Phiếu 1/ĐTNTCC-KHCN/2018
Mã số

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

PHIẾU ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CỦA CÔNG
CHÚNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ÁP DỤNG CHO CÁC CÁ NHÂN TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG
(TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN KHÔNG BAO GỒM CÁC CÁ NHÂN
HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG)

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
Tuổi

 khác

 15-20

 21-35

 56-60

 trên 60

 36-55

Nơi ở:
Phường/Xã:
Quận/Huyện/Thị xã/TP thuộc tỉnh:
Tỉnh/Thành phố:
Mã số Tỉnh/Thành phố

PHẦN I: THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI PHIẾU
Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN được thực hiện theo Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 6 năm 2018 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 mà anh/chị 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:..............................................)
2. Anh/chị được đào tạo chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực nào sau đây?
 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. Anh/chị thuộc nhