sách vắng trong kỳ sát hạch, in quyết định cấp GPLX và danh 

sách kèm theo 

 Cấp GPLX : Thực hiện việc tạo mã quản lý GPLX, in GPLX 

Phân hệ 
đào tạo 

    Tổ chức sát hạch 
    Xét duyệt hồ sơ 
    Kết quả sát hạch 
    Cấp GPLX 
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2.2.1. Nhóm menu Tổ chức sát hạch :  
    
 
 
 
 
 
 
  
 

+ Mở đợt sát hạch mới : Quản lý kế hoạch mở mới kỳ sát hạch, thời gian 

bắt đầu và địa điểm sát hạch, hạng GPLX 

+ Tiếp nhận hồ sơ dự sát hạch : Đảm nhiệm nhận hồ sơ dự sát hạch, cập 

nhật tìm kiếm sửa đổi hồ sơ 

+ Đăng ký sát hạch lại : Đảm nhiệm việc chuyển hồ sơ của những người 

không đạt lần sát hạch liền kế trước hoặc vắng nay xin sát hạch lại, hay 

đăng ký sát hạch lại kỳ sau liền kề 

+ Loại bỏ những hồ sơ quá hạn sát hạch lại : Thực hiện việc loại bỏ 

những hồ sơ vắng hoặc không đạt qua hai kỳ sát hạch liên tiếp mà 

không đăng ký sát hạch lại 

+ In danh sách hồ sơ dự sát hạch : In ra toàn bộ danh sách những người 

dự sát hạch ban đầu chưa qua xét duyệt hồ sơ 

2.2.2. Nhóm menu Xét duyệt hồ sơ : 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Xét điều kiện dự sát hạch : Xét duyệt hồ sơ xem đủ điều kiện dự sát 

hạch hay không, nếu không đủ điều kiện dự sát hạch thì chức năng này 

sẽ đánh dấu vào hồ sơ và lý do gì không đủ điều kiện dự sát hạch 

Phân 
hệ đào 

tạo 

Tổ chức sát hạch 
Xét duyệt hồ sơ 
Kết quả sát hạch 
Cấp GPLX 

 

Xét điều kiện dự sát hạch 
Điều chỉnh hồ sơ dự sát hạch 
Loại bỏ hồ sơ không hợp lệ 

In danh sách hồ sơ không hợp lệ 
In danh sách hồ sơ được sát hạch 
In biên bản phân công sát hạch 
In quyết định tổ chức sát hạch 
 

Phân 
hệ đào 

tạo 

Tổ chức sát hạch 
Xét duyệt hồ sơ 
Kết quả sát hạch 
Cấp GPLX 

Mở đợt sát hạch mới 
Tiếp nhận mới hồ sơ 
Loại bỏ hồ sơ sát hạch không đạt 
 
In danh sách các hồ sơ dự sát hạch 
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+ Điều chỉnh hồ sơ dự sát hạch : Cho phép ta linh hoạt trong việc sửa 

đổi lại hồ sơ dự sát hạch trong khi xét duyệt điều kiện 

+ Loại bỏ những hồ sơ không hợp lệ : Chức năng này sẽ loại bỏ những 

hồ sơ không hợp lệ sau khi đã xét duyệt mà không có bổ sung sửa đổi 

gì 

+ In danh sách hồ sơ không hợp lệ : In ra danh sách những hồ sơ không 

hợp lệ đã qua xét duyệt 

+ In danh sách hồ sơ được sát hạch : In ra danh sách những hồ sơ đủ 

điều kiện dự sát hạch 

+ In quyết định thành lập Hội đồng, Tổ sát hạch : In ra quyết định 

thành lập Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch của kỳ sát hạch 

+ In biên bản phân công sát hạch : In ra biên bản phân công sát hạch 

trong Hội đồng sát hạch và Tổ sát hạch 

+ In quyết định tổ chức kỳ sát hạch : In ra quyết định tổ chức kỳ sát 

hạch cho những hồ sơ được dự sát hạch (có danh sách kèm theo) 

2.2.3. Nhóm menu Kết quả sát hạch : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Nhập kết quả sát hạch : Chức năng này cho phép cập nhật kết quả sát 

hạch, đánh dấu hồ sơ những người không đạt và vắng trong kỳ sát hạch 

+ In biên bản xét kết quả sát hạch : In ra biên bản họp xét kết quả sát 

hạch của kỳ sát hạch 

+ In danh sách trúng tuyển : In ra danh sách những người đạt trong kỳ 

sát hạch 

+ In danh sách không đạt : In ra danh sách những người không đạt 

(phần lý thuyết hoặc phần thực hành hoặc cả hai), những người vắng 

Phân 
hệ đào 

tạo 

Tổ chức sát hạch 
Xét duyệt hồ sơ 
Kết quả sát hạch 
Cấp GPLX 

 

Nhập kết quả sát hạch 

In danh sách không đạt 
In danh sách trúng tuyển 
In biên bản xét kết quả sát hạch 
In quyết định cấp GPLX 
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+ In quyết định trúng tuyển và cấp GPLX : In ra quyết định công nhận 

các thí sinh trúng tuyển và cấp GPLX (danh sách trúng tuyển kèm theo) 

2.2.4. Nhóm menu Cấp GPLX : 
   
 
 
 
 
 
 
 

+ Nhập GPLX : Có nhiệm vụ tạo mã, kiểm tra đã tồn tại một GPLX thứ 

nhất hay không, nếu tồn tại thì gán cho mã đã tồn tại, nếu không thì tạo 

mới, gán số serial trên mẫu GPLX in sẳn cho từng người được cấp 

GPLX 

+ In GPLX : Từ danh sách đã được nhập GPLX ở trên ta tiến hành in ra 

GPLX theo tuần tự đã được đánh số serial (điều lưu ý trong chức năng 

này là ở danh sách đánh số serial ở trên, ta đánh số dựa trên mẫu GPLX 

đã có in sẳn số serial, ta đưa mẫu GPLX vào theo tuần tự sao cho đúng) 

2.3. PHÂN HỆ QUẢN LÝ CẤP ĐỔI : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Tiếp nhận hồ sơ cấp đổi : Cho phép ta cập nhật thêm mới, xóa sửa hồ 

sơ cấp đổi 

+ Xét duyệt hồ sơ cấp đổi : Kiểm tra hồ sơ cấp đổi đủ điều kiện được 

cấp đổi theo đúng quy định hay không, sửa chữa bổ sung cho hồ sơ 

(nếu có) 

Phân 
hệ đào 

tạo 

Tổ chức sát hạch 
Xét duyệt hồ sơ 
Kết quả sát hạch 
Cấp GPLX  Nhập GPLX 

In GPLX 

Phân hệ 
quản lý 
cấp đổi 

Tiếp nhận hồ sơ cấp đổi 
Xét duyệt hồ sơ cấp đổi 
Làm GPLX được cấp đổi 
 In danh sách hồ sơ xin cấp đổi 
In danh sách được phép cấp đổi 
In danh sách GPLX quá hạn cấp đổi 
In GPLX đã được cấp đổi 
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+ Làm GPLX được cấp đổi : Thực hiện việc đánh số serial cho danh 

sách GPLX được cấp đổi 

+ In danh sách hồ sơ xin cấp đổi : In ra danh sách hồ sơ xin cấp đổi 

+ In danh sách hồ sơ được cấp đổi : In ra danh sách hồ sơ được phép 

cấp đổi sau khi đã qua xét duyệt 

+ In danh sách GPLX quá hạn cấp đổi : In ra danh sách những GPLX 

quá hạn cấp đổi mà chưa nâng cấp chuyển hạng hay cấp đổi 

+ In GPLX được cấp đổi : In ra GPLX cho danh sách được cấp đổi đã 

thực hiện ở trên 

2.4. PHÂN HỆ QUẢN LÝ THỐNG KÊ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Tìm kiếm tra cứu GPLX : Thực hiện việc tìm kiếm, tra cứu GPLX 

thuộc quyền người sử dụng nào, địa chỉ người sử dụng, .... 

+ Quản lý di chuyển GPLX : Quản lý việc di chuyển GPLX từ địa 

phương nào chuyển đến hay chuyển GPLX đến địa phương nào 

+ Thống kê GPLX cấp mới : Cho phép thống kê GPLX cấp mới trong 

năm, hay trong quý, hay trong tháng 

+ Thống kê GPLX cấp đổi : Cho phép thống kê GPLX được cấo đổi 

trong tháng, quý và năm hoặc thống kê cấp đổi trong trường hợp nào 

+ Thống kê GPLX di chuyển : Thống kê GPLX chuyển đến hay chuyển 

đi trong tháng, quý và năm 

+ Thống kê GPLX theo hạng : Cho phép thống kê GPLX theo hạng 

GPLX đã quy định 

2.5. TRỢ GIÚP : 

 Thực hiện việc trợ giúp cho người sử dụng hệ thống trên từng chức năng và có ví 

dụ cụ thể rõ ràng 

Phân hệ 
quản lý 
thống 

kê 

Tìm kiếm tra cứu GPLX 
Quản lý GPLX di dời 

Thống kê GPLX cấp đổi 
Thống kê GPLX cấp mới 
Thống kê GPLX theo hạng 
Thống kê GPLX di dời 
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3. MÔ TẢ MÔI TRƯỜNG VÀ NHÓM CÔNG VIỆC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đầu ra 

Đầu vào 

Đào tạo & Đăng 
ký sát hạch 

Mở khóa đào tạo 
Hồ sơ dự sát hạch 
Đăng ký sát hạch lại 
Loại bỏ hồ sơ quá hạn sát hạch lại 
Bộ phận quét hình vào máy 

Danh sách hồ sơ dự sát hạch 
Báo cáo đăng ký sát hạch 
Lưu CSDL vào CSDL luân chuyển 
Danh sách quét hình 
Danh sách đối chiếu quét hình 

BỘ PHẬN 
 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

VÀ ĐĂNG KÝ 
 SÁT HẠCH 

 

 

Đầu ra 

Đầu vào 

Xét duyệt 
& Tổ chức 

sát hạch 

Mở đợt sát hạch 
Tiếp nhận CSDL luân chuyển 
Xét duyệt hồ sơ dự sát hạch 
Loại bỏ hồ sơ không hợp lệ 

Danh sách hồ sơ không hợp lệ 
In danh sách được sát hạch 
Quyết định thành Hội đồng, Tổ sát hạch 
Biên bản phân công sát hạch 
Quyết định tổ chức sát hạch 

BỘ PHẬN XÉT 
DUYỆT VÀ TỔ 

CHỨC SÁT 
HẠCH 
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Đầu ra 

Đầu vào 

Công tác 
sau sát hạch 

Nhập kết quả sát hạch 

Biên bản họp xét kết quả sát hạch 
Danh sách không đạt và vắng 
Danh sách nhứng người trúng tuyển 
Quyết định trúng tuyển và cấp GPLX 

CÁC CÔNG TÁC 
 SAU KHI SÁT HẠCH 

 

Đầu ra 

Đầu vào 

Công 
tác cấp 
đổi 

GPLX 

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi 
Hồ sơ cấp đổi người nước ngoài 
Xét duyệt hồ sơ xin cấp đổi 

Danh sách hồ sơ xin cấp đổi  
Danh sách hồ sơ được cấp đổi 
Danh sách hồ sơ không được cấp đổi 
Danh sách hồ sơ đến hạn cấp đổi 
Danh sách hồ sơ quá hạn cấp đổi 

CÔNG TÁC CẤP ĐỔI 
GIẤY PHÉP LÁI XE 
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4. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 

4.1. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG BFD : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đầu vào 

Đầu ra Công tác  tìm 
kiếm & thống 

kê GPLX 

Các thông số tìm kiếm và 
thống kê Giấy phép lái xe 

Các báo cáo tìm thấy, thống kê 
được từ các thông số đưa vào. 
In sổ cái theo dõi quản lý GPLX 

CÔNG TÁC TÌM KIẾM 
VÀ THỐNG KÊ GPLX 

 

Đầu ra 

Đầu vào 

Quản lý cấp 
GPLX, di 

chuyển GPLX 

Kiểm tra, đánh mã và số serial 
cho GPLX. 
Quản lý việc di chuyển GPLX 

In ra GPLX được cấp, đổi 
Quyết định di chuyển GPLX 

CÔNG TÁC 
 QUẢN LÝ CẤP GPLX, 

DI CHUYỂN GPLX 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
ĐÀO TẠO VÀ CẤP 

GPLX 

PHÂN HỆ QUẢN 
LÝ THỐNG KÊ HỆ THỐNG PHÂN HỆ QUẢN 

LÝ CẤP ĐỔI 
PHÂN HỆ 
ĐÀO TẠO 

GIÚP 
ĐỠ 

Tổ chức 
sát hạch 

Xét duyệt 
hồ sơ 

Kết quả 
sát hạch 

Quản lý di 
chuyển GPLX 

Tìm kiếm, tra 
cứu GPLX 

Thống kê 
GPLX 
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4.2. SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU DFD : 
4.2.1. Các sơ đồ đặc tả chung các hoạt động của hệ thống : 

  Để bài toán được tường minh ta phải đặc tả các hoạt động cục bộ của hệ thống 

tại các Cơ sở đào tạo lái xe, Ban quản lý sát hạch và các bộ phận. 

BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 
TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

 

 
 

Không 
hợp lệ 

Nộp hồ sơ 

Mở khoá 
mới 

Thí sinh 

Mở khoá 
đào tạo và 

Khoá đào tạo 
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Cơ sở đào tạo mở khóa đào tạo lái xe, các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký cho bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét hồ sơ theo quy định, nhập 

toàn bộ thông tin vào máy tính, in ra danh sách thí sinh đã đăng ký cho các khoá học 

đã mở, đồng thời in báo cáo đăng ký sát hạch và lưu toàn bộ hồ sơ vào CSDL luân 

chuyển và đưa đến Cơ quan quản lý sát hạch (do các Cơ sở đào tạo và Cơ quan quản lý 

sát hạch chưa nối mạng với nhau) 

BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 
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TẠI BAN QUẢN LÝ SÁT HẠCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tại Ban quản lý sát hạch tiếp nhận đăng ký dự sát hạch cho các trường hợp 

không cần phải tham dự lớp đào tạo (chẳng hạn như đăng ký sát hạch lại), đồng thời 

tiếp nhận CSDL luân chuyển từ các cơ sở đào tạo lái xe, danh sách thí sinh tham gia 

sát hạch và báo cáo đăng ký sát hạch, sau đó xét duyệt danh sách theo các điều kiện 

quy định và in ra danh sách những hồ sơ không hợp lệ để các thí sinh có thể điều 

chỉnh, và loại bỏ những hồ sơ không được phép đăng ký sát hạch lại nữa (những hồ sơ 

đã đăng ký sat hạch hai lần không đạt), sau khi hoàn thành việc xét duyệt và điều 

chỉnh hồ sơ, Ban quản lý sát hạch ra quyết định thành lập Hội đồng sát hạch, Tổ sát 

hạch và tổ chức sát hạch cho các khóa đào tạo mà các cơ sở đào tạo lái xe đã mở gồm 

có thời gian và địa điểm sát hạch, đồng thời in ra danh sách các thí sinh đủ điều kiện 

Thêm vào 

In ra 

Trả lời 

Đăng ký sát hạch lại 

Mở khoá 
mới 

Lưu vào hồ 
sơ 

Thí sinh 

Mở đợt sát 
hạch và tiếp 
nhận hồ sơ 

Khoá đào tạo 

Hồ sơ 

CSDL chuyển 

Nhận 
CSDL  
luân 

chuyển 

Xét 
duyệt hồ 

sơ 
Danh sách hồ sơ không hợp lệ 
Danh sách hồ sơ được sát hạch 
Quyết định lập Hội đồng, Tổ sát 
hạch 
Biên bản phân công sát hạch 
Quyết định tổ chức sát hạch 

Mở 
đợt sát 
hạch 

Đợt sát hạch 
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dự sát hạch cho kỳ sát hạch này, in ra biên bản họp phân công sát hạch của Hội đồng 

sát hạch, Tổ sát hạch 

Sau khi tổ chức sát hạch xong thì cập nhật kết quả sát hạch vào những hồ sơ 

đăng ký tham gia sát hạch của các thí sinh đủ điều kiện, in biên bản xét kết quả sát 

hạch, in ra danh sách những người không đạt (phần lý thuyết, phần thực hành) và 

những người vắng không tham gia sát hạch, in ra danh sách những người trúng tuyển, 

in danh sách quét hình cho những người trúng tuyển + danh sách dùng để đối chiếu khi 

quét hình và in quyết định công nhận trúng tuyển và cấp GPLX (danh sách kèm theo), 

sau đó chuyển danh sách sang bộ phận quét hình và làm GPLX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 
TẠI BỘ PHẬN CẤP ĐỔI GPLX 

 Việc cấp đổi GPLX do nhiều nguyên nhân khác nhau (do hư hỏng, do mất, người 

nước ngoài có GPLX tại nước họ nay làm việc tại Việt Nam cần đổi GPLX tại Việt 

Nam, ...). Người xin cấp đổi GPLX nộp hồ sơ xin cấp đổi lên bộ phận cấp đổi xem xét 

và duyệt hồ sơ, sau đó in ra danh sách được cấp đổi, danh sách quét hình và danh sách 

đối chiếu quét hình kèm theo, chuyển qua bộ phận quét hình và bộ phận cấp GPLX. 

 
 
 
 
 
 

In ra 

Cập 
nhật 

Ban quản lý 
sát hạch 

Cập nhật 
kết quả 
sát hạch 

Hồ sơ 

Biên bản xét kết quả sát hạch  
Danh sách không đạt và vắng 
Danh sách trúng tuyển 
Danh sách quét hình 
Danh sách để đối chiếu quét hình 
Quyết định công nhận trúng tuyển 
và cấp GPLX 

Không hợp lệ 

Nộp hồ sơ 
Người xin cấp đổi 

Tiếp nhận 
hồ sơ cấp 

đổi Danh sách được cấp đổi 
Danh sách không được cấp đổi 
Danh sách quét hình 
Danh sách đối chiếu quét hình 
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BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 
TẠI BỘ PHẬN QUÉT HÌNH 

 Bộ phận quét hình dán hình vào danh sách quét hình và quét vào máy, sau đó cắt 

dán hình vào đúng hồ sơ được cấp GPLX dựa vào danh sách đối chiếu quét hình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

BIỂU ĐỒ PHÂN RẢ CHỨC NĂNG 
TẠI BỘ PHẬN LÀM GPLX 

 Bộ phận làm GPLX thực hiện việc kiểm tra những hồ sơ được cấp GPLX đã có 

tồn tại GPLX thứ nhất hay không? Nếu có thì ghi nhận lại mã số cũ và đánh số serial 

mới vào bằng mới, nếu không thì đánh mã số mới và số serial mới. Sau khi hoàn thành 

việc đánh mã số bằng thì in lên mẫu bằng lái xe đã có sẵn. Đồng thời đưa vào sổ cái để 

theo dõi và quản lý hồ sơ GPLX 

 
 

Giao 
nhận 

Danh sách quét hình được cấp GPLX 

Bộ phận 
quét hình 

Hồ sơ  

Bộ phận 
Cấp GPLX 

In GPLX 
được cấp GPLX đã được in 
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BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 

TẠI BỘ PHẬN QUẢN LÝ DI CHUYỂN GPLX 

 Bộ phận quản lý di chuyển GPLX : GPLX được di chuyển sang tỉnh khác hay từ 

tỉnh khác di chuyển đến. Thực hiện việc di chuyển thì người có GPLX cần di chuyển 

phải nộp đơn và hồ sơ xin di chuyển, bộ phận quản lý di chuyển tiếp nhận, xét duyệt 

và đánh dấu vào hồ sơ, đồng thời ra quyết định di chuyển nếu chuyển đi, hay cập nhật 

mới và ghi vào sổ cái theo dõi nếu chuyển đến. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 
TẠI BỘ PHẬN TRA CỨU, THỐNG KÊ 

 Việc tra cứu GPLX và thống kê khi cần thiết được thực hiện bởi bộ phận quản lý 

Không hợp lệ 

Nộp hồ sơ 

Kiểm tra, ghi 
nhận và đánh 
dấu di dời 

Người xin di chuyển 
GPLX 

Nhận hồ sơ 
và xét duyệt 

hồ sơ 

Hồ sơ GPLX 
Sổ cái theo dõi 

Quyết định di chuyển 
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tra cứu và thống kê của hệ thống, cho phép tra cứu dựa vào các thông số cần thiết nhập 

vào và kết quả xuất ra Report. Các thống kê dựa trên các tham số và yêu cầu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ngoài ra hệ thống còn đảm bảo được tính bảo mật khi hoạt động trên môi trường 

mạng, phân quyền truy cập cho người sử dụng, chức năng sao lưu dự phòng và phục 

hồi cơ sở dữ liệu. Chức năng trợ giúp trực tuyến tạo cho người dùng dể sử dụng và vẻ 

thân thiện, trợ giúp trên từng chức năng cụ thể, có ví dụ minh hoạ. 

4.2.2. Sơ đồ mức khung cảnh : 

  Trên sơ đồ mức khung cảnh có 4 tác nhân chính liên quan đến hệ thống : Các 

thí sinh dự thi, những người xin cấp đổi di chuyển GPLX, Ban quản lý sát hạch và các 

Cơ sở đào tạo lái xe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Đưa  
vào 

Xuất 
ra 

Các thông số đầu vào 

Quản lý tra 
cứu và thống 

kê GPLX 

Các báo cáo ... 
... ... ... 

Nộp 
hồ sơ 

Hố sơ không 
hợp lệ 

Đáp lại 

Trả lời 

Mở kỳ sát hạch, 
 yêu cầu 

Mở khóa đào 
tạo, yêu cầu 

Hồ sơ 
không hợp 

lệ 

Nộp 
hồ sơ 

Thí sinh 
Ban quản lý 

sát hạch 

Cơ sở đào tạo 

Hệ thống 
đào tạo và 

quản lý cấp 
GPLX 

Người xin cấp 
đổi, di chuyển 

GPLX 
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4.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời 

Yêu cầu 

Trả lời 

Hồ sơ không 
hợp lệ 

Nộp 
hồ sơ 

Mở khoá 
mới, yêu 

cầu Hồ sơ 
không 
hợp lệ 

Trả lời 

Mở kỳ sát 
hạch, yêu 

cầu 

Thí sinh 

Đào tạo 
và tổ 

chức sát 
hạch 

Cơ quan quản lý sát 
hạch 

Cấp đổi và 
di chuyển 

GPLX 

Quản lý  
tra cứu và 
thống kê 

Cấp và 
in 

GPLX 

Cơ sở đào tạo 

Người xin cấp 
đổi di chuyển 

GPLX 

Hồ sơ  

Hồ sơ GPLX 

Khoá đào 
tạo 

Đợt sát 
hạch 

Nộp hồ sơ 
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4.3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU THỰC THỂ ERD : 
4.3.1. Xác định các thực thể : 

   Xét lý lịch thí sinh :  Bao gồm các thuộc tính chưa chuẩn hóa và được 

chuẩn hóa như sau : 

LÝ LỊCH 

Thuộc tính chưa 
chuẩn hóa Chuẩn hóa dạng 1 Chuẩn hóa dạng 2 Chuẩn hóa dạng 3 

Số lý lịch Số lý lịch Số lý lịch Số lý lịch 
Họ lót Họ lót Họ lót Họ lót 
Tên Tên Tên Tên 
Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Số CMND Số CMND Số CMND Số CMND 
Giới tính Giới tính Giới tính Giới tính 
Tỉnh nơi sinh Tỉnh nơi sinh Tỉnh nơi sinh Tỉnh nơi sinh 
Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú 
Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Địa chỉ cư trú 

Mã tỉnh thường trú Mã tỉnh thường trú Mã tỉnh thường trú Mã huyện cư trú 
Tên tỉnh thường trú Tên tỉnh thường trú Tên tỉnh thường trú Điện thoại liên lạc 
Địa chỉ cư trú Địa chỉ cư trú Địa chỉ cư trú Mã dân tộc 
Mã huyện cư trú Mã huyện cư trú Mã huyện cư trú Mã tôn giáo 
Tên huyện cư trú Tên huyện cư trú Tên huyện cư trú Trình độ học vấn 
Mã tỉnh cư trú Mã tỉnh cư trú Mã tỉnh cư trú Quốc tịch 
Tên tỉnh cư trú Tên tỉnh cư trú Tên tỉnh cư trú Ảnh 
Điện thoại liên lạc Điện thoại liên lạc Điện thoại liên lạc Ghi chú 
Mã dân tộc Mã dân tộc Mã dân tộc  
Tên dân tộc Tên dân tộc Tên dân tộc Mã huyện 
Mã tôn giáo Mã tôn giáo Mã tôn giáo Mã tỉnh 
Tên tôn giáo Tên tôn giáo Tên tôn giáo Tên huyện 
Trình độ học vấn Trình độ học vấn Trình độ học vấn  
Ghi chú Ghi chú Ghi chú Mã tỉnh 
   Tên tỉnh 
    
   Mã dân tộc 
   Tên dân tộc 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
Hệ thống Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe 

 

 
Sinh viên Huỳnh Văn Ánh                                                                                                                               Trang 
30   

    
   Mã tôn giáo 
   Tên tôn giáo 

 

 
   Xét hồ sơ đề nghị học, thi lấy GPLX :  Bao gồm các thuộc tính chưa chuẩn 
hóa và được chuẩn hóa như sau : 

HỒ SƠ XIN ĐỔI - HỌC, THI LẤY GPLX 

Thuộc tính chưa 
chuẩn hóa Chuẩn hóa dạng 1 Chuẩn hóa dạng 2 Chuẩn hóa dạng 3 

Số thứ tự Số thứ tự Số thứ tự Số thứ tự 
Họ lót Họ lót Họ lót Họ lót 
Tên Tên Tên Tên 
Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Quốc tịch Quốc tịch Quốc tịch Quốc tịch 
Tỉnh nơi sinh Tỉnh nơi sinh Tỉnh nơi sinh Tỉnh nơi sinh 
Số CMND Số CMND Số CMND Số CMND 
Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú 
Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Địa chỉ cư trú 

Mã tỉnh thường trú Mã tỉnh thường trú Mã tỉnh thường trú Mã huyện cư trú 
Tên tỉnh thường trú Tên tỉnh thường trú Tên tỉnh thường trú Mã hạng GPLX 
Địa chỉ cư trú Địa chỉ cư trú Địa chỉ cư trú Ảnh 
Mã huyện cư trú Mã huyện cư trú Mã huyện cư trú Ghi chú 
Tên huyện cư trú Tên huyện cư trú Tên huyện cư trú Điểm thi lý thuyết 
Mã tỉnh cư trú Mã tỉnh cư trú Mã tỉnh cư trú Điểm thi thực hành 
Tên tỉnh cư trú Tên tỉnh cư trú Tên tỉnh cư trú  
Mã hạng GPLX Mã hạng GPLX Mã hạng GPLX Mã huyện 
Tên hạng GPLX Tên hạng GPLX Tên hạng GPLX Mã tỉnh 
Mã cơ sở đào tạo Mã cơ sở đào tạo Mã cơ sở đào tạo Tên huyện 
Tên cơ sở đào tạo Tên cơ sở đào tạo Tên cơ sở đào tạo  
Ảnh Ảnh Ảnh Mã tỉnh 
Ghi chú Ghi chú Ghi chú Tên tỉnh 
Điểm thi lý thuyết Điểm thi lý thuyết Điểm thi lý thuyết  
Điểm thi thực hành Điểm thi thực hành Điểm thi thực hành Mã hạng GPLX 
   Tên hạng GPLX 
   Loại xe được sử 

dụng 
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   Mã cơ sở đào tạo 
   Tên cơ sở đào tạo 

 

 

   Xét khóa đào tạo :  Bao gồm các thuộc tính chưa chuẩn hóa và được chuẩn 
hóa như sau : 

KHÓA ĐÀO TẠO 
Thuộc tính chưa 

chuẩn hóa Chuẩn hóa dạng 1 Chuẩn hóa dạng 2 Chuẩn hóa dạng 3 

Mã khoá đào tạo Mã khoá đào tạo Mã khoá đào tạo Mã khoá đào tạo 
Tên khóa đào tạo Tên khóa đào tạo Tên khóa đào tạo Tên khóa đào tạo 
Số lượng thí sinh Số lượng thí sinh Số lượng thí sinh Số lượng thí sinh 
Hình thức đào tạo Hình thức đào tạo Hình thức đào tạo Hình thức đào tạo 
Mã hạng GPLX Mã hạng GPLX Mã hạng GPLX Mã hạng GPLX 
Tên hạng GPLX Tên hạng GPLX Tên hạng GPLX Mã cơ sở đào tạo 
Mã cơ sở đào tạo Mã cơ sở đào tạo Mã cơ sở đào tạo  
Tên cơ sở đào tạo Tên cơ sở đào tạo Tên cơ sở đào tạo Mã hạng GPLX 
   Tên hạng GPLX 
   Loại xe được sử 

dụng 
   Mã cơ sở đào tạo 
   Tên cơ sở đào tạo 

   Xét đợt sát hạch :  Bao gồm các thuộc tính chưa chuẩn hóa và được chuẩn 
hóa như sau : 

