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 Ô này dành 

cho CQ           
Thống kê ghi 

Họ và tên người trả lời phiếu: (CHỮ IN HOA) 

 

Giới tính           Nam             Nữ 

Nhóm dân tộc    Kinh           khác 

Tuổi      15-20             21-35             36-55          

             56-60             trên 60       

Nơi ở: 

Phường/Xã: 

Quận/Huyện/Thị xã/TP thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

(Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN được thực hiện theo Quyết định số 2453/QĐ-BKHCN  ngày 9 tháng 8 năm 2013  của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, những điều ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) 

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:................................................................................................) 
 

2. Chuyên ngành đào tạo  

 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: ........................................) 

 

3. Nghề nghiệp đang làm (Phân loại theo Bảng danh mục Nghề nghiệp Ban hành theo Quyết định số 114/1998/QĐ-
TCTK                   ngày 29 tháng 3 năm 1999) 

 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 

 

4. Anh/chị làm việc trong khu vực nào? 

 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:................................................................................................................................................) 
 

5. Thu nhập hàng tháng ước tính của anh/chị? 

 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 I: THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI PHIẾU 



 

 

 A – Nguồn tiếp cận thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng  

1. Anh/chị cho biết mức độ thường xuyên đọc báo, tạp chí, xem ti vi, nghe đài phát thanh không? 

Mức độ thường xuyên 

Phương tiện thông tin 
Không bao giờ Hàng tháng Hàng tuần Hàng ngày 

a. Báo     

b. Tạp chí     

c. Ti vi     

d. Đài phát thanh     

2. Xin hãy cho biết chủ đề và mức độ quan tâm của anh/chị với những chuyên mục dưới đây 

(Chủ đề có thể chọn đồng thời nhiều mục nhưng mức độ quan tâm thì chỉ chọn một mục) 

Mức độ quan tâm 

Chương trình/chuyên mục 
Không quan tâm Ít quan tâm Quan tâm Rất quan tâm 

a.Thời sự, chính trị     

b. Kinh tế, xã hội     

c. Giải trí     

d. Khoa học và công nghệ     

e. Thể thao     

f. Y tế, sức khỏe     

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

    

  

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 nêu cụ thể: 
............................................................) 

 

 
B – Tiếp cận KH&CN thông qua tham quan,  tham dự triển lãm, hội thảo, diễn đàn 

 

4. Trong năm vừa qua, anh/chị đã tới những địa điểm dưới đây bao nhiêu lần? 

Số lần 

Địa điểm 
  0     1      2      3     4 hoặc nhiều hơn      

a. Bảo tàng                     

b. Vườn Bách thú                     

c. Công viên nước/Thủy cung                     

d. Công viên/Vườn thực vật                     

e. Những nơi khác có liên quan tới khoa học   

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

                    

5. Trong năm qua, Anh/chị tham dự bao nhiêu lần những cuộc triển lãm hoặc hội thảo dưới đây? 

Số lần 

Triển lãm, hội thảo 
  0     1      2      3     4 hoặc nhiều hơn      

a. Giáo dục đào tạo                     

b. Khoa học và công nghệ                      

c. Nghệ thuật                     

d. Sách                     

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

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



 
C – Kiến thức và nhận thức về khoa học và công nghệ 

 

