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BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ nhập
học, đóng bảo hiểm tại trường đại học Trà Vinh.
2. Mục tiêu của sáng kiến: Trước đây, sau khi có kết quả trúng tuyển, bộ phận tiếp
nhận hồ sơ đăng ký nhập học sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký nhập học của sinh viên. Sinh
viên phải điền thủ công thông tin vào phiếu đăng ký nhập học. Bộ phận thu bảo hiểm phải
tính toán thủ công số tiền mà sinh viên cần phải nộp. Đồng thời, phải tổng hợp số liệu thủ
công để báo cáo. Khó khăn: mất nhiều thời gian trong việc tiếp nhận hồ sơ nhập học, sinh
viên mất nhiều thời gian chờ đợi, phải tốn nhiều nhân sự cho công tác tiếp nhận hồ sơ
nhập học của sinh viên. Từ những khó khăn trên, bản thân có sáng kiến Ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ nhập học, đóng bảo hiểm, tạo thuận lợi trong
quá trình đăng ký nhập học cũng như đóng bảo hiểm của sinh viên, và dễ dàng thống kê,
báo cáo số liệu.
3. Mô tả nội dung sáng kiến:
- Đầu tiên, quản trị hệ thống sẽ tiếp nhận file excel danh sách trúng tuyển từ phòng
khảo thí, sau đó sẽ import dữ liệu vào hệ thống. Lúc sinh viên đăng ký nhập học sẽ mang
theo giấy báo trúng tuyển, bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ dùng máy quét mã vạch, thông tin
đăng ký nhập học của sinh viên sẽ được tự động điền vào phiếu đăng ký nhập học. Sau
đó, bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ in phiếu đăng ký nhập học từ hệ thống và đưa cho sinh
viên ký xác nhận. Hệ thống sẽ tự ghi nhận thông tin sinh viên đã đăng ký hỗ trợ cho việc
báo cáo, thống kê số liệu hàng ngày.
- Sau khi đăng ký nhập học, sinh viên sẽ mang phiếu đăng ký nhập học đến bộ phận
thu bảo hiểm. Sau đó, bộ phận thu bảo hiểm sẽ quét mã vạch trên phiếu đăng ký, thông
tin sinh viên sẽ tự động điền vào phiếu thu bảo hiểm. Bộ phận thu bảo hiểm sẽ chọn số
tháng cần đóng bảo hiểm, hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền, sau đó sẽ in phiếu thu bảo
hiểm từ hệ thống. Hệ thống cũng hỗ trợ thống kê số liệu đóng bảo hiểm của sinh viên.
4. Phạm vi áp dụng: Hiện tại sáng kiến được áp dụng tại trường Đại học Trà Vinh.
5. Thời gian áp dụng: kể từ năm học 2020-2021

6. Hiệu quả của sáng kiến: Trước đây, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhập học, đóng
bảo hiểm được thực hiện thủ công mất nhiều thời gian, khó khăn trong việc thống kê, báo
cáo số liệu. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ nhập
học, đóng bảo hiểm tại trường đại học Trà Vinh góp phần nâng cao hiệu quả công việc,
việc đăng ký nhập học của sinh viên được thuận lợi và nhanh chóng, tiết kiệm được nhiều
thời gian, nhân lực. Hệ thống được triển khai trên nền tảng web, nâng cao tính linh hoạt,
hiệu quả trong quá trình sử dụng. Đồng thời, hỗ trợ việc báo cáo thống kê số liệu kịp thời,
nhanh chóng, tăng thêm tính chuyên nghiệp.

