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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 

------------------------------------- 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐIỀU TRA 

NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2013 

 

PHẦN I: THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI PHIẾU 

* Phần thông tin về tên, tuổi, địa chỉ:  

- Mã số: do cơ quan thống kê (Cục Thông tin KH&CN Quốc gia) ghi. 

- Họ và tên người trả lời phiếu: Ghi tên đầy đủ theo giấy khai sinh của người trả lời phiếu. 

Viết chữ in hoa. 

- Giới tính: Chọn 1 trong 2 ô thích hợp: 

 Nam             Nữ 

- Nhóm dân tộc: chọn 1 trong 2 nhóm dân tộc nếu người trả lời phiếu là người dân tộc thiểu 

số thì dánh dấu vào mục khác. 

  Kinh           khác 

- Tuổi: chọn 1 trong 6 độ tuổi thích hợp như sau: 

 15-20             21-35            36-55          56-60         trên 60 

- Nơi ở: ghi rõ Phường/xã, Quận huyện/Thị xã/Tp thuộc tỉnh 

   Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt 

 Phường/Xã: Hàng Bài 

 Quận huyện/Thị xã/Tp thuộc tỉnh: Hoàn Kiếm 

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội 

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không ghi thêm chữ tỉnh hoặc Tp. 

(hoặc Thành phố) trừ trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ: 

Hà Nội 

Tp. Hồ Chí Minh 

* Lưu ý chung 

- Đối với những câu hỏi có các lựa chọn được đánh mã thứ tự bằng số (1, 2, 3,...) chỉ chọn 1 

lựa chọn . Ví dụ: 

1. Bằng cấp cao nhất đã đạt được 

 1. Tiểu học  3. Trung học cơ sở  5. Trung học phổ thông  7. Trung cấp 

 2. Cao đẳng  4. Đại học  6. Thạc sĩ   8. Tiến sĩ 

 9. Không bằng cấp  10. Khác (Vui lòng ghi cụ thể:.......................................................................) 

Đối với câu hỏi này chỉ chọn 1 lựa chọn phù hợp nhất. 
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- Đối với những câu hỏi có các lựa chọn được đánh mã thứ tự bằng chữ (a, b, c,...) có thể 

chọn nhiều lựa chọn. Ví dụ: 

3. Anh/chị thu nhận những thông tin về khoa học và công nghệ từ nguồn nào? (có thể chọn nhiều 
mục khác nhau) 

 a. Báo 

 b. Đài phát thanh 

 c. Ti vi 

 d. Tạp chí khoa học  

 e. Tạp chí phổ thông 

 f. Internet 

 g.  Sách 

 h. Hội nghị/hội thảo 

 i. Triển lãm 

 j. Tờ rơi 

 k. Trường học 

 l. Khác  (Vui lòng ghi cụ 
thể:.......................................) 

Đối với câu hỏi này có thể chọn nhiều lựa chọn. 

* Phần thông tin về trình độ, chuyên ngành đào tạo, nghề nghiệp 

Mục 1. Bằng cấp cao nhất đã đạt được: Phân loại theo Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ 

thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2009/QĐ - TTg ngày 9 

tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào 

tạo của hệ thống giáo dục quốc dân). Chọn trình độ cao nhất mà người trả lời phiếu được 

đào tạo, nếu chọn ô khác vui lòng ghi cụ thể bằng cấp cao nhất đã đạt được: 

 1. Tiểu học  3. Trung học cơ sở  5. Trung học phổ thông  7. Trung cấp 

 2. Cao đẳng  4. Đại học  6. Thạc sĩ   8. Tiến sĩ 

 9. Không bằng cấp  10. Khác (Vui lòng ghi cụ thể:......................................................................) 

Mục 2. Chuyên ngành đào tạo 

Có thể chọn 1 hoặc nhiều chuyên ngành đào tạo trong 6 chuyên ngành chính: khoa học tự 

nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học 

xã hội và khoa học nhân văn. Nếu không thuộc 1 trong 6 chuyên ngành trên thì chọn vào 

mục Khác và vui lòng ghi cụ thể lĩnh vực đó. 

 a. Khoa học tự nhiên 
 b. Khoa học nông 
nghiệp 

 c. Khoa học kỹ thuật 
và công nghệ 

 d. Khoa học y, dược 

 e. Khoa học xã hội 
 f. Khoa học nhân 
văn 

 g. Không có  
 h. Khác (Vui lòng ghi 
cụ thể:.............................) 

