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KẾ HOẠCH  

THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Mục đích: Giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng về xây dựng cơ sở dữ liệu, cài đặt, 

quản trị, thao tác và lập trình cơ sở dữ liệu. Vận dụng các kiến thức lập trình để xây 

dựng ứng dụng đơn giản phù hợp với thực tế. 

Yêu cầu: Biết đặc tả và xây dựng mô hình dữ liệu thực tế, cài đặt, quản trị, thao tác, 

lập trình với cơ sở dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server. Rèn 

luyện kỹ năng lập trình ứng dụng. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian : 15 Tuần. 

2. Địa điểm: Phòng máy. 

III. NỘI DUNG THỰC TẬP  

1. Nội dung 1 (Tuần 1-3): Khảo sát bài toán và thiết kế cơ sở dữ liệu logic 

 Yêu cầu: Khảo sát yêu cầu bài toán (Xem mục V), xây dựng các thực thể, lược 

đồ quan hệ và cơ sở dữ liệu logic, chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu. 

 Kiến thức liên quan: Cơ sở dữ liệu quan hệ, Thiết kế cơ sở dữ liệu 

 Kết quả: Bản thiết kế cơ sở dữ liệu logic 

2. Nội dung 2 (Tuần 4-5): Chuẩn bị SQL Server và xây dựng cơ sở dữ liệu 

 Yêu cầu: Cài đặt SQL server, tạo cơ sở dữ liệu, tạo các bảng dựa trên kết quả 

thiết kế từ nội dung 1 (tuần 1-3). 

 Kiến thức liên quan: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 

 Kết quả: Cơ sở dữ liệu trên SQL Server. 

3. Nội dung 3 (Tuần 6-7): Cập nhật và khai thác dữ liệu  

 Yêu cầu: Cập nhật dữ liệu, import dữ liệu, hiệu chỉnh dữ liệu đảm bảo tính 

logic của dữ liệu (về liên kết giữa các bảng …) 

 Kiến thức liên quan: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 

 Kết quả: Cập nhật dữ liệu (giả định) cho tất cả các bảng đã tạo trong nội dung 

2, mỗi bảng 50 bản ghi. 

4. Nội dung 4 (Tuần 8-9): Lập trình T-SQL 

 Yêu cầu: Xây dựng các hàm (function) kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, các 

thủ tục (store procedure) cho phép thêm, sửa xóa với tất cả các bảng của 

CSDL. 

 Kiến thức liên quan: Hệ quản trị CSDL/Lập trình T-SQL trên SQL server. 
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 Kết quả: Mỗi bảng trong CSDL (đã tạo trong nội dung 2) có một hàm kiểm tra 

tính hợp lệ của dữ liệu, một thủ tục thêm, một thủ tục update, một thủ tục xóa 

các bản ghi.  

5. Nội dung 5 (Tuần 10-12): Tạo ứng dụng kết nối với cơ sở dữ liệu 

 Yêu cầu: Trên công cụ phát triển ứng dụng thực hiện việc kết nối tới CSDL; 

truy vấn dữ liệu; thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa thông qua các thủ tục 

đã xây dựng trong nội dung 4 (tuần 8-9). 

 Kiến thức liên quan: Lập trình tương tác với CSDL 

 Kết quả: Ứng dụng chạy và thực hiện được các yêu cầu nêu trên. 

6. Nội dung 6 (Tuần 13-15): Kiểm tra đánh giá 

 Yêu cầu: Chuẩn bị máy tính; hồ sơ thiết kế csdl (nội dung 1); cơ sở dữ liệu đã 

tạo ở các nội dung 2,3,4; ứng dụng kết nối CSDL đã tạo ở nội dung 5. 

 Kết quả: Điểm thi kết thúc nội dung thực tập. 

IV. KẾ HOẠCH THỰC TẬP 

Tuần Nội dung Ngày 
Hình thức 

huấn luyện 
Địa điểm 

1 Nội dung 1: Khảo sát bài toán 

và thiết kế cơ sở dữ liệu logic 
18/1/2019 Thảo luận Phòng máy 

2 25/1/2019 Tự học  

3 15/2/2019 Tự học  

4 Nội dung 2: Chuẩn bị SQL 

Server và xây dựng cơ sở dữ 

liệu (vật lý) 

22/2/2019 Thảo luận Phòng máy 

5 1/3/2019 Tự học  

6 Nội dung 3: Cập nhật và khai 

thác dữ liệu 
8/3/2019 Thảo luận Phòng máy 

7 15/3/2019 Tự học  

8 Nội dung 4: Lập trình T-SQL 22/3/2019 Thảo luận Phòng máy 

9 29/3/2019 Tự học  

10 Nội dung 5: Kết nối ứng dụng 

với cơ sở dữ liệu 
5/4/2019 Thảo luận Phòng máy 

11 12/4/2019 Tự học  

12 19/4/2019 Tự học  

13 Nội dung 6: Kiểm tra đánh giá 26/4/2019 Thảo luận Phòng máy 

14 3/5/2019 Thảo luận Phòng máy 

15 10/5/2019 Thảo luận Phòng máy 

V. BÀI TOÁN  

Bài toán: Quản lý thi cấp chứng chỉ chuẩn ứng dụng CNTT. Từ năm 2018, Học viện 

KTQS được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn ứng 

dụng CNTT cơ bản và nâng cao theo Thông tư 03/BTTTT. Thí sinh đăng ký dự thi 

có thể lựa chọn tham gia ôn thi hoặc/và thi với kinh phí được qui định như sau: 



3 

 

 

Các bước nghiệp vụ của bài toán: 

Bước 1: Thí sinh đăng ký thi cấp chức chỉ chuẩn ứng dụng CNTT theo mẫu 1. 

Bước 2: Thành lập hội đồng, danh sách hội đồng như mẫu 2. 

Bước 3: Lập danh sách thu lệ phí, mẫu 3. 

Bước 4: Lập danh sách thí sinh tại phòng thi, mẫu 4 

Bước 5: Lập danh sách nộp bài, mẫu 5 

Bước 6: Lập phiếu chấm, mẫu 6 

Bước 7: Lập phiếu cấp văn bằng/chứng chỉ, mẫu 7. 
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Mẫu 1: Phiếu đăng ký dự thi 
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Mẫu 2: Danh sách hội đồng 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Nội dung: Thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản 

Đợt thi: B190108001, ngày 08/01/2019 

TT Họ tên Đơn vị Cấp bậc Nhiệm vụ Ghi chú 

    Chủ tịch HĐ  

    Thư ký  

    Ra đề  

    Ra đề   

    Coi thi 1  

    Coi thi 2  

  
  Trưởng ban 

Chấm thi 

 

    Chấm thi  
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Mẫu 3: 
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Mẫu 4: 
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Mẫu 5: 
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Mẫu 6: 
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Mẫu 7: 
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duonghd@mta.edu.vn 


