HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THAO TÁC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN
BƯỚC 1: Truy cập website điều tra thống kê trực tuyến của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia
http://dieutra.vista.gov.vn/
BƯỚC 2: Đăng nhập hệ thống

1. Lựa chọn tài khoản
“Đơn vị tham gia điều tra”

2. Nhập thông tin gồm:
- Mã đơn vị
- Mật khẩu
Ghi chú: Thông tin tài khoản đã được cung cấp qua đường công văn/email
(Nếu không nhận được thông tin tài khoản, vui lòng liên hệ Bộ phận thống kê KH&CN: 02838297040 (ext: 222) / 0938 374973 (Duy Sang) / 0906 321687 (Như Hà) để được hỗ trợ)

3. Nhấn “Đăng nhập” để truy
cập hệ thống

BƯỚC 3: Tại menu “TRANG CHỦ”, trong phần “Thông tin chung về đơn vị”, nhấp vào
“CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐƠN VỊ”

- Nhập đầy đủ các thông tin trong 8 nội dung:
1. Thông tin chung về đơn vị

2. Thông tin về thủ trưởng đơn vị

3. Loại hình kinh tế
4. Loại hình tổ chức

5. Cơ quan quản lý trực tiếp

6. Bộ, ngành/tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản, quản lý (chọn UBND Thành
phố Hồ Chí Minh nếu thuộc các đơn vị tư nhân)

7. Lĩnh vực KH&CN của đơn vị

8. Loại hình hoạt động KH&CN chính của đơn vị

Nhấn vào ô “Cập nhật thông tin đơn vị” để
hoàn tất cập nhật các thông tin đã ghi

BƯỚC 4: Trong phần “Phiếu thu thập thông tin nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ”, nhấp vào “CẬP NHẬT THÔNG TIN PHIẾU”

Phần II: Thông tin về Nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
II.1. Nhân lực trực tiếp tham gia hoạt động NC&PT của đơn vị chia theo vị trí hoạt động

II.2.1 Cán bộ nghiên cứu của đơn vị chia theo trình độ chuyên môn và chức danh

II.2.2 Cán bộ nghiên cứu của đơn vị chia theo lĩnh vực nghiên cứu

Ghi chú: Số lượng cán bộ nghiên cứu ghi ở Mục 1 Bảng 1 phải bằng tổng số cán bộ nghiên cứu
ghi ở Mục 1 Bảng 2.1 và bằng tổng số cán bộ nghiên cứu ghi ở Bảng 2.2

Phần III: Thông tin về Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
III.1. Hoạt động NC&PT (Tổng số nhiệm vụ thực hiện trong năm = Số chuyển tiếp từ năm
trước + Số được phê duyệt mới trong năm)

III.2. Kết quả/sản phẩm của hoạt động NC&PT

Phần IV: Thông tin về Chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
IV.1. Chi cho hoạt động NC&PT chia theo nguồn cấp kinh phí

IV.2. Chi cho hoạt động NC&PT chia theo loại chi

IV.3. Chi cho hoạt động NC&PT chia theo lĩnh vực nghiên cứu

Ghi chú: Tổng chi cho NC&PT ở các bảng phải bằng nhau

Nhấn vào ô “Cập nhật phiếu điều tra” để
hoàn tất cập nhật các thông tin đã ghi

CHÚ Ý: Nếu nhập số liệu không chính xác, hệ thống sẽ báo lỗi các chỗ sai, cần phải điều
chỉnh theo hướng dẫn mới lưu được thông tin nhập liệu

BƯỚC 5: Download phiếu điều tra sau khi điền đầy đủ thông tin; ký tên, đóng dấu
- Vào menu “BÁO CÁO”, chọn mục 1 – Phiếu thu thập thông tin nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ để xem file báo cáo hoàn chỉnh của đơn vị

- Nhấp chọn ô “Xem dưới dạng Word” để download phiếu điều tra về máy tính

- Ghi thông tin người trả lời phiếu và trình thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu mộc đỏ của đơn vị
để xác thực thông tin trong phiếu điều tra.

- SCAN phiếu điều tra sau khi đã có đầy đủ thông tin, chữ ký thủ trưởng và con dấu

BƯỚC 6: Gửi phiếu điều tra
- Nhấp chọn menu “GỬI PHIẾU”

- Upload file scan phiếu điều tra sau khi đã ký tên, đóng dấu đỏ

- Nhấp vào ô “GỬI PHIẾU ĐIỀU TRA” và nhấn “OK” khi hệ thống yêu cầu xác nhận để gửi
phiếu về cơ quan đầu mối thông tin.

Ghi chú:
- Trước khi gửi phiếu điều tra, đơn vị báo cáo có thể điều chỉnh dữ liệu tùy ý ở phần “Thông tin
chung về đơn vị” và “Phiếu thu thập thông tin nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”
rồi nhấp vào ô “CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐƠN VỊ”/“CẬP NHẬT PHIẾU ĐIỀU TRA”.
- Sau khi gửi phiếu điều tra, mục 6. Tình trạng báo cáo từ “Chưa gửi báo cáo”sẽ chuyển thành
“Đã gửi báo cáo, không được phép sửa đổi dữ liệu”. Khi đó, tất cả các thay đổi, điều chỉnh trên
phiếu điều tra sẽ không được lưu lại.