ĐỢT SÁT HẠCH 
Thuộc tính chưa 

chuẩn hóa Chuẩn hóa dạng 1 Chuẩn hóa dạng 2 Chuẩn hóa dạng 3 

Mã đợt sát hạch Mã đợt sát hạch Mã đợt sát hạch Mã đợt sát hạch 
Tên đợt sát hạch Tên đợt sát hạch Tên đợt sát hạch Tên đợt sát hạch 
Địa điểm sát hạch Địa điểm sát hạch Địa điểm sát hạch Địa điểm sát hạch 
Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu 
Ngày kết thúc Ngày kết thúc Ngày kết thúc Ngày kết thúc 
Mã khóa đào tạo    
Tên khóa đào tạo Mã đợt sát hạch Mã đợt sát hạch Mã đợt sát hạch 
Số lượng thí sinh Mã khóa đào tạo Mã khóa đào tạo Mã khóa đào tạo 
 Tên khóa đào tạo Số lượng thí sinh Số lượng thí sinh 
 Số lượng thí sinh   
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  Mã khóa đào tạo Mã khóa đào tạo 
  Tên khóa đào tạo Tên khóa đào tạo 

   Xét GPLX :  Bao gồm các thuộc tính chưa chuẩn hóa và được chuẩn hóa 
sau : 

GIẤY PHÉP LÁI XE 
Thuộc tính chưa 

chuẩn hóa Chuẩn hóa dạng 1 Chuẩn hóa dạng 2 Chuẩn hóa dạng 3 

Mã GPLX Mã GPLX Mã GPLX Mã GPLX 

 
Họ lót Họ lót Họ lót Họ lót 
Tên Tên Tên Tên 
Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Quốc tịch Quốc tịch Quốc tịch Quốc tịch 
Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú 
Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Số serial 

Mã tỉnh thường trú Mã tỉnh thường trú Mã tỉnh thường trú Ngày cấp 
Tên tỉnh thường trú Tên tỉnh thường trú Tên tỉnh thường trú Thời hạn 
Số serial Số serial Số serial Mã hạng GPLX 
Ngày cấp Ngày cấp Ngày cấp Ảnh 
Thời hạn Thời hạn Thời hạn  
Mã hạng GPLX Mã hạng GPLX Mã hạng GPLX Mã huyện 
Tên hạng GPLX Tên hạng GPLX Tên hạng GPLX Mã tỉnh 
Ảnh Ảnh Ảnh Tên huyện 
    
   Mã tỉnh 
   Tên tỉnh 
    
   Mã hạng GPLX 
   Tên hạng GPLX 
   Loại xe được SD 

   Xét hồ sơ chuyển đi, chuyển đến :  Bao gồm các thuộc tính chưa chuẩn hóa 
và được chuẩn hóa như sau : 

HỒ SƠ CHUYỂN ĐI, ĐẾN 
Thuộc tính chưa 

chuẩn hóa Chuẩn hóa dạng 1 Chuẩn hóa dạng 2 Chuẩn hóa dạng 3 

Số hồ sơ Số hồ sơ Số hồ sơ Số hồ sơ 
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Họ lót Họ lót Họ lót Họ lót 
Tên Tên Tên Tên 
Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Ngày tháng năm 
sinh 

Số CMND Số CMND Số CMND Số CMND 
Giới tính Giới tính Giới tính Giới tính 
Tỉnh nơi sinh Tỉnh nơi sinh Tỉnh nơi sinh Tỉnh nơi sinh 
Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú Địa chỉ thường trú 
Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Mã huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Tên huyện thường 
trú 

Địa chỉ cư trú 

Mã tỉnh thường trú Mã tỉnh thường trú Mã tỉnh thường trú Mã huyện cư trú 

 
Tên tỉnh thường trú Tên tỉnh thường trú Tên tỉnh thường trú Điện thoại liên lạc 
Địa chỉ cư trú Địa chỉ cư trú Địa chỉ cư trú Mã dân tộc 
Mã huyện cư trú Mã huyện cư trú Mã huyện cư trú Mã tôn giáo 
Tên huyện cư trú Tên huyện cư trú Tên huyện cư trú Quốc tịch 
Mã tỉnh cư trú Mã tỉnh cư trú Mã tỉnh cư trú Trình độ học vấn 
Tên tỉnh cư trú Tên tỉnh cư trú Tên tỉnh cư trú Ảnh 
Điện thoại liên lạc Điện thoại liên lạc Điện thoại liên lạc Ghi chú 
Quốc tịch Quốc tịch Quốc tịch Mã GPLX 
Mã dân tộc Mã dân tộc Mã dân tộc Mã hạng GPLX 
Tên dân tộc Tên dân tộc Tên dân tộc Mã cơ sở đào tạo 
Mã tôn giáo Mã tôn giáo Mã tôn giáo Tỉnh chuyển đi 
Tên tôn giáo Tên tôn giáo Tên tôn giáo Tỉnh chuyển đến 
Trình độ học vấn Trình độ học vấn Trình độ học vấn  
Ghi chú Ghi chú Ghi chú Mã huyện 
Mã GPLX Mã GPLX Mã GPLX Mã tỉnh 
Số serial Số serial Số serial Tên huyện 
Ngày cấp Ngày cấp Ngày cấp  
Thời hạn Thời hạn Thời hạn Mã tỉnh 
Mã hạng GPLX Mã hạng GPLX Mã hạng GPLX Tên tỉnh 
Tên hạng GPLX Tên hạng GPLX Tên hạng GPLX  
Ảnh Ảnh Ảnh Mã dân tộc 
Mã cơ sở đào tạo Mã cơ sở đào tạo Mã cơ sở đào tạo Tên dân tộc 
Tên cơ sở đào tạo Tên cơ sở đào tạo Tên cơ sở đào tạo Mã tôn giáo 
Tỉnh chuyển đi Tỉnh chuyển đi Tỉnh chuyển đi Tên tôn giáo 
Tỉnh chuyển đến Tỉnh chuyển đến Tỉnh chuyển đến  
   Mã GPLX 
   Số serial 
   Ngày cấp 
    
   Mã hạng GPLX 
   Tên hạng GPLX 
   Loại xe được sử 
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dụng 
    
   Mã cơ sở đào tạo 
   Tên cơ sở đào tạo 

 Sau khi xét các thông tin đầu vào và qua chuẩn hóa ta được các tập thực thể như 

sau : 

  Tỉnh (Mã tỉnh, Tên tỉnh) 

  Huyện (Mã huyện, Mã tỉnh, Tên huyện) 

  Dân tộc (Mã dân tộc, Tên dân tộc) 

  Tôn giáo (Mã tôn giáo, Tên tôn giáo) 

  Hạng GPLX (Mã hạng GPLX, Tên hạng GPLX, Loại xe được sử dụng) 

  Cơ sở đào tạo (Mã cơ sở đào tạo, Tên cơ sở đào tạo) 

  Lý lịch (Số lý lịch, Họ lót, Tên, Ngày tháng năm sinh, Số CMND, Giới tính, 

Tỉnh nơi sinh, Địa chỉ thường trú, Mã huyện thường trú, Địa chỉ cư trú, Mã huyện cư 

trú, Điện thoại liên lạc, Mã dân tộc, Mã tôn giáo, Trình độ học vấn, Quốc tịch, Ảnh, 

Ghi chú) 

  Hồ sơ (Số thứ tự, Họ lót, Tên, Ngày tháng năm sinh, Quốc tịch, Tỉnh nơi sinh, 

Số CMND, Địa chỉ thường trú, Mã huyện thường trú, Địa chỉ cư trú, Mã huyện cư trú, 

Mã hạng GPLX, Ảnh, Ghi chú, Điểm thi lý thuyết, Điểm thi thực hành) 

  Giấy phép lái xe (Mã GPLX, Họ lót, Tên, Ngày tháng năm sinh, Quốc tịch, 

Địa chỉ thường trú, Mã huyện thường trú, Số serial, Ngày cấp, Thời hạn, Mã hạng 

GPLX, Ảnh) 

  Khóa đào tạo (Mã khóa đào tạo, Tên khóa đào tạo, Số lượng thí sinh, Hình 

thức đào tạo, Mã hạng GPLX, Mã cơ sở đào tạo) 

  Đợt sát hạch (Mã đợt sát hạch, Tên đợt sát hạch, Địa điểm sát hạch, Ngày bắt 

đầu, Ngày kết thúc) 

  Dòng sát hạch (Mã đợt sát hạch, Mã khóa đào tạo, Số lượng thí sinh) 

  Hồ sơ GPLX (Số hồ sơ, Họ lót, Tên, Ngày tháng năm sinh, Số CMND, Giới 

tính, Tỉnh nơi sinh, Địa chỉ thường trú, Mã huyện thường trú, Địa chỉ cư trú, Mã huyện 

cư trú, Điện thoại liên lạc, Mã dân tộc, Mã tôn giáo, Trình độ học vấn, Quốc tịch, Ghi 
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chú, Ảnh, Mã GPLX, Mã hạng GPLX, Mã cơ sở đào tạo, Tỉnh chuyển đi, Tỉnh chuyển 

đến) 

 Các thuộc tính trong tập thực thể Hồ sơ sau khi chuẩn hóa có quản lý một số thuộc 

tính mô tả về nhân thân của người có GPLX, vì thế để dữ liệu sau này không dư thừa 

ta thay các thuộc tính này bằng thuộc tính Số lý lịch là thuộc tính khóa của thực thể Lý 

lịch 

  Hồ sơ (Số thứ tự, Số lý lịch, Mã hạng GPLX, Điểm thi lý thuyết, Điểm thi 

thực hành) 

 Các thuộc tính trong tập thực thể Giấy phép lái xe sau khi chuẩn hóa có quản lý 

một số thuộc tính mô tả về nhân thân của người có GPLX, vì thế để dữ liệu sau này 

không dư thừa ta thay các thuộc tính này bằng thuộc tính Số lý lịch là thuộc tính khóa 

của thực thể Lý lịch 

  Giấy phép lái xe (Mã GPLX, Số lý lịch, Số serial, Ngày cấp, Thời hạn, Mã 

hạng GPLX) 

 Các thuộc tính trong tập thực thể Hồ sơ GPLX sau khi chuẩn hóa có quản lý một 

số thuộc tính mô tả về nhân thân của người có GPLX, vì thế để dữ liệu sau này không 

dư thừa ta thay các thuộc tính này bằng thuộc tính Số lý lịch là thuộc tính khóa của 

thực thể Lý lịch 

  Hồ sơ GPLX (Số hồ sơ, Số lý lịch, Mã GPLX, Mã hạng GPLX, Mã cơ sở đào 

tạo, Tỉnh chuyển đi, Tỉnh chuyển đến) 

 Và ta thêm vào thực thể Cán bộ sát hạch để có cơ sở dữ liệu về sau dùng vào việc 

thiết kế các Report, thực thể này bao gồm các thuộc tính : 

  Cán bộ sát hạch (Mã cán bộ, Tên cán bộ, Cấp độ) 

 Vậy sau khi chuẩn hóa các thuộc tính ta được các tập thực thể sau : 

 Thực thể TỈNH (THÀNH PHỐ) : Mô tả các thuộc tính để xác định tỉnh 

hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh là đơn vị hành chính thể 

hiện nơi sinh hoặc nơi cư trú cấp tỉnh của các thí sinh tham gia sát hạch 

để có GPLX. Xác định các thuộc tính của thực thể : 

+ Mã tỉnh (MATINH) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc tính này ta 

phân biệt được tỉnh này với tỉnh khác 
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+ Tên tỉnh (TENTINH) : Mô tả tên tỉnh tương ứng với mã tỉnh 

 Thực thể HUYỆN (QUẬN) : Mô tả các thuộc tính để xác định huyện 

hoặc quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Huyện là đơn vị hành 

chính thể hiện nơi sinh hoặc nơi cư trú cấp huyện của các thí sinh tham 

gia sát hạch để có GPLX. Xác định các thuộc tính của thực thể : 

+ Mã huyện (MAHUYEN) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc tính 

này ta phân biệt được huyện này với huyện khác trong một tỉnh 

+ Mã tỉnh (MATINH) : Là mã tỉnh, thuộc tính khóa trong thực thể 

tỉnh mà huyện thuộc nó 

+ Tên huyện (TENHUYEN) : Mô tả tên huyện tương ứng với mã 

huyện 

 Thực thể DÂN TỘC : Mô tả các thuộc tính để xác định người có GPLX 

thuộc dân tộc nào 

+ Mã dân tộc (MADT) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc tính này ta 

phân biệt được dân tộc này với dân tộc khác trong nước 

+ Tên dân tộc (TENDT) : Mô tả tên dân tộc tương ứng với mã dân 

tộc 

 Thực thể TÔN GIÁO : Mô tả các thuộc tính để xác định người có 

GPLX thuộc tôn giáo nào 

+ Mã tôn giáo (MATG) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc tính này 

ta phân biệt được tôn giáo này với tôn giáo khác 

+ Tên tôn giáo (TENTG) : Mô tả tên tôn giáo tương ứng với mã tôn 

giáo 

 Thực thể HẠNG GPLX : Mô tả các thuộc tính để xác định cấp độ 

GPLX của người có GPLX 

+ Mã hạng GPLX (MAHANG) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc 

tính này ta phân biệt được các hạng GPLX 

+ Tên hạng GPLX (TENHANG) : Mô tả tên hạng GPLX tương ứng 

với mã hạng GPLX 

+ Loại xe được sử dụng (LOAIXE) : Mô tả các loại xe mà hạng 

GPLX của người có GPLX được quyền sử dụng 
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 Thực thể CƠ SỞ ĐÀO TẠO : Mô tả các thuộc tính để xác định cơ sở 

đào tạo lái xe, nơi đào tạo lái xe cho các thí sinh để tham gia sát hạch để 

có GPLX. Xác định các thuộc tính của thực thể : 

+ Mã cơ sở đào tạo (MACSDT) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc 

tính này ta phân biệt được cơ sở đào tạo này với cơ sở đào tạo khác 

+ Tên cơ sở đào tạo (TENCSDT) : Mô tả tên cơ sở đào tạo lái xe 

tương ứng với mã trường 

 Thực thể LÝ LỊCH : Mô tả các thuộc tính để xác định lý lịch của người 

có GPLX. Xác định các thuộc tính của thực thể : 

