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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 2018 

 

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 khoa học và công nghệ 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 

- Mã số Tỉnh/Thành phố: Ghi mã số Tỉnh/thành phố dựa theo Bảng danh mục và mã số các 

đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 

08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ 
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DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

Số thứ 

tự 
Mã số 

Code 

Tên đơn vị hành chính 

Name of the Administrative Divisions 
No 

1  01 Thành phố Hà Nội 

2  02 Tỉnh Hà Giang 

3  04 Tỉnh Cao Bằng 

4  06 Tỉnh Bắc Kạn 

5  08 Tỉnh Tuyên Quang 

6  10 Tỉnh Lào Cai 

7  11 Tỉnh Điện Biên 

8  12 Tỉnh Lai Châu 

9  14 Tỉnh Sơn La 

10  15 Tỉnh Yên Bái 

11  17 Tỉnh Hoà Bình 

12  19 Tỉnh Thái Nguyên 

13  20 Tỉnh Lạng Sơn 

14  22 Tỉnh Quảng Ninh 

15  24 Tỉnh Bắc Giang 

16  25 Tỉnh Phú Thọ 

17  26 Tỉnh Vĩnh Phúc 

18  27 Tỉnh Bắc Ninh 

19  30 Tỉnh Hải Dương 

20  31 Thành phố Hải Phòng 

21  33 Tỉnh Hưng Yên 

22  34 Tỉnh Thái Bình 

23  35 Tỉnh Hà Nam 

24  36 Tỉnh Nam Định 

25  37 Tỉnh Ninh Bình 

26  38 Tỉnh Thanh Hoá 

27  40 Tỉnh Nghệ An 

28  42 Tỉnh Hà Tĩnh 

29  44 Tỉnh Quảng Bình 

30  45 Tỉnh Quảng Trị 

31  46 Tỉnh Thừa Thiên Huế 

32  48 Thành phố Đà Nẵng 

33  49 Tỉnh Quảng Nam 

34  51 Tỉnh Quảng Ngãi 

35  52 Tỉnh Bình Định 

36  54 Tỉnh Phú Yên 

37  56 Tỉnh Khánh Hoà 

38  58 Tỉnh Ninh Thuận 

39  60 Tỉnh Bình Thuận 

40  62 Tỉnh Kon Tum 

41  64 Tỉnh Gia Lai 

42  66 Tỉnh Đăk Lăk 

43  67 Tỉnh Đăk Nông 

44  68 Tỉnh Lâm Đồng 
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45  70 Tỉnh Bình Phước 

46  72 Tỉnh Tây Ninh 

47  74 Tỉnh Bình Dương 

48  75 Tỉnh Đồng Nai 

49  77 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

50  79 TP. Hồ Chí Minh 

51  80 Tỉnh Long An 

52  82 Tỉnh Tiền Giang 

53  83 Tỉnh Bến Tre 

54  84 Tỉnh Trà Vinh 

55  86 Tỉnh Vĩnh Long 

56  87 Tỉnh Đồng Tháp 

57  89 Tỉnh An Giang 

58  91 Tỉnh Kiên Giang 

59  92 Thành phố Cần Thơ 

60  93 Tỉnh Hậu Giang 

61  94 Tỉnh Sóc Trăng 

62  95 Tỉnh Bạc Liêu 

63  96 Tỉnh Cà Mau 

* 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  2. Trung học cơ sở  3. Trung học phổ thông   4. Sơ cấp    

 5. Trung cấp   6. Cao đẳng  7. Đại học  8. Thạc sĩ 

 9. Tiến sĩ  10. Không bằng cấp         11. Khác (Vui lòng ghi cụ thể:.................................) 

Đối với câu hỏi này chỉ chọn 1 lựa chọn phù hợp nhất. 

- 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 in 

 b. Báo điện tử 

 c. Đài phát thanh 

 

 d. Ti vi 

 đ. Tạp chí khoa học  

 e. Tạp chí khác 

 

 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: 

.................................................) 

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  2. Trung học cơ sở  3. Trung học phổ thông   4. Sơ cấp    
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 5. Trung cấp   6. Cao đẳng  7. Đại học  8. Thạc sĩ 

 9. Tiến sĩ  10. Không bằng cấp         11. 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. Đối tượng 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. 

 1. Người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (không thuộc ngành KH&CN) 

 2. Người làm việc trong Doanh nghiệp (trừ DN KH&CN)    

 3. Công nhân                                                                     4. Nông dân 

 5. Hưu trí                                                                           6. Học sinh/sinh viên 

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

Mục 4. 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. Các nhà Lãnh đạo trong các ngành, các cấp, các đơn vị 

 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. Nhân viên Dịch vụ cá nhân; bảo vệ trật tự - an toàn 

xã hội và bán hàng có kỹ thuật 

 6. Lao động có kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản 

 7. Thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ kỹ thuật khác 

có liên quan 

 8. Thợ có kỹ thuật lắp ráp và vận hành máy móc, thiết 

bị 

 9. Lao động giản đơn 

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. Chưa/Không có thu nhập  

 2. Dưới 2 triệu đồng         

 3. Từ 2 triệu đến dưới 5 triệu  

 4. Từ 5 đến dưới 10 triệu 

 5. Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu  

 6. 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: 
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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     

đ. Internet     

Lưu ý điền các mục sau: 

Phần II - Mục 1 không đánh dấu vào các ô có màu đen () 

 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: 

............................................................) 

     

Phần II - Mục 4. Anh chị thu nhận những thông tin về khoa học và công nghệ từ nguồn 

nào? 

 a. Báo in 

 b. Báo điện tử 

 c. Đài phát thanh 

 

 d. Ti vi 

 đ. Tạp chí khoa học  

 e. Tạp chí khác 

 

 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: 

.................................................) 

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: 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 không Có tham gia không Thấy có hiệu quả 

không 

Có Không Có Không Có Không 

a. Giải thưởng VIFOTECH       

b. Giải thưởng Quả cầu vàng       

c. Giải thưởng Hồ Chí Minh về 

KH&CN 
      

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

quả không" 

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

chọn. 