6. Anh/chị đã bao giờ đọc hay nghe nói về những vấn đề sau chưa? 

 Có Không  Có Không 

a. Hóa học trị liệu   i. Nhân bản vô tính   

b. Công nghệ sinh học   j. Băng thông rộng   

c. Năng lượng mặt trời   k. Trạm vũ trụ quốc tế   

d. Thương mại điện tử   l. Điện toán đám mây   

e. Hiệu ứng nhà kính   m. Biến đổi khí hậu   

f. Ô nhiễm không khí   n. Nước biển dâng   

g. Lỗ thủng tầng ozon   o. Sinh vật biến đổi gen   

h. Cúm gia cầm (H5N1, H7N9)   p. Động đất kích thích   

7. Theo anh/chị, những câu dưới đây là đúng hay sai, nếu không rõ câu trả lời của mình thì chọn không chắc chắn 

 Đúng Sai Không chắc chắn 

a. Hóa học trị liệu được sử dụng để điều trị ung thư    

b. Thương mại điện tử liên quan tới giao dịch mua bán thông qua internet    

c. Cúm gia cầm lây nhiễm qua chim bồ câu    

d. Nhân bản vô tính là một quy trình sản sinh hai tế bào giống hệt nhau    

e. Băng thông rộng là một thiết bị kiểm soát cường độ ánh sáng    

f. Điện toán đám mây là công nghệ không cần sử dụng internet    

g. Biến đổi khí hậu là do gia tăng các chất thải khí nhà kính    

h. Sinh vật biến đổi gen chủ yếu do con người tạo ra và chưa từng tồn tại    

i. Động đất kích thích chủ yếu do các hồ thủy điện gây ra    
 

 
D - Sự quan tâm và hiểu biết của anh/chị về KH&CN 

 

8. Anh/chị hãy đánh giá mức độ quan tâm và hiểu biết của mình về những vấn đề sau? 

Vấn đề KH&CN 

Mức độ quan tâm Mức độ hiểu biết 

Không 
quan tâm 

Quan 
tâm 

Rất quan 
tâm 

Không 
biết 

Hiểu Hiểu rõ 

a. Phát minh khoa học mới nhất (ví dụ về nhân bản vô 
tính, hạt Higgs, tế bào gốc chữa ung thư) 

      

b. Phát minh mới nhất về công nghệ mới (máy in 3D)       
c. Phát minh và công nghệ mới của Việt Nam (giàn 
khoan tự nâng, chế tạo vệ tinh nhỏ) 

      

d. Công nghệ thông tin và truyền thông       
e. Sản xuất điện hạt nhân       
f. Ô nhiễm môi trường        
g. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ       

 

 
E - Hiểu biết của công chúng về khoa học và công nghệ  

9. Theo anh/chị, những câu dưới đây là đúng hay sai? Nếu anh/chị không chắc chắn xin chọn không rõ. 

 Đúng Sai Không rõ 

a. Trung tâm của trái đất rất nóng    
b. Tất cả phóng xạ đều do con người tạo ra    
c. Cây cối thải ra khí ôxy cho con người thở    
d. Gen của người cha xác định giới tính của đứa trẻ    
e. La-de hoạt động bằng sóng âm thanh    
f. Hạt điện tử nhỏ hơn hạt nhân    
g. Kháng sinh tiêu diệt virus giống như vi khuẩn    
h. Các lục địa bị dịch chuyển từ hàng triệu năm qua và tiếp tục dịch chuyển    
i. Hút thuốc gây ung thư phổi    
k. Người đầu tiên sống cùng thời điểm với khủng long    
l. Trái đất quay xung quanh mặt trời    
m. Ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh    
n. Trái đất quanh 1 vòng quanh mặt trời hết 365 ngày    

 



 F - Tác động của KH&CN  

10. Có người nói nghiên cứu khoa học có nhiều tác động tích cực hơn tác động tiêu cực. Xin anh/chị cho biết ý 
kiến của mình về nhận định trên? 

   1. Đồng ý                                     2. Không đồng ý                       3. Không rõ     

11. Xin anh/chị cho biết đánh giá của mình về tác động của khoa học và công nghệ đối với các vấn đề sau. Nếu 
anh/chị không có câu trả lời xin chọn không rõ. 

 Tác động tích cực Tác động tiêu cực Không tác động Không rõ 

a. Mức sống     

b. Chi phí sinh hoạt     

c. Y tế công cộng     

d. Điều kiện làm việc     

e. Môi trường     

f. Hưởng thụ cuộc sống     

g. Hòa bình thế giới     

12a. Anh/chị có nghe nói về cây trồng biến đổi gen không? 

1. Có                                          2. Không      (Vui lòng chuyển sang phần G) 

12b. Nếu có, theo anh chị có nên ứng dụng và phát triển công nghệ này ở Việt Nam hay không? 

1. Có                                          2. Không                                      3. Không chắc chắn    

 

 G - Nhận thức của công chúng và sự tham gia vào hoạt động khoa học và công nghệ  

13. Anh/chị có biết gì hoặc có tham gia vào bất kỳ chương trình/hoạt động nào dưới đây không? Nếu có, chương 
trình đó có tác động nâng cao nhận thức của công chúng về Khoa học và Công nghệ hay không? 

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       

c. Giải thưởng Quả cầu vàng       

d. Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN       

e. Giải thưởng nhà nước về KH&CN       

f. Giải thưởng VIFOTECH       

g. Trại hè sáng tạo       

h. Tài liệu, phim, video clip về khoa học và công nghệ       

i. Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart)       

k. Chương trình Robocon, Sáng tạo Việt, ....       

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

 
H - Thái độ của công chúng đối với khoa học và công nghệ 

 

14. Anh/chị có đồng ý rằng chúng ta cần tập trung đầu tư hơn nữa cho KH&CN không? 

 1. Có              2. Không                 3. Không rõ 

15. Anh/chị có cho rằng việc làm trong lĩnh vực KH&CN hấp dẫn không? 

 1. Có              2. Không                 3. Không rõ 

16. Xin anh/chị cho biết ý kiến về những vấn đề có liên quan tới cơ hội việc làm trong lĩnh vực KH&CN  

 Đồng ý Không đồng ý Không rõ 

a. Có ít cơ hội việc làm trong lĩnh vực KH&CN     

b. Không phải tất cả việc làm đều cần kiến thức KH&CN     

c. Công chúng tại Việt Nam thiếu nhận thức về KH&CN     

d. Các vấn đề khoa học rất khó    

e. Việc tiếp cận trong vấn đề dạy học về khoa học là quá hàn lâm    

f. Mức thu nhập trong lĩnh vực KH&CN không hấp dẫn    

17. Anh/chị có định làm việc trong lĩnh vực KH&CN không? 

 1. Có             2. Không                 3. Không rõ 



18. Anh/chị có biết về các văn bản liên quan tới KH&CN của Việt Nam dưới đây hay không ?  

 Biết Không biết 

a. Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng khóa XI về phát 
triển khoa học và công nghệ (KH&-CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế 

  

b. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020   

c. Luật Khoa học và Công nghệ    

d. Luật chuyển giao công nghệ   

e. Luật sở hữu trí tuệ   

19. Anh/chị có đồng ý với những ý kiến dưới đây không? 

 Đồng ý Không 
đồng ý 

Không 
rõ 

a. KH&CN cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta    

b. Chất lượng giáo dục khoa học ở trường chưa đạt yêu cầu    

c. Sử dụng công nghệ tự động sẽ tăng cơ hội việc làm trong các nhà máy    

d. Chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào khoa học     

e. Nghiên cứu khoa học làm tăng kiến thức mặc dù nó không mang lại lợi ích ngay lập tức    

f. Mặc dù nghiên cứu trên động vật có thể đau đớn đối với chúng, nhưng nghiên cứu này 
cần phải được tiến hành vì lợi ích con người. 

   

g. Chính phủ cần cung cấp kinh phí nhiều hơn nữa cho nghiên cứu KH&CN     

h. Doanh nghiệp cần chi nhiều hơn nữa cho nghiên cứu KH&CN     

i. Chúng ta cần có kiến thức về khoa học để cuộc sống hàng ngày của chúng ta tốt đẹp 
hơn 

   

j. Khoa học làm cho lối sống của chúng ta thay đổi quá nhanh    

k. Các nhà khoa học đang nỗ lực làm cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn    

l. Công việc hàng ngày của chúng ta sẽ hiệu quả hơn khi áp dụng KH&CN     

m. Những khám phá mới sẽ giúp chúng ta giải quyết những tác động tiêu cực của KH&CN     

n. KH&CN rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước    
 

 
I – Cơ sở hạ tầng và phương tiện hỗ trợ 

 

20. Anh/chị có tiếp cận được những phương tiện sau không? Nếu có, vui lòng cho biết là ở đâu? 

 Tiếp cận Ở đâu 

Có Không  Tại nhà <20km >20km 

a. Thư viện      

b. Internet      

c. Máy tính      

d. Bảo tàng        

e. Công viên nước/Thủy cung      

g. Vườn bách thú      

h. Công viên/Vườn thực vật      

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

Điều tra viên: 

Họ và tên:........................................ 

Điện thoại:....................................... 

E-mail:............................................. 

.........., ngày....... tháng...... năm 2013 

Người trả lời phiếu  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Thống kê Khoa học và Công nghệ, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tel. (04) 38256143; Fax: (04) 39349127 ; Email: vtthuy@vista.gov.vn 

Cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

mailto:pklinh@vista.gov.vn