+ Số lý lịch (SOLYLICH) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc tính 

này ta phân biệt được lý lịch của người này với lý lịch của người 

khác 

+ Họ lót (HOLOT) : Mô tả họ và chữ lót của người có GPLX 

+ Tên (TEN) : Mô tả tên của người có GPLX 

+ Ngày sinh (NGAYSINH) : Mô tả ngày tháng năm sinh của người 

có GPLX 

+ Giới tính (GIOITINH) : Mô tả giới tính người có GPLX là Nam 

hay Nữ 

+ Số CMND (CMND) : Là số chứng minh nhân dân của người có 

GPLX 

+ Tỉnh nơi sinh (TINHNS) : Là mã tỉnh, thuộc tính khóa trong thực 

thể TỈNH, mô tả nơi sinh của người có GPLX 

+ Địa chỉ thường trú (DCTT) : Mô tả địa chỉ thường trú đến phường 

xã của người có GPLX 

+ Huyện thường trú (HUYENTT) : Là mã huyện, thuộc tính khóa 

trong thực thể HUYỆN, mô tả huyện thường trú của người có 

GPLX 

+ Địa chỉ cư trú (DCCT) : Mô tả địa chỉ cư trú hiện tại đến phường xã 

của người có GPLX 

+ Huyện cư trú (HUYENCT) : Là mã huyện, thuộc tính khóa trong 

thực thể HUYỆN, mô tả huyện cư trú hiện của người có GPLX 
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+ Điện thoại liên lạc (TEL) : Mô tả số điện thoại liên lạc của người có 

GPLX 

+ Mã dân tộc (MADT) : Là thuộc tính khóa trong thực thể DÂN TỘC 

+ Mã tôn giáo (MATG) : Là thuộc tính khóa trong thực thể TÔN 

GIÁO 

+ Trình độ học vấn : Mô tả trình độ học vấn của người có GPLX 

+ Quốc tịch (QUOCTICH) : Mô tả quốc tịch của người có GPLX 

+ Hình ảnh (ANH) : Mô tả hình ảnh của người có GPLX đã được 

quét vào máy 

+ Ghi chú (GHICHU) : Mô tả các thông tin khác về người có GPLX 

 Thực thể HỒ SƠ : Mô tả các thuộc tính để xác định một hồ sơ của 

người lái xe. Xác định các thuộc tính của thực thể : 

+ Số hồ sơ (SOTHUTU) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc tính này 

ta phân biệt được hồ sơ của người này với hồ sơ của người khác 

+ Số lý lịch (SOLYLICH) : Là số lý lịch, thuộc tính khóa trong thực 

thể LÝ LỊCH 

+ Mã hạng GPLX (MAHANG) : Là Mã hạng GPLX, thuộc tính khóa 

trong thực thể HẠNG GPLX 

+ Điểm lý thuyết (DIEMLT) : Mô tả kết quả sát hạch về lý thuyết của 

thí sinh 

+ Điểm thực hành (DIEMTH) : Mô tả kết quả sát hạch về thực hành 

của thí sinh 

 Thực thể GPLX : Mô tả các thuộc tính để xác định một GPLX. Xác 

định các thuộc tính của thực thể : 

+ Mã GPLX (MAGPLX) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc tính này 

ta phân biệt được GPLX của người này với GPLX của người khác 

+ Số lý lịch (SOLYLICH) : Là số lý lịch, thuộc tính khóa trong thực 

thể LÝ LỊCH 

+ Số serial (SERIAL) : Mô tả số serial trên mẫu GPLX có sẳn, mỗi số 

serial chỉ có một GPLX 
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+ Ngày cấp (NGAYCAP) : Mô tả ngày tháng năm cấp hạng GPLX 

sau cùng 

+ Thời hạn (THOIHAN) : Mô tả thời điểm hết hạn của GPLX, đến 

thời điểm này phải đổi GPLX khác 

+ Mã hạng GPLX (MAHANG) : Là Mã hạng GPLX, thuộc tính khóa 

trong thực thể HẠNG GPLX 

 Thực thể KHÓA ĐÀO TẠO : Mô tả các thuộc tính để xác định thí sinh 

tham gia sát hạch thuộc khóa đào tạo bao nhiêu, của cơ sở đào tạo nào 

và hạng GPLX gì, .... Xác định các thuộc tính của thực thể : 

+ Mã khóa đào tạo (MAKHOA) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc 

tính này ta phân biệt được khóa đào tạo này với khóa đào tạo khác 

+ Tên khóa đào tạo (TENKHOA) : Mô tả tên khóa đào tạo tương ứng 

với mã khóa đào tạo 

+ Số lượng (SL) : Mô tả số lượng thí sinh tham gia sát hạch của khóa 

đào tạo 

+ Hình thức đào tạo (HINHTHUC) : Mô tả hình thức mà thí sinh 

tham gia đào tạo GPLX mới hay là nâng cấp GPLX 

+ Mã hạng GPLX (MAHANG) : Mã hạng GPLX, thuộc tính khóa 

trong thực thể HẠNG GPLX 

+ Mã cơ sở đào tạo (MACSDT) : Là mã cơ sở đào tạo, thuộc tính 

khóa trong thực thể CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

 Thực thể ĐỢT SÁT HẠCH : Mô tả các thuộc tính để xác định một đợt 

sát hạch nào đó. Xác định các thuộc tính của thực thể : 

+ Mã đợt sát hạch (MADOTSH) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc 

tính này ta phân biệt được đợt sát hạch này với đợt sát hạch khác 

+ Tên đợt sát hạch (TENDOTSH) : Mô tả tên đợt sát hạch tương ứng 

với mã đợt sát hạch 

+ Địa điểm sát hạch (DDSH) : Mô tả địa điểm sát hạch của đợt sát 

hạch 

+ Ngày bắt đầu (TUNGAY) : Mô tả ngày bắt đầu của đợt sát hạch 

+ Ngày kết thúc (DENNGAY) : Mô tả ngày kết thúc của đợt sát hạch 
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 Thực thể DÒNG SÁT HẠCH : Mô tả quan hệ giữa đợt sát hạch và các 

khóa đào tạo tham gia trong một đợt sát hạch. Xác định thuộc tính của 

thực thể : 

+ Mã đợt sát hạch (MADOTSH) : Là mã đợt sát hạch, thuộc tính 

khóa trong thực thể ĐỢT SÁT HẠCH 

+ Mã khóa đào tạo (MAKHOA) : Là mã khóa đào tạo, thuộc tính 

khóa trong thực thể KHÓA ĐÀO TẠO 

+ Số lượng thí sinh (SL) : Mô tả số lượng thí sinh tham gia sát hạch 

của các khóa đào tạo 

 Thực thể HỒ SƠ GPLX : Mô tả các thuộc tính để xác định một hồ sơ 

GPLX. Xác định các thuộc tính của thực thể : 

+ Số hồ sơ (SOHOSO) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc tính này ta 

phân biệt được hồ sơ GPLX này với hồ sơ GPLX khác 

+ Số lý lịch (SOLYLICH) : Là số lý lịch, thuộc tính khóa trong thực 

thể LÝ LỊCH 

+ Mã GPLX (MAGPLX) : Là mã GPLX, thuộc tính khóa trong thực 

thể GPLX 

+ Mã hạng GPLX (MAHANG) : Mã hạng GPLX, thuộc tính khóa 

trong thực thể HẠNG GPLX 

+ Mã cơ sở đào tạo (MACSDT) : Là mã cơ sở đào tạo, thuộc tính 

khóa trong thực thể CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

+ Tỉnh chuyển đi (TINHDI) : Là mã tỉnh, thuộc tính khóa trong thực 

thể TỈNH, mô tả tỉnh mà hồ sơ GPLX sẽ chuyển đi 

+ Tỉnh chuyển đến (TINHDEN) : Là mã tỉnh, thuộc tính khóa trong 

thực thể TỈNH, mô tả tỉnh mà có hồ sơ GPLX đã chuyển đến 

 Thực thể CÁN BỘ : Mô tả các thuộc tính để xác định cán bộ sát hạch 

trong Ban quản lý sát hạch, là người tham gia trong Hội đồng sát hạch 

và Tổ sát hạch. Xác định các thuộc tính của thực thể : 

+ Mã cán bộ (MACANBO) : Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc tính 

này ta phân biệt được cán bộ sát hạch này với cán bộ sát hạch khác 
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+ Tên cán bộ (TENCANBO) : Mô tả tên cán bộ sát hạch tương ứng 

với mã cán bộ 

+ Cấp độ (CAPDO) : Mô tả trình độ của cán bộ sát hạch có thể sát 

hạch đến hạng GPLX nào 

4.3.2. Sơ đồ thực thể và các mối liên kết : 
   
   
 
  Xét hai thực thể HUYỆN và LÝ LỊCH, ta thấy rằng một lý lịch chỉ ở trong một 

huyện, nhưng một huyện có thể có nhiều lý lịch. Như vậy, hai thực thể HUYỆN và LÝ 

LỊCH có sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

 
    
 
  Xét hai thực thể TỈNH và LÝ LỊCH, ta thấy rằng một lý lịch chỉ ở trong một 

tỉnh, nhưng một tỉnh có thể có nhiều lý lịch. Như vậy, hai thực thể TỈNH và LÝ LỊCH 

có sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

   
    
   
  Xét hai thực thể TỈNH và HUYỆN, ta thấy rằng một huyện chỉ ở trong một 

tỉnh, nhưng một tỉnh có thể có nhiều huyện. Như vậy, hai thực thể TỈNH và HUYỆN có 

sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

   
    
   
  Xét hai thực thể DÂN TỘC và LÝ LỊCH, ta thấy rằng một lý lịch chỉ mang một 

dân tộc, nhưng một dân tộc có thể có nhiều lý lịch. Như vậy, hai thực thể DÂN TỘC và 

LÝ LỊCH có sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

 
    
 
  Xét hai thực thể TÔN GIÁO và LÝ LỊCH, ta thấy rằng một lý lịch chỉ ở trong 

một tôn giáo, nhưng một tôn giáo có thể có nhiều lý lịch. Như vậy, hai thực thể TÔN 

GIÁO và LÝ LỊCH có sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

 

HUYỆN LÝ LỊCH 1 n 

TỈNH LÝ LỊCH 1 n 

TỈNH HUYỆN 1 n 

DÂN TỘC LÝ LỊCH 1 n 

TÔN GIÁO LÝ LỊCH 1 n 

LÝ LỊCH gplx 
1 n 
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  Xét hai thực thể LÝ LỊCH và GPLX, ta thấy rằng một GPLX chỉ xác định một 

lý lịch, nhưng một lý lịch có thể có nhiều GPLX. Như vậy, hai thực thể LÝ LỊCH và 

GPLX có sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

 
   
    
 
  Xét hai thực thể LÝ LỊCH và HỒ SƠ, ta thấy rằng một hồ sơ chỉ xác định một 

lý lịch, nhưng một lý lịch có thể có nhiều hồ sơ. Như vậy, hai thực thể LÝ LỊCH và HỒ 

SƠ có sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

 
    
 
  Xét hai thực thể LÝ LỊCH và HỒ SƠ GPLX, ta thấy rằng một hồ sơ GPLX chỉ 

xác định một lý lịch, nhưng một lý lịch có thể có nhiều hồ sơ GPLX. Như vậy, hai 

thực thể LÝ LỊCH và HỒ SƠ GPLX có sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

 
    
 
  Xét hai thực thể HẠNG GPLX và GPLX, ta thấy rằng một GPLX chỉ xác định 

một hạng GPLX cao nhất, nhưng một hạng GPLX có thể có nhiều GPLX. Như vậy, 

hai thực thể HẠNG GPLX và GPLX có sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

 
    
 
  Xét hai thực thể HẠNG GPLX và KHÓA ĐÀO TẠO, ta thấy rằng một khóa đào 

tạo chỉ đào tạo một hạng GPLX, nhưng một hạng GPLX có thể có nhiều khóa đào tạo. 

Như vậy, hai thực thể HẠNG GPLX và KHÓA ĐÀO TẠO có sự liên kết với nhau theo 

quan hệ một - nhiều. 

 
    
 
  Xét hai thực thể HẠNG GPLX và HỒ SƠ, ta thấy rằng một hồ sơ chỉ có một 

hạng GPLX cao nhất, nhưng một hạng GPLX có thể có nhiều hồ sơ. Như vậy, hai thực 

thể HẠNG GPLX và HỒ SƠ có sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

LÝ LỊCH HỒ SƠ 1 n 

LÝ LỊCH HỒ SƠ GPLX 1 n 

HẠNG GPLX  gplx 
1 n 

HẠNG GPLX  KHÓA ĐÀO TẠO 1 n 

HẠNG GPLX  HỒ SƠ 1 n 
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  Xét hai thực thể HẠNG GPLX và HỒ SƠ GPLX, ta thấy rằng một hồ sơ GPLX 

chỉ có một hạng GPLX cao nhất, nhưng một hạng GPLX có thể có nhiều hồ sơ GPLX. 

Như vậy, hai thực thể HẠNG GPLX và HỒ SƠ GPLX có sự liên kết với nhau theo quan 

hệ một - nhiều. 

 
    
 
  Xét hai thực thể CƠ SỞ ĐÀO TẠO và KHÓA ĐÀO TẠO, ta thấy rằng một khóa 

đào tạo chỉ được đào tạo trong một cơ sở đào tạo, nhưng một cơ sở đào tạo có thể đào 

tạo được nhiều khóa đào tạo. Như vậy, hai thực thể CƠ SỞ ĐÀO TẠO và KHÓA ĐÀO 

TẠO có sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

 
    
 
  Xét hai thực thể CƠ SỞ ĐÀO TẠO và HỒ SƠ GPLX, ta thấy rằng một hồ sơ 

GPLX chỉ được đào tạo trong một cơ sở đào tạo, nhưng một cơ sở đào tạo có thể có 

nhiều hồ sơ GPLX. Như vậy, hai thực thể CƠ SỞ ĐÀO TẠO và HỒ SƠ GPLX có sự 

liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

 
    
 
  Xét hai thực thể GPLX và HỒ SƠ GPLX, ta thấy rằng một hồ sơ GPLX chỉ có 

một loại GPLX, nhưng một loại GPLX có thể có nhiều hồ sơ GPLX. Như vậy, hai 

thực thể GPLX và HỒ SƠ GPLX có sự liên kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

 
    
 
  Xét hai thực thể KHÓA ĐÀO TẠO và DÒNG SÁT HẠCH, ta thấy rằng một 

dòng sát hạch chỉ có trong một khóa đào tạo, nhưng một khóa đào tạo có thể sát hạch 

nhiều lần. Như vậy, hai thực thể KHÓA ĐÀO TẠO và DÒNG SÁT HẠCH có sự liên kết 

với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

 
    
 

HẠNG GPLX  HỒ SƠ GPLX 1 n 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÓA ĐÀO TẠO 1 n 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO HỒ SƠ GPLX 1 n 

gplx HỒ SƠ GPLX 1 n 

KHÓA ĐÀO TẠO DÒNG SÁT HẠCH 1 n 

ĐỢT SÁT HẠCH DÒNG SÁT HẠCH 1 n 
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  Xét hai thực thể ĐỢT SÁT HẠCH và DÒNG SÁT HẠCH, ta thấy rằng một 

dòng sát hạch chỉ có trong một đợt sát hạch, nhưng một đợt sát hạch có thể có nhiều 

dòng sát hạch. Như vậy, hai thực thể ĐỢT SÁT HẠCH và DÒNG SÁT HẠCH có sự liên 

kết với nhau theo quan hệ một - nhiều. 