Mục 3. Nghề nghiệp đang làm: Phân loại theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam ban hành 

kèm theo Quyết định 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê về việc Ban hành danh mục dân tộc, tôn giáo và nghề nghiệp áp dụng 

cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Chọn 01 nghề nghiệp duy nhất hiện nay người 

trả lời phiếu đang làm: 

 1. Lãnh đạo (lãnh đạo có quyền lực cao, chỉ huy điều 
hành) thuộc các lĩnh vực trong các ngành, các cấp 

 2. Chuyên môn kỹ thuật bậc cao trong các lĩnh vực 

 3. Chuyên môn kỹ thuật bậc trung trong các lĩnh vực 

 4. Nhân viên (nhân viên chuyên môn sơ cấp, nhân 
viên kỹ thuật làm việc tại văn phòng, bàn giấy) trong các 
lĩnh vực 

 5. Dịch vụ cá nhân; bảo vệ và bán hàng 

 6. Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp 

 7. Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan 

 8. Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị 

 9. Nghề giản đơn 

 

Mục 4. Khu vực làm việc: Đánh dấu vào 1 ô phù hợp nhất trong các lựa chọn dưới đây, 

nếu chọn khu vực khác vui lòng ghi cụ thể khu vực làm việc của mình. 
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    1. Cơ quan hành chính sự nghiệp KH&CN              2. Cơ quan hành chính sự nghiệp khác 

    3. Doanh nghiệp (phi nông nghiệp)                          4. Nông nghiệp 

    5. Khác (Vui lòng ghi cụ thể:.........................................................................................................) 

Mục 5. Thu nhập hàng tháng ước tính: Chọn mức thu nhập phù hợp nhất với thu nhập 

hiện tại của anh/chị trong 6 khoảng thu nhập dưới đây: 

 1. Dưới 2 triệu đồng  2. Từ 2 triệu đến dưới 5 triệu  3. Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu 

 4. Từ 10 đến dưới 15 triệu  5. Từ 15 triệu trở lên  

PHẦN II: THÔNG TIN VỀ NHẬN THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Trong phần II, tập trung vào các câu hỏi để đánh giá đầy đủ nhận thức của công chúng về 

khoa học và công nghệ. Phiếu điều tra được thiết kế dưới dạng các câu hỏi đóng.  

Người điền phiếu sẽ đánh dấu  vào 1 ô phù hợp nhất theo hàng ngang và có thể chọn 

nhiều mục theo hàng dọc. Ví dụ: 

Mức độ thường xuyên 

Phương tiện thông tin 

Không bao 
giờ 

Hàng tháng Hàng tuần Hàng ngày 

Báo     
Tạp chí     

Ti vi     

Đài phát thanh     

Lưu ý điền các mục sau: 

Phần II - Mục 3. Anh chị thu nhận những thông tin về khoa học và công nghệ từ nguồn 

nào? 

 a. Báo 

 b. Đài phát thanh 

 c. Ti vi 

 d. Tạp chí khoa học  

 e. Tạp chí phổ thông 

 f. Internet 

 g.  Sách 

 h. Hội nghị/hội thảo 

 i. Triển lãm 

 j. Tờ rơi 

 k. Trường học 

 l. Khác  (Vui lòng ghi 
cụ thể:.............................) 

Người điền phiếu sẽ đánh dấu   vào 1 hoặc nhiều ô phù hợp. Nếu đánh dấu vào mục 

"Khác" thì vui lòng ghi cụ thể là nguồn nào ngoài các nguồn trên. 

Phần II - Mục 8, 13, 20: Đây là những bảng hỏi phức nên khi điền phiếu phải phân biệt 

các nhóm lựa chọn. 

Ví dụ ở bảng dưới đây: 
Chương trình/Hoạt động  Có biết tới Có tham gia Thấy có hiệu quả 

Có Không Có Không Có Không 
a. Hội thi sáng tạo kỹ thuật của 
thanh, thiếu niên 

      
b. Giải thưởng sinh viên nghiên cứu 
khoa học 

      

Bảng trên bao gồm 3 nhóm lựa chọn là "Có biết tới", "Có tham gia", "Thấy có hiệu quả" 

Với những dạng bảng này, người điền phiếu sẽ đánh dấu  một ô phù hợp ở mỗi nhóm lựa 

chọn. 

Mục 20 không đánh dấu vào các ô có màu đen () 
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