4.3.3. Các phụ thuộc hàm : 

  TINH   : (MATINH)  (TENTINH) 

  HUYEN   : (MAHUYEN) (TENHUYEN, MATINH) 

  DANTOC  : (MADT)   (TENDT) 

  TONGIAO  : (MATG)   (TENTG) 

  HANGGPLX  : (MAHANG)  (TENHANG, LOAIXE) 

  COSODAOTAO : (MACSDT)  (TENCSDT) 

 LYLICH   : (SOLYLICH)  (HOLOT, TEN, NGAYSINH,   

          GIOITINH, CMND, TINHNS, DCTT, 

          HUYENTT, DCCT, HUYENCT, TEL, 

          MADT, MATG, QUOCTICH, ANH, 

          GHICHU) 

HOSO   : (SOTHUTU)  (SOLYLICH, MAHANG, DIEMLT,  

          DIEMTH) 

GPLX   : (MAGPLX)  (SOLYLICH, SERIAL, NGAYCAP,  

          THOIHAN, MAHANG) 

KHOADAOTAO : (MAKHOA)  (TENKHOA, SL, HINHTHUC,   

          MAHANG, MACSDT) 

DOTSATHACH : (MADOTSH)  (TENDOTSH, DDSH, TUNGAY,  

          DENNGAY) 

DONGSATHACH : (MADOTSH, MAKHOA)  (SL) 

HOSOGPLX  : (SOHOSO)  (SOLYLICH, MAGPLX, MAHANG, 

          MACSDT, TINHDI, TINHDEN) 
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4.3.4. Mô hình dữ liệu thực thể ERD : 
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CHƯƠNG III 
THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

 Sau đây là tổ chức các tập tin cơ sở dữ liệu Microsoft SQL 

 1.1. TỈNH (TINH) : Lưu thông tin về danh mục tỉnh 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 MATINH Nchar 02 Mã tỉnh 
2 TENTINH Varchar 16 Tên tỉnh 

 1.2. HUYỆN (HUYEN) : Lưu thông tin về danh mục huyện 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 MAHUYEN Nchar 04 Mã huyện 
2 MATINH Nchar 02 Mã tỉnh 
3 TENHUYEN Varchar 20 Tên huyện 

 1.3. DÂN TỘC (DANTOC) : Lưu thông tin về danh mục dân tộc 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 MADT Nchar 02 Mã dân tộc 
2 TENDT Varchar 10 Tên dân tộc 

 1.4. TÔN GIÁO (TONGIAO) : Lưu thông tin về danh mục tôn giáo 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 MATG Nchar 02 Mã tôn giáo 
2 TENTG Varchar 16 Tên tôn giáo 

 1.5. HẠNG GPLX (HANGGPLX) : Lưu thông tin về các hạng GPLX 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 MAHANG Nchar 02 Mã hạng GPLX 
2 TENHANG Nchar 02 Tên hạng GPLX 
3 LOAIXE Varchar 95 Loại xe được sử dụng 

 1.6. CƠ SỞ ĐÀO TẠO (COSODAOTAO) : Lưu thông tin về các cơ sở đào tạo 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 MACSDT Nchar 01 Mã cơ sở đào tạo 
2 TENCSDT Varchar 30 Tên cơ sở đào tạo  
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 1.7. LÝ LỊCH (LYLICH) : Lưu thông tin về người có GPLX 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 SOLYLICH Nchar 10 Số lý lịch 
2 HOLOT Varchar 30 Họ và tên lót 
3 TEN Varchar 7 Tên 
4 NGAYSINH Datetime 8 Ngày tháng năm sinh 
5 GIOITINH Bit 01 Giới tính 
6 CMND Char 12 Số CMND 
7 TINHNS Smallint 02 Mã tỉnh 
8 DIACHITT Varchar 50 Địa chỉ thường trú đến xã 

phường 
9 HUYENTT Nchar 04 Mã huyện 
10 DIACHICT Varchar 50 Địa chỉ cư trú đến xã 

phường 
11 HUYENCT Nchar 04 Mã huyện 
12 TEL Char 10 Điện thoại liên lạc 
13 MADT Nchar 02 Mã dân tộc 
14 MATG Nchar 02 Mã tôn giáo 
15 QUOCTICH Varchar 20 Quốc tịch 
16 ANH Image 16 Hình ảnh 
17 GHICHU Varchar 100 Ghi các thông tin cần thiết 

khác 

 1.8. HỒ SƠ (HOSO) : Lưu thông tin về hồ sơ của người có GPLX 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 SOTHUTU Nchar 10 Số thứ tự của hồ sơ (số BD) 
2 SOLYLICH Nchar 10 Số lý lịch 
3 MAHANG Nchar 02 Mã hạng GPLX 
4 DIEMLT Int 04 Điểm thi lý thuyết 
5 DIEMTH Int 04 Điểm thi thực hành 

 1.9. DÒNG ĐÀO TẠO (DONGDAOTAO) : Lưu thông tin về Dòng đào tạo 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 SOLYLICH Nchar 10 Số lý lịch 
2 MACSDT Nchar 01 Mã cơ sở đào tạo 
3 MAKHOA Nchar 05 Mã khóa đào tạo 
4 SATHACH bit 01 Được tham dự sát hạch 
5 LYDOKHONGDU Nchar 100 Lý do không đủ điều kiện 

 1.10. KHÓA ĐÀO TẠO (KHOADAOTAO) : Lưu thông tin về các khóa đào tạo 

Field Field name Type Size Diễn giải 
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1 MAKHOA Nchar 05 Mã khóa đào tạo 
2 MACSDT Nchar 01 Mã cơ sở đào tạo 
3 TENKHOA Varchar 20 Tên khóa đào tạo 
4 SL Int 04 Số lượng thí sinh 
5 HINHTHUC Varchar 15 Hình thức đào tạo 
6 MAHANG Nchar 02 Mã hạng GPLX 

 1.11. ĐỢT SÁT HẠCH (DOTSATHACH) : Lưu thông tin về các đợt sát hạch 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 MADOTSH Nchar 04 Mã đợt sát hạch 
2 TENDOTSH Varchar 20 Tên đợt sát hạch 
3 DDSH Varchar 90 Địa điểm sát hạch 
4 TUNGAY Datetime 8 Ngày bắt đầu sát hạch 
5 DENNGAY Datetime 8 Ngày kết thúc sát hạch 

 1.12. DÒNG SÁT HẠCH (DONGSATHACH) : Lưu thông tin về dòng sát hạch 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 MADOTSH Nchar 04 Mã đợt sát hạch 
2 MAKHOA Nchar 05 Mã khóa đào tạo 
3 MACSDT Nchar 01 Mã cơ sở đào tạo 
4 SL Int 03 Slượng thí sinh tham gia sát 

hạch 

 1.13. HỒ SƠ GPLX (HOSOGPLX) : Lưu thông tin về hồ sơ GPLX 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 MAGPLX Nchar 12 Mã GPLX 
2 MAHANG Nchar 02 Mã hạng GPLX 
3 SOLYLICH Nchar 10 Số lý lịch 
4 SERIAL Nchar 12 Số serial trên GPLX 
5 NGAYCAP Datetime 08 Ngày tháng năm cấp GPLX 
6 THOIHAN Nchar 08 Ngày tháng năm hết hạn 
7 MACSDT Nchar 01 Mã cơ sở đào tạo 
8 TINHDI Nchar 02 Mã tỉnh 
9 TINHDEN Nchar 02 Mã tỉnh 

 1.14. CÁN BỘ (CANBO) : Lưu thông tin về cán bộ sát hạch 

Field Field name Type Size Diễn giải 
1 MACANBO Nchar 02 Mã cán bộ sát hạch 
2 TENCANBO Varchar 40 Tên cán bộ 
3 CAPDO Nchar 01 Cấp độ sát hạch của cán bộ 
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 1.15. SƠ ĐỒ QUAN HỆ DỮ LIỆU TRÊN MICROSOFT  SQL SERVER 7.0 

 

1. MÔ TẢ TIẾN TRÌNH 

Quá trình : Cập nhật các Danh mục (như : Tỉnh, Cơ sở đào tạo,....) 
WHO : Nhân viên bộ phận Đào tạo, Tiếp nhận hồ sơ 
WHEN : Khi có các danh mục mới cần cập nhật 
INPUT : Các thông tin cần cập nhật 

 
OUTPUT : File DANHMUC 
OPEN File DANHMUC 
DO WHILE có sự thay đổi 
        INPUT record danh mục 
        WRITE record danh mục vào File DANHMUC 
ENDDO 
CLOSE FILE 
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Quá trình : Cập nhật hồ sơ thí sinh, lái xe 
WHO : Nhân viên bộ phận Đào tạo, Tiếp nhận hồ sơ 
WHEN : Khi có nộp hồ sơ để học và thi để nhận GPLX hoặc hồ sơ cấp đổi 
INPUT : Hồ sơ thí sinh, lái xe 
OUTPUT : File LYLICH, HOSO, GPLX, HOSOGPLX 
OPEN File LYLICH, HOSO, GPLX, HOSOGPLX 
DO WHILE có sự thay đổi 
        INPUT record lý lịch, hồ sơ, GPLX, hồ sơ GPLX 
        WRITE record lý lịch, hồ sơ, GPLX, hồ sơ GPLX vào File LYLICH, HOSO,         
GPLX, HOSOGPLX 
ENDDO 
CLOSE FILE 

 
Quá trình : Cập nhật thông tin Khóa đào tạo 
WHO : Nhân viên bộ phận Đào tạo, Sát hạch 
WHEN : Khi có khóa đào tạo mới và xin sát hạch 
INPUT : Các thông tin mới và có thay đổi 
OUTPUT : File KHOADAOTAO, DONGSATHACH 
OPEN File KHOADAOTAO, DONGSATHACH 
DO WHILE có sự thay đổi 
        INPUT record khóa đào tạo, dòng sát hạch 
        WRITE record khóa đào tạo, dòng sát hạch vào File KHOADAOTAO, 
DONGSATHACH 
ENDDO 
CLOSE FILE 

 
Quá trình : Cập nhật thông tin Đợt sát hạch 
WHO : Nhân viên bộ phận Sát hạch 
WHEN : Khi có nhu cầu của các cơ sở đào tạo và bộ phận sát hạch 
INPUT : Các thông tin mới, thay đổi 
OUTPUT : File DOTSATHACH, DONGSATHACH 
OPEN File DOTSATHACH, DONGSATHACH 
DO WHILE có sự thay đổi 
        INPUT record đợt sát hạch, dòng sát hạch 
        WRITE record đợt sát hạch, dòng sát hạch vào File DOTSATHACH, 
DONGSATHACH 
ENDDO 
CLOSE FILE 

 
 
 

Quá trình : Điều chỉnh sơ thí sinh 
WHO : Nhân viên bộ phận Xét duyệt hồ sơ, Đào tạo, Cấp đổi 
WHEN : Khi có thông tin về thí sinh cần thay đổi 
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INPUT : Các thông tin mới, cần thay đổi 
OUTPUT : File LYLICH, HOSO 
OPEN File LYLICH, HOSO 
DO WHILE còn hồ sơ thí sinh cần thay đổi 
        INPUT thí sinh cần tìm 
        FIND record lý lịch, hồ sơ cần thay đổi thông tin 
        IF FOUND() 
             READ record lý lịch, hồ sơ cần thay đổi thông tin 
             INPUT record lý lịch, hồ sơ 
            WRITE record lý lịch, hồ sơ vào File LYLICH, HOSO 
        ELSE 
            WRITE Không tìm thấy. Xin nhập lại thí sinh khác 
        ENDIF 
ENDDO 
CLOSE FILE 

 
Quá trình : Xóa hồ sơ thí sinh 
WHO : Nhân viên bộ phận Sát hạch, Đào tạo, Cấp đổi 
WHEN : Khi có thí sinh không tham gia sát hạch, nghỉ học, cập nhật sai 
INPUT : Các thông tin cần hủy 
OUTPUT : File LYLICH, HOSO 
OPEN File LYLICH, HOSO 
DO WHILE còn hồ sơ thí sinh cần hủy 
        INPUT thí sinh cần tìm 
        FIND record lý lịch, hồ sơ cần hủy 
        IF FOUND() 
             DELETE record lý lịch, hồ sơ trong File LYLICH, HOSO 
        ELSE 
            WRITE Không tìm thấy. Xin nhập lại thí sinh khác 
        ENDIF 
ENDDO 
CLOSE FILE 

 
Quá trình : Tìm kiếm và xem thông tin thí sinh, lái xe 
WHO : Nhân viên bộ phận Sát hạch, Xét duyệt hồ sơ, Cấp đổi, Đào tạo 
WHEN : Khi cần xem thông tin về thí sinh hoặc lái xe 
INPUT : Mã số của thí sinh hoặc lái xe (như Mã GPLX, Số lý lịch,....) 
OUTPUT : File LYLICH, HOSO, GPLX, HOSOGPLX 
OPEN File LYLICH, HOSO, GPLX, HOSOGPLX 
DO WHILE còn muốn xem 
        INPUT Mã số của thí sinh hoặc lái xe (như Mã GPLX, Số lý lịch,....) cần tìm 
        FIND record lý lịch, hồ sơ, GPLX, hồ sơ GPLX cần tìm thấy 
        IF FOUND() 
             READ record lý lịch, hồ sơ, GPLX, hồ sơ GPLX cần tìm thấy 
             LIST record lý lịch, hồ sơ, GPLX, hồ sơ GPLX cần tìm thấy 
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        ELSE 
            WRITE Không tìm thấy. Xin nhập lại thí sinh khác 
        ENDIF 
ENDDO 
CLOSE FILE 

3. THIẾT KẾ MENU HỆ THỐNG 

 Khi khởi động chương trình, menu chính của hệ thống gồm các mục sau : 

Hệ thống Phân hệ 
đào tạo 

Phân hệ 
quản lý cấp đổi 

Phân hệ 
quản lý thống kê 

Giúp 
đỡ 

3.1. HỆ THỐNG  

Mục chọn Diễn giải 
Danh mục tỉnh (thành phố) Dùng để cập nhật Danh mục tỉnh 
Danh mục huyện (quận) Dùng để cập nhật Danh mục huyện 
Danh mục cơ sở đào tạo Dùng để cập nhật Danh mục cơ sở đào ạto 
Danh mục tôn giáo Dùng để cập nhật Danh mục tôn giáo 
Danh mục dân tộc Dùng để cập nhật Danh mục dân tộc 
Cấu hình hệ thống Thông báo về hệ thống 
Lưu dự phòng cơ sở dữ liệu Dùng để sao lưu dữ liệu khi cần 
Phục hồi cơ sở dữ liệu Dùng để phục hồi cơ sở dữ liệu khi có sự cố 

Quản lý người sử dụng Tạo người dùng mới hoặc xóa người sử dụng đang 
có 

Thoát chương trình Kết thúc chương trình trở về Windows 

3.2. PHÂN HỆ ĐÀO TẠO  

Mục chọn Diễn giải 

Tổ chức sát hạch 

Gồm 5 menu con dùng cho các công tác chuẩn bị 
cho một đợt sát hạch như là : - Mở đợt sát hạch 
mới, - Tiếp nhận mới hồ sơ, - Đăng ký sát hạch lại, 
- Loại bỏ hồ sơ quá hạn đăng ký lại, - In danh sách 
hồ sơ dự sát hạch ban đầu 

Xét duyệt hồ sơ 

Gồm 7 menu con dùng cho các công tác xét tuyển 
hồ sơ dự sát hạch để tổ chức đợt sát hạch như là : - 
Xét điều kiện dự sát hạch, - Điều chỉnh hồ sơ dự sát 
hạch, - Xóa hồ sơ không hợp lệ, - In danh sách hồ 
sơ không hợp lệ, - In danh sách hồ sơ được sát 
hạch, - In biên bản phân công sát hạch, - In quyết 
định tổ chức sát hạch 

Kết quả sát hạch 

Gồm 5 menu con dùng cho công tác sau khi sát 
hạch như là : - Nhập kết quả sát hạch, - In danh 
sách không đạt, - In danh sách trúng tuyển, - In biên 
bản xét kết quả sát hạch, - In quyết định cấp GPLX 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
Hệ thống Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe 

 

 
Sinh viên Huỳnh Văn Ánh                                                                                                                               Trang 
53   

Cấp giấy phép lái xe 
Gồm 2 menu con dùng cho các công tác chuẩn bị 
GPLX để cấp cho người lái xe như là : - Nhập 
GPLX, - In GPLX 

3.3. PHÂN HỆ QUẢN LÝ CẤP ĐỔI 

Mục chọn Diễn giải 

Tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Dùng cho công tác tiếp nhận hồ xin đổi GPLX khi 
chuẩn bị hết hạn dùng của GPLX 

Xét duyệt hồ sơ cấp đổi Dùng cho công tác kiểm tra hồ sơ có đủ tiêu chuẩn 
theo quy định về việc cấp đổi GPLX 

Làm GPLX được cấp đổi Nhập GPLX đã đủ điều kiện cấp đổi 
In DS hồ sơ xin cấp đổi In toàn bộ danh sách hồ sơ trong một đợt cấp đổi  

In DS hồ sơ được cấp đổi In danh sách những hồ sơ không đủ điều kiện cấp 
đổi 

In DS GPLX quá hạn 
In danh sách những hồ sơ đã quá hạn sử dụng mà 
chưa làm thủ tục cấp đổi. dùng phục vụ công tác 
thông báo 

In GPLX được cấp đổi In GPLX được cấp đổi để cấp cho người lái xe 

3.4. PHÂN HỆ QUẢN LÝ THỐNG KÊ 

Mục chọn Diễn giải 

Tìm kiếm tra cứu GPLX Dùng cho công tác tìm kiếm và tra cứu bất kỳ một 
thông tin nào liên quan đến GPLX 

Quản lý GPLX di dời 
Phục vụ công tác cập nhật thông tin hồ sơ GPLX 
chuyển đến, đồng thời làm thủ tục cho các hồ sơ 
GPLX chuyển đi và đưa vào lưu trữ các hồ sơ này 

Thống kê GPLX cấp đổi Phục vụ công tác báo cáo số lượng GPLX đã cấp 
đổi theo định kỳ : tháng, quý hoặc năm 

Thống kê GPLX cấp mới Phục vụ công tác báo cáo số lượng GPLX đã cấp 
mới theo định kỳ : tháng, quý hoặc năm 

Thống kê GPLX theo hạng Phục vụ công tác báo cáo số lượng GPLX theo từng 
hạng định kỳ : tháng, quý hoặc năm 

Thống kê GPLX di dời 
Phục vụ công tác báo cáo số lượng GPLX đã 
chuyển đến và đã chuyển đi theo định kỳ : tháng, 
quý hoặc năm 

 

3.5. GIÚP ĐỠ 

Mục chọn Diễn giải 

Nội dung Trình bày toàn bộ nội dung trợ giúp cho người sử 
dụng hệ thống 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
Hệ thống Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe 

 

 
Sinh viên Huỳnh Văn Ánh                                                                                                                               Trang 
54   

Tham khảo Minh họa phần trợ giúp để người sử dụng tham 
khảo trong quá trình sử dụng hệ thống 

Bản quyền Thông báo về bản quyền của hệ thống 

4. THIẾT KẾ MÃ (Code Design) 

Tên hệ thống : Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp GPLX 
Thiết kế mã cho form số 1 Ngày thiết kế : 
Tên code : SOLYLICH            
Số lý lịch 

Phương pháp thiết kế :   
Mã tuần tự 

Số cột :  Check digit 
: No 

Số lượng sử dụng : 
Hiện nay : 150.000 
Tương lai : không dự đoán 

Chu kỳ sử dụng : 
10 năm 

SOLYLICH được sử dụng 
trong LYLICH, HOSO, 
GPLX, HOSOGPLX 

Đối tượng code : Số lý lịch 
Cấu trúc : Tuần tự tăng dần 
Cấu trúc : 
        999999999 
Dạng số lý lịch : 1..999999999 
Kiểu : Charater 

 
 

Tên hệ thống : Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp GPLX 
Thiết kế mã cho form số 2 Ngày thiết kế : 
Tên code : MACSDT            
Mã cơ sở đào tạo 

Phương pháp thiết kế :   
Mã gợi nhớ 

Số cột :  Check digit 
: No 

Số lượng sử dụng : 
Hiện nay :  
Tương lai :  

Chu kỳ sử dụng : 
10 năm 

MACSDT được sử dụng 
trong COSODAOTAO, 
HOSOGPLX,  
KHOADAOTAO 

Đối tượng code : Mã cơ sở đào tạo 
Cấu trúc : Do người sử dụng nhập 
Cấu trúc : 
        AAAA : Mã gợi nhớ 
Kiểu : Charater 

 
Tên hệ thống : Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp GPLX 
Thiết kế mã cho form số 3 Ngày thiết kế : 
Tên code : SOHOSO            
Số hồ sơ 

Phương pháp thiết kế :   
Mã tuần tự 

Số cột :  Check digit 
: No 

Số lượng sử dụng : 
Hiện nay :  
Tương lai :  

Chu kỳ sử dụng : 
10 năm 

SOHOSO được sử dụng 
trong HOSOGPLX  

Đối tượng code : Số hồ sơ 
Cấu trúc : Tuần tự tăng dần 
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Cấu trúc : 
        99999999999 
Dạng số hồ sơ : 1..99999999999 
Kiểu : Charater 

 
 

Tên hệ thống : Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp GPLX 
Thiết kế mã cho form số 4 Ngày thiết kế : 
Tên code : MAGPLX          
Mã GPLX 

Phương pháp thiết kế :   
Mã tuần tự 

Số cột :  Check digit 
: No 

Số lượng sử dụng : 
Hiện nay :  
Tương lai :  

Chu kỳ sử dụng : 
10 năm 

MAGPLX được sử dụng 
trong GPLX, HOSOGPLX  

Đối tượng code : Mã GPLX 
Cấu trúc : Tìm kiếm nếu tồn tại gán mã cũ, nếu không thì tăng dần theo tuần tự 
Cấu trúc : 
        99999999999 
Dạng mã GPLX : 1..99999999999 
Kiểu : Charater 

 Tương tự ta lập bảng thiết mã cho các mã còn lại như Mã hạng GPLX, Mã khóa 

đào tạo,.... 

5. THIẾT KẾ REPORT 
 Hệ thống Quản lý đào và cấp giấy phép lái xe có rất nhiều mẫu báo cáo như đã 

trình bày một phần trong mục 3 của chương I, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu và thuận lợi 

cho người sử dụng, chúng ta cần phải thiết kế tất cả các báo biểu có thể (các báo biểu 

này có mẫu quy định tại các văn bản pháp quy) nhằm hổ trợ cho việc quản lý nhanh 

gọn, kịp thời và chính xác, đồng thời tiến đến tự động hóa hệ thống càng nhiều càng 

tốt. Do thời gian đầu tư cho đề tài có hạn nên phần thiết kế Report không trình bày cụ 

thể trong thuyết minh này. 

 
 

 
 

 
6. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

6.1. HỘP THÔNG BÁO VỀ HỆ THỐNG 
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6.2. GIAO DIỆN CHÍNH VÀ HỘP KIỂM TRA THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG 
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6.3. GIAO DIỆN CHÍNH GIỚI THIỆU MENU PHÂN HỆ ĐÀO TẠO 

 

6.4. GIAO DIỆN CHÍNH GIỚI THIỆU MENU PHÂN HỆ QUẢN LÝ THỐNG KÊ 
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6.5. GIAO DIỆN CHÍNH GIỚI THIỆU FORM : DANH MỤC TỈNH 

 

6.6. GIAO DIỆN CHÍNH GIỚI THIỆU FORM : XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ SÁT HẠCH 

 
6.7. GIAO DIỆN CHÍNH GIỚI THIỆU FORM : MỞ ĐỢT SÁT HẠCH MỚI 
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CHƯƠNG IV 
GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG 

VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 

1. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT SQL SERVER 7.0 

 MS SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh có tính mở, đáng 

tin cậy, là hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo mô hình Client/Server và có thể dễ dàng phát 

triển theo mô hình dữ liệu phân tán. 

 MS SQL Server cung cấp đầy đủ các công cụ để :  

   - Dễ dàng xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ lớn, mỗi cơ sở dữ liệu có thể 

chứa 2 tỷ quan hệ và mỗi quan hệ có thể chứa 1024 thuộc tính 

  - Giải quyết tình trạng va chạm giữa các user khi cùng truy xuất một dữ liệu tại 

cùng một thời điểm 

  - Bảo đảm các ràng buộc toàn vẹn trên cơ sở dữ liệu 
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  - Bảo vệ an toàn cơ sở dữ liệu (Quản lý nhiều mức độ để truy cập vào cơ sở dữ 

liệu) 

  - Truy vấn dữ liệu nhanh 

1.1. CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 

 SQL Server tổ chức dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu (CSDL) thành những thành 

phần lý luận. User làm việc trên những thành phần lý luận như bảng (Table), view, 

procedure,.... Thành phần vật lý của những file thì trong suốt (Transparent), chỉ có 

người quản lý CSDL mới được làm việc đó. 

1.2. CÁC ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU TRONG CSDL SQL SERVER 

 Mỗi cơ sở dữ liệu trên SQL Server còn bao gồm những đối tượng khác được dùng 

đến trong việc lưu trữ và tổ chức dữ liệu, các đối tượng của cơ sở dữ liệu SQL server 

bao gồm : Table, Colums, Indexes, View, Constraints, Rules, Defaults, Triggers, 

Stored procedure, và Extended Stored  Procedure. 

1.2.1. Bảng dữ liệu (Table) : 

   Mỗi cơ sở dữ liệu trên SQL server đều chứa một hoặc nhiều bảng dữ liệu (table). 

Đối tượng bảng dữ liệu là cấu thành chủ yếu lưu trữ dữ liệu (data storage) của SQL 

server. Một bảng dữ liệu thực chất là một lô cột (colums) có tổ chức. Một lô cột được 

qui chiếu như là một hàng (row). Trên SQL server có hai loại bảng dữ liệu : bảng dữ 

liệu hệ thống (system table) và bảng dữ liệu người dùng (user table). Bảng dữ liệu hệ 

thống chứa thông tin liên quan đến SQL server với những đối tượng khác nhau, trong 

khi bảng dữ liệu người dùng thì chứa thuần tuý dữ liệu của người dùng. Các bảng dữ 

liệu hệ thống được đặt tên với tiền tố sys (viết tắt của system). 

1.2.2. Cột dữ liệu (Colum) : 

   Mỗi bảng dữ liệu thường gồm một lô những cột dữ liệu có liên hệ với nhau. Cột 

là những mục tin (data item) tượng trưng cho một thuộc tính (property) của bảng dữ 

liệu. 

1.2.3. Chỉ mục (Index) : 

   Các chỉ mục dùng để tối ưu hóa tốc độ truy xuất dữ liệu. Nếu không có chỉ mục, 

mỗi lần người dùng chọn một loạt hàng trên một bảng dữ liệu nào đó, thì cần phải rà 

chọn bảng từ đầu cho tới khi hoàn tất yêu cầu của người dùng, đối với những bảng dữ 
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liệu lớn thì điều này không đưa đến hiệu quả cao. Chỉ mục sẽ loại trừ việc rà từ đầu 

bảng mất thời gian và cho phép trình bày dữ liệu theo nhiều tổ chức thay thế khác nhau 

và hữu hiệu hơn. Người ta tạo một chỉ mục như là  một đối chức thay thế khác nhau và 

hữu hiệu hơn. Người ta tạo một chỉ mục như là một đối tượng căn cứ dữ liệu riêng biệt 

tách khỏi bảng dữ liệu nguyên thủy, có 2 loại chỉ mục Clustered và nonclustered. 

1.2.4. Bảng nhìn xem (View) : 

   View là bảng dữ liệu ảo (virtual table), là nơi lưu trữ những câu lệnh select qui 

chiếu về một hoặc nhiều bảng dữ liệu cơ sở. Ta có thể truy vấn view giống như với các 

bảng dữ liệu bình thường, cũng có thể nhận từ view là công tác nhận chỉ ảnh hưởng 

một bảng dữ liệu đơn chiếc mà thôi  

1.2.5. Những ràng buộc : 

   Ràng buộc đảm bảo tính chất toàn vẹn dữ liệu đối với các bảng dữ liệu cũng như 

đối với các cột dữ liệu. Thông thường, các ràng buộc được thêm vào khi một bảng dữ 

liệu được tạo ra và được khai báo ở cấp bảng hoặc ở cấp cột. Có năm loại ràng buộc. 

 + Primary Key (mục khóa chính) : đảm bảo tính toàn vẹn chủ thể (entity 

integrity), nghĩa là tất cả các hàng trên một bảng dữ liệu đều có một mục khoá (key) 

duy nhất không null 

 + Foreign Key : dùng để đảm bảo tính toàn vẹn qui chiếu (referential 

integrity) ràng buộc foreign key đảm bảo có một mối liên hệ được khai báo giữa hai 

tập tin 

 + Unique Key : ngăn không cho bất cứ cột nào có một trị trùng lặp 

(duplicate value). Dùng unique key để đảm bảo tính toàn vẹn chủ thể và còn đưa đến 

kết quả tạo một chỉ mục. Tuy nhiên khác với Primary key, Unique key cho phép có giá 

trị null 

 + Check : tăng cường tính toàn vẹn phạm vi bằng cách hạn chế khoảng giá 

trị có thể được nhập vào một cột. 

 + Not null : một cột sẽ không chứa bất cứ trị null nào.       

1.2.6. Các quy tắc : 

   Các qui tắc cũng gần giống như ràng buộc check trong việc hạn chế trị có thể 

được nhập vào một cột. Tuy nhiên, khác với ràng buộc check đặt ra một trắc nghiệm 
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tương đối đơn giản về trị, một qui tắc có thể hạn chế những giá trị dữ liệu dựa trên một 

biểu thức điều kiện (condition expression) hoặc một danh sách các trị. Ngoài ra, không 

giống như một ràng buộc check, bạn chỉ có thể có một qui tắc cho một cột và các qui 

tắc SQL server sẽ được lưu trữ dưới dạng một đối tượng căn cứ dữ liệu riêng rẽ. Thì 

một qui tắc có thể phủ lên nhiều cột.     

1.2.7. Những mặc nhiên : 

   Trong SQL Server, mỗi colum trong một record phải chứa các giá trị kể cả đó là 

các giá trị Null. Giá trị mẫu tin tại colum sẽ chứa giá trị là Null nếu không được chấp 

nhận dữ liệu. Trên thực tế có thể có nhu cầu colum sẽ chứa một giá trị xác định nào đó 

thay vì giá trị null nếu colum không được nhập dữ liệu 

   MS SQL Server cung cấp đối tượng mặc nhiên dùng để tạo các giá trị mặc định 

gắn vào colum trong trường hợp tạo mới mẫu tin những giá trị của colum này không 

chấp nhận. Công việc này giống như việc xác định các giá trị mặc nhiên      

1.3. GIAO TÁC TRONG SQL SERVER 

1.3.1. Giới thiệu về giao tác : 

   Một biến cục bộ trong giao tác là một đối tượng có thể lưu trữ một giá trị dữ liệu 

đơn của một kiểu xác định. Các biến trong batcher và scripts được sử dụng tiêu biểu 

như sau : 

 + Sử dụng như là một bộ đếm dùng để đếm số lần lặp được thực hiện hoặc 

dùng để điều khiển vòng lặp 

 + Sử dụng để lưu giữ giá trị dữ liệu sẽ được kiểm tra bởi một lệnh điều 

khiển dòng (control-of-flow) 

 + Sử dụng để ghi nhận giá trị trả về từ một strored procedure (khái niệm về 

stored procedure được đề cập ở phần sau của chương này này) 

1.3.2. Các vấn đề thường gặp khi xây dựng giao tác : 

 a. Kiểm tra lỗi khi thực hiện Giao tác 

 Một số lỗi thường gặp sau khi thực hiện một câu lệnh trong giao tác : 

- Không có quyền truy cập trên một đối tượng (table, stored procedure,....) 

- Vi phạm ràng buộc toàn vẹn 

- Update hay Insert một dòng dữ liệu đã có trong table 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
Hệ thống Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe 

 

 
Sinh viên Huỳnh Văn Ánh                                                                                                                               Trang 
63   

- Deadlock 

SQL Server trả giá trị lỗi về trong biến toàn cục  @@ERROR 

- @@ERROR = 0 : không xảy ra lỗi 

- @@ERROR # 0 : xảy ra lỗi với mã lỗi là @@ERROR 

 Giao tác không thể tự động rollback khi gặp những lỗi phát sinh trong quá trình 

thực hiện một câu lệnh thành phần trong giao tác 

 Cần kiểm tra giá trị của biến @@ERROR sau mỗi câu lệnh thành phần trong 

giao tác và cần xử lý những lỗi (nếu có) : yêu cầu giao tác rollback một cách tường 

minh bằng lệnh rollback tran {saction} 

 b.  @@ROWCOUNT và @@ERROR 

-  Biến toàn cục @@Rowcount chứa số lượng những dòng dữ liệu được tìm 

thấy (ví dụ như khi thực hiện lệnh select hay update). Đây chính là số lượng những 

dòng dữ liệu thỏa mãn điều kiện trong mệnh đề  where 

-   Nếu tìm thấy một dòng dữ liệu nào thỏa mãn yêu cầu truy vấn (thỏa mãn 

điều kiện trong mệnh đề where) thì @@ERROR vẫn bằng 0 (nghĩa là không xảy ra 

lỗi). Do đó trong trường hợp này cần kiểm tra giá trị @@ RowCount. 

1.3.3. Các loại giao tác : 
a. Explicit  

Explicit Transaction là giao tác mà user định nghĩa một cách rõ ràng cả quá 

trình khởi động lẫn kết thúc giao dịch. Explicit Transtion cũng được gọi bởi giao dịch 

user_defined hay user_specified trong các version của SQL Server. 

b. Autocommit 

Giao tác autocommit được thiết lập quản lý giao dịch mặc định trong SQL 

Server. Nếu một giao tác thực hiện thành công thì nó được commit (tất cả sự thay đổi 

được tạo ra từ các giao tác đó sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu), nếu nó gặp bất kỳ 

lỗi nó sẽ roll back. 

Trong mode autocommit, thỉnh thoảng xuất hiện lỗi nếu SQL Server roll back 

nguyên cả batch (một tập các lệnh SQL server cũng được xem xét và được thực thi, nó 

được biên dịch một lần và kết thúc bởi lệnh Go) thay vì một lệnh SQL. Điều này chỉ 

xảy ra nếu lỗi đụng độ là lỗi biên dịch không phải là lỗi run_time. Lỗi biên dịch ngăn 
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cản SQL Server xây dựng kế hoạch thực thi, vì thế không có lệnh nào trong batch 

được thực thi. 

c. Implicit 

Khi kết nối được tạo ra theo mode implicit transtion. SQL Server tự động khởi 

động một giao tác mới sau khi giao tác hiện thời được commit hay roll back. User 

không làm bất cứ điều gì để phác họa khởi tạo giao tác, user chỉ commit hay roll back 

mỗi giao tác. Implicit Transtion mode đưa ra các mắc xích nối kết liên tục các giao tác. 

1.4. LOCK VÀ VIỆC XỬ LÝ ĐỒNG THỜI 

1.4.1. Lock : 

   Microsoft SQL Server đảm bảo sự toàn vẹn của giao tác và sự nhất quán dữ liệu. 

Locking ngăn cản user đọc dữ liệu đang được thay đổi bởi những user khác, và ngăn 

cản nhiều user thay đổi cùng một dữ liệu trong cùng thời gian. Nếu locking không 

được sử dụng thì dữ liệu trong một database trở nên không đúng và các truy vấn tương 

phản với dữ liệu sẽ cho kết quả không đúng như mong đợi 

   Mặc dù Microsoft SQL Server đã thực thi locking một cách tự động, user có thể 

thiết kế ứng dụng hiệu quả hơn. 

1.4.2. Những vấn đề của việc xử lý đồng thời : 

   Mất dữ liệu cập nhật : điều phát sinh do hai hay nhiều giao tác chọn cùng một 

dòng và cập nhật dữ liệu dựa vào giá trị được chọn ban đầu. Bởi vì mỗi một giao tác 

không có ý thức về những giao tác khác, giá trị được update cuối cùng sẽ viết đè giá trị 

update của những giao dịch khác. Vì vậy dữ liệu bị mất. 

   + Đọc dữ liệu chưa commit (dirty data) : ví dụ Giao tác T1 thay đổi một dòng 

dữ liệu. Giao tác T2 đọc sự thay đổi trước khi giao tác T1 commit. Nếu giao tác T1 

roll back sự thay đổi thì giao tác T2 đọc một dòng dữ liệu được xem như không tồn tại 

   + Thao tác đọc không thể lặp lại (Unrepeatable read) : nếu một giao tác đọc 

cùng một dữ liệu hơn một lần và giữa hai lần đọc đó có sự thay đổi dữ liệu bởi một 

giao tác tách biệt khác. Bởi việc đọc dữ liệu nhiều lần trong cùng một giao tác mà có 

sự thay đổi khác tác động vào do một giao tác khác gây ra sự mâu thuẫn 

   + Vấn đề phantom read : khi một giao tác cố gắng select một dòng mà nó 

không tồn tại và giao tác thứ hai insert dòng đó trước khi giao tác thứ nhất kết thúc. 
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Nếu dòng này được chèn vào thì nó xuất hiện như một phantom đối với giao tác thứ 

nhất, sự xuất hiện và biến mất gây ra mâu thuẫn. 

1.4.3. Các mức độ tách biệt : 

   Khi lock được sử dụng như là một công cụ điều khiển đồng thời thì nó sẽ giải 

quyết vấn đề đồng thời. Điều này cho phép tất cả các giao tác chạy đồng thời tách biệt 

với nhau, mặc dù có nhiều giao tác chạy trên cùng một SQL Server tại một thời điểm 

   Tính tuần tự (Serializability) là một tính chất mà cơ sở dữ liệu đạt được khi một 

số giao tác được thực hiện đồng thời thì kết quả phải giống như khi chúng thực hiện 

tuần tự theo một số thứ tự nào đó. Nếu một hệ thống cung cấp điều khiển đồng thời, 

người lập trình có thể viết các giao tác như là khi chúng được thực hiện một mình 

   Mức độ mà một giao tác chấp nhận sự không nhất quán dữ liệu được nhóm thành 

các mức độ khác nhau. Điều này sẽ làm giảm khi một giao tác phải được tách biệt với 

những giao tác khác. Mức độ tách biệt thấp thì làm tăng tính đồng thời nhưng phải trả 

giá cho sự đúng đắn dữ liệu cao. Ngược lại, đối với mức độ tách biệt cao hơn thì đảm 

bảo dữ liệu đúng nhưng không hiệu quả về việc đồng thời. Mức độ tách biệt trong ứng 

dụng xác định cách thức lock trong SQL Server.   

2. MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 

 Để viết một chương trình trên Windows, tức tạo ra các cửa sổ, bố trí các control 

trên cửa sổ và qui định các cách ứng xử của cửa sổ, các control của nó ứng với từng 

tác động người sử dụng phải khai báo, tính toán và viết rất nhiều câu lệnh phức tạp. Vì 

vậy để cho công việc lập trình được dễ dàng, nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn người ta 

đưa ra một kiểu lập trình mới gọi là visual hay còn gọi là RAD (Rapid Application 

Development). Visual Basic là một trong những ngôn ngữ lập trình kiểu mới này. 

 Với kiểu lập trình Visual này bạn chỉ cần dùng mouse kéo từng đối tượng control 

vào cửa sổ, rồi viết thêm một số câu lệnh để qui định cách làm việc của nó. 

 Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình theo kiểu định nghĩa hướng đối tượng. 

Trong kiểu lập trình này, người lập trình có thể phân mỗi yếu tố trong chương trình 

thành một đối tượng và viết cách ứng xử riêng cho từng đối tượng đó 
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 Khái niệm đối tượng : để viết chương trình đơn giản, người ta tạo mỗi yếu tố trong 

chương trình thành một đối tượng. Trong Visual basic đối tượng là những thành phần 

tạo nên giao diện người sử dụng cho ứng dụng. 

 Đặc điểm của đối tượng trong chương trình : - Một đối tượng có một cái tên để 

phân biệt với các đối tượng khác, - Mỗi đối tượng có thể có nhiều đặc tính, các đặc 

tính này gọi là các property của đối tượng đó, - Mỗi đối tượng có thể có nhiều hoạt 

động, các hoạt động này gọi là các Method của nó.  

Các đối tượng trên Windows còn có những động tác để đáp lại những sự kiện tác 

động lên nó, mỗi loại đối tượng chỉ đáp lại một số sự kiện nào đó mà thôi. Các sự kiện 

mà các đối tượng có phản ứng với nó được gọi là các Event của đối tượng này. 

Truy xuất đối tượng : nghĩa là đọc hoặc đặt giá trị cho các property của đối tượng, 

hay còn gọi là method của đối tượng đó cho nó hoạt động. Bất cứ khi nào truy xuất 

một đối tượng bạn đều  phải viết theo cú pháp sau : 

  <Tên đối tượng >.<tên property hay method> 

Khi viết chương trình bằng Visual Basic, chúng ta phải qua hai bước : 

  + Thiết kế giao diện (Visual programming) 

  + Viết lệnh (Code programming)         

Thiết kế giao diên : do Visual Basic là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên 

việc thiết kế giao diện rất đơn giản bằng cách đưa các đối tượng vào form và tiến hành 

thay đổi một số thuộc tính của các đối tượng đó. 

 FORM : form là biểu mẫu của mỗi ứng dụng trong visual basic. Ta dùng form 

(như là một biểu mẫu) nhằm định vị và sắp xếp các bộ phận trên nó khi thiết kế các 

phần giao tiếp với người dùng. 

 TOOLS  BOX (hộp công cụ) : hộp công cụ này chứa các biểu tượng biểu thị cho 

các điều khiển mà ta có thể bổ sung vào biểu mẫu, là bảng chứa các đối tượng được 

định nghĩa sẵn của Visual Basic. Các đối tượng này được sử dụng trong form để tạo 

thành giao diện cho các chương trình ứng dụng của Visual Basic. 

 PROPERTIES WINDOWS (cửa sổ thuộc tính) : properties windows là nơi chứa 

danh sách các thuộc tính của một đối tượng cụ thể. Các thuộc tính này có thể thay đổi 

được để phù hợp với yêu cầu về giao diện của các chương trình ứng dụng PROJECT 

EXPLORER 
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 Do các ứng dụng của Visual Basic thường dùng chung mã hoặc các form đã tùy 

biến trước đó, nên Visual Basic tổ chức các ứng dụng thành các project. Mỗi project 

có thể có nhiều form và mã kích hoạt các điều khiển trên một form sẽ được lưu trữ 

chung với form đó trong các tập tin riêng biệt. Mã lập trình chung mà tất cả các form 

trong ứng dụng chia sẽ có thể được phân thành các Module khác nhau và cũng được 

lưu trữ tách biệt, gọi là các Module mã. Project Explorer nếu tất cả các biểu mẫu tùy 

biến được và các Module mã chung, tạo nên ứng dụng của ta. 

Viết lệnh cho đối tượng : Visual Basic xử lý mã chỉ để đáp ứng các sự kiện. Thực 

vậy, không như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, các dòng mã thi hành trong một 

chương trình Visual Basic phải nằm trong các thủ tục hoặc các hàm, các dòng mã bị cô 

lập sẽ không làm việc. 

Cửa sổ code : 

  + Hộp liệt kê Object 

  + Hộp liệt kê Procedure 

  + Intellisense : cho phép thuận lợi tra cứu. Intellisense bật ra các hộp nhỏ với 

các thông tin hữu ích về đối tượng mà ta đang lam việc. 

Biến : trong Visual Basic, các biến [Variables] lưu giữ thông tin (các giá trị). Khi 

dùng một biến, Visual Basic xác lập một vùng trong bộ nhớ máy tính để lưu giữ thông 

tin. Trong Visual Basic, tên biến có thể dài tới 255 ký tự và trừ ký tự đầu tiên phải là 

một mẫu tự, ta có thể gộp một tổ hợp mẫu tự, con số và dấu gạch dưới bất kỳ. Chữ 

hoa, chữ thường trong tên biến không quan trọng. 

Các câu lệnh điều khiển : 

 - Phát biểu IF 

       If điều kiện Then 

             Các lệnh thực hiện khi điều kiện thỏa 

  Else 

       Các lệnh thực hiện khi điều kiện không thỏa 

  End If    

 - Phát biểu SELECT CASE 

  Select Case <biểu thức kiểm tra> 

        [Case <danh sách biểu thức 1> 
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    [khối lệnh -1]] 

   [ Case <danh sách biểu thức 2> 

    [khối lệnh - 2]] 

   ... 

   [Case Else 

   [Khối lệnh - n]] 

  End Select 

 - Lệnh DO WHILE..LOOP 

  Do While <điều kiện> 

          <khối lệnh> 

  Loop 

 - Lệnh DO..LOOP WHILE 

  Do 

         <Khối Lệnh> 

  Loop While  <điều kiện> 

 - Lệnh FOR..NEXT 

  For <biến đếm> = <điểm đầu> To <điểm cuối> [ Step <bước nhảy>] 

         <khối lệnh> 

  Next [< biến đếm >]  

 - Lệnh DO..LOOP UNTIL 

  Do 

                <khối lệnh> 

  Loop Until <điều kiện>    

 Lệnh EXIT..FOR 

 Lệnh EXIT DO 

Mặt khác, một trong những thế mạnh của ngôn ngữ lập trình năng động này là vấn 

đề về quản lý CSDL. Nó cung cấp cho ta từ các thao tác cơ bản trên CSDL như các 

câu truy vấn đến các kỹ thuật lập trình như : ADO, ODBC, DAO, RDO, RDS. Các 

điều khiển ActiveX, CSDL nhiều người dùng, các ứng dụng CSDL trên Internet. 

Ngoài ra còn có một số điều khiển như : MSLlexGrid, DBGrid,.... 

Sơ lược các điều khiển, đối tượng truy cập dữ liệu : 
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  + Sử dụng DAO để làm việc với CSDL 

  + Dùng đối tượng Database để kết nối với một CSDL 

  + Phương thức Opendatabase để tạo một đối tượng Database 

  + Phương thức Execute để thi hành truy vấn hành động 

  + Đối tượng DBEngine để kiểm soát truy nhập CSDL 

  + Sử dụng đối tượng recordset : phương thức OpenRecordset để tạo một đối 

tượng Recodset 

  + Dùng đối tượng Filed để thao tác với các trường. 

Các phương thức duyệt của một đối tượng Recordset : 

   + MoveFirst : di chuyển đến mẫu tin đầu tiên trong Recordset 

   + MoveNext : di chuyển đến mẫu tin kế tiếp trong Recordset 

   + MovePrevious : di chuyển đến mẫu tin trước trong Recordset 

   + MoveLast : di chuyển đến mẫu tin cuối cùng trong Recordset 

   + Thuộc tính EOF (end of file) 

   + Thuộc tính BOF ( begin of file) 

   + Thuộc tính Recordcount để xác định số mẫu tin trong Recorset 

   + Phương thức Edit để sửa đổi giá trị trong một mẫu tin 

   + Phương Thức Addnew và Update để tạo mẫu tin mới 

   + Phương thức Close để đóng Recordset 

   + Tìm kiếm dữ liệu trong Recordset và bảng 

   + Phương thức Find để định vị mẫu tin trong một Recordset 

   + Phương thức Seek để thi hành tìm kiếm theo chỉ mục 

   + Thuộc tính Bookmark để ghi nhớ vị trí trong một Recordset 

   + Sử dụng tập hợp Error và đối tượng Error để xử lý lỗi 

Sử dụng điều khiển MSFLEXGRID : 

   + Dùng phương thức AddItem để đưa dữ liệu vào FlexGrid 

   + Thuộc tính FormatString để tạo tiêu đề cho lưới 

   + Thuộc tính TextMatrix để đưa dữ liệu vào 

   + Đưa hình ảnh vào điều khiển lưới 

Câu truy vấn : câu truy vấn là một lệnh CSDL để lấy về các mẫu tin. Sử dụng các 

câu truy vấn ta có thể lấy dữ liệu từ một hoặc nhiều trường trong một hay nhiều bảng. 
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Các câu truy vấn trong Visual Basic chủ yếu dựa trên SQL. SQL là một ngôn ngữ 

khá chuẩn để lấy về dữ liệu hoặc thao tác với CSDL. 

Các câu lệnh SQL được chia thành hai loại : 

  + Các câu thuộc ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) : cho phép sử dụng truy 

vấn SQL để tạo các thành phần trong CSDL như Bảng, trường,.... 

  + Các câu lệnh thuộc ngôn ngữ thao tác dữ liệu : được thiết kế để lấy về các 

mẫu tin từ các CSDL. 

Phạm vi đề tài này chỉ sử dụng các câu lệnh thuộc ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Các 

câu truy vấn thường dùng. 

Câu lệnh SELECT : lấy về các mẫu tin. 

Dùng mệnh đề FROM : chỉ ra nguồn mẫu tin 

Dùng mệnh đề WHERE để chỉ ra tiêu chí lọc 

      Toán Tử      Chức Năng                                   

     <       Nhỏ hơn 

     <=       Nhỏ hơn hoặc bằng 

     >       Lớn hơn 

     >=       Lớn hơn hoặc bằng 

     =       Bằng 

     <>       Khác 

     Between      Thuộc một miền các giá trị 

     Like      Đối chiếu với một mẫu 

     In       Chứa trong danh sách các giá trị 

  Sử dụng ORDER BY để được sắp xếp kết quả 

  Dùng TOP để hiển thị phần đầu hoặc phần cuối của một miền giá trị 

  Nối các bảng quan hệ trong một câu truy vấn 

  Sử dụng câu truy vấn chứa sắn trong CSDL 
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CHƯƠNG V 

SƠ LƯỢC VỀ AN TOÀN DỮ LIỆU 
1. VẤN ĐỀ VỀ AN TOÀN DỮ LIỆU 

 Cho dù hệ thống có được cài đặt trên máy đơn hay là trên máy mạng thì vấn đề về 

an toàn dữ liệu luôn luôn được quan tâm hàng đầu. Dữ liệu chúng ta luôn được lưu 

trong đĩa cứng của máy tính, vì một lý do nào đó chẳng hạn như bị virus tấn công, đĩa 

cứng bị hỏng,.... thì toàn bộ dữ liệu có khả năng bị mất hoặc bị sai lệch. Để tránh sự 

tổn thất to lớn này, ta phải tiến hành tổ chức công tác an toàn dữ liệu. 

2. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG 

 Như đã trình bày ở trên, nên việc bảo vệ hệ thống bảo vệ dữ liệu là một vấn đề 

hàng đầu khi đưa hệ thống và sử dụng. Do hệ thống được cài đặt cho nhiều người sử 

dụng, nên đòi hỏi hệ thống phải được bảo vệ một cách chắc chắn, tránh những sai sót 

có thể gây tác hại trầm trọng cho hệ thống cũng như cho dữ liệu trong quá trình khai 

thác sử dụng. Chỉ có những người có đủ thẩm quyền mới có thể cập nhật và thay đổi 

hệ thống, cũng như dữ liệu hệ thống. Ta có thể bảo vệ hệ thống và bảo vệ dữ liệu bằng 

cách kết hợp nhiều phương pháp từ cổ truyền đến hiện đại. 

 Nếu chúng ta phát triển hệ thống được hoạt động trên máy mạng thì hệ thống quản 

lý này được cài đặt bảo mật với 3 cấp : 

 + Hệ thống được bảo mật ở cấp mạng trên môi trường Windows NT. Mọi người 

sử dụng khi truy cập trên môi trường mạng Windows NT đều phải được cấp quyền sử 

dụng nhất định, mà dựa trên quyền đó, người sử dụng có thể thấy được những gì họ có 

thể được đọc, được ghi. 

 Quyền cao nhất Administrator có thể cấp, sửa đổi quyền sử dụng. Windows NT có 

hai cơ chế giúp bảo toàn tài nguyên trên Windows NT Server là user account và 

NTFS. Mọi người muốn thâm nhập vào Server phải có một account và password do 

administrator cung cấp. 

 Cơ chế NTFS giúp bảo vệ tài nguyên của hệ thống chặt chẻ hơn. Các tập tin cần 

bảo vệ phải được đặt vào partition NTFS, tài nguyên trong partition này sẽ chịu ảnh 

hưởng của cơ chế Access Control List, cho phép quy định tập tinhoặc thư mục nào 

được nhìn thấy bởi user, group nào và kiểu thâm nhập (Read, Write, Execute,....). 
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 + Hệ thống được bảo mật ở cấp cơ sở dữ liệu của SQL Server. Trong SQL Server 

quy định cụ thể quyền sử dụng của từng người sử dụng, của từng bảng dữ liệu đối với 

từng người sử dụng. Người quản trị cơ sở dữ liệu sẽ cấp quyền cho từng người sử 

dụng và quyền này sẽ xác định quyền hạn của người sử dụng đối với cơ sở dữ liệu. 

 + Hệ thống cũng được cài đặt bảo mật ở cấp chương trình. Từng người sử dụng sẽ 

có quyền cụ thể với từng màn hình làm việc, từng nhóm màn hình cũng như quyền với 

toàn bộ hệ thống chương trình. 

 Quyền cao nhất Administrator sẽ có cho từng người sử dụng hoặc một nhóm 

người sử dụng điều hành hệ thống. Ở quyền này, mới có thể cấp quyền sử dụng cho 

từng người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng khác. 

 Bên cạnh đó, ta có thể kết hợp một số phương pháp truyền thống để bảo vệ dữ liệu 

như : 

 + Sao lưu dữ liệu : các dữ liệu có thể được sao lưu ra đĩa mềm, đĩa cứng khác hoặc 

CD, công việc này được thực hiện theo một chu kỳ nào đó, chu kỳ này càng ngắn thì 

độ đảm bảo dữ liệu càng cao. Khi các dữ liệu bị hỏng do sự cố nào đó, nó sẽ được khôi 

phục lại từ các bản sao lưu này. 

 + Dùng hai file server với môi trường mạng : dữ liệu được ghi đồng thời vào hai 

file server, chúng ta chỉ cần làm việc trên một file. Trong trường hợp có một sự cố nào 

đó trên một file server, chúng ta có thể làm việc với file server còn lại. 
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KẾT LUẬN 
 Công việc quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại các 

Sở Giao thông Vận tải để được nhanh gọn và chính xác, đáp ứng kịp thời nhu 

cầu cho người dân là một hoạt đông có giá trị hết sức cần thiết hiện nay cho một 

cơ quan quản lý nhà nước. Ngày nay dưới sự phát triển mạnh mẽ của máy tính 

đòi hỏi phải xây xựng một hệ thông quản lý đào tạo sao cho phù hợp với mỗi Sở 

Giao Thông là hết sức cần thiết, nhằm giảm đi công sức lao động trong việc lưu 

trữ thông tin, đồng thời đem lại hiệu quả cao, thông tin chính xác và nhanh 

chóng. Đối với Lãnh đạo Sở, việc dựa vào những thông tin chính xác này để xây 

dựng các phương hướng quản lý đạt hiệu quả cao là điều tối cần thiết. 

 Do trình độ còn hạn chế, thời gian đầu tư cho đề tài không được nhiều, nên 

kết quả của đề tài đạt được vô cùng khiêm tốn. Những kết quả đạt được của đề 

tài : 

- Về lý thuyết : 

 + Khảo sát được toàn bộ hiện trạng hệ thống, nắm bắt được quy 

trình quy phạm thực hiện của công việc đào tạo, sát hạch và cấp 

GPLX để đi đến phát biểu bài toán 

 + Phân tích được toàn bộ bài toán từ bước mô tả sơ đồ tổ chức, mô 

tả các hoạt động của hệ thống để đi đến : 

     Phân tích dữ liệu 

     Phân tích chức năng hệ thống 

 + Thiết kế bài toán : 

     Thiết kế dữ liệu 

     Thiết kế chương trình    

- Về chương trình : do thời gian có hạn nên chương trình được cài đặt 

mới đáp ứng được một phần yêu cầu của bài toán 
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HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 
 Đây là bài toán lớn có nhiều tiềm năng để phát triển thành một hệ thống 

quản lý hoàn chỉnh các công đoạn từ đầu đến cuối. Chúng ta có thể nhúng các 

OLE để quản lý người sử dụng bằng cách scan hình của các lý lịch vào trong cơ 

sở dữ liệu. 

 Trong thời gian tới hệ thống sẽ được hoàn thiện có khả năng hoạt động trên 

máy đơn, LAN và Intranet, đồng thời kết hợp với việc thiết kế các website để 

đưa cơ sở dữ liệu này lên WEB, giúp cho việc đào tạo và thi lý thuyết trực tiếp 

trên mạng, nhằm phục vụ người dân ngày một tốt hơn, thuận lợi hơn. 

  SINH VIÊN THỰC HIỆN 
HUỲNH VĂN ÁNH 
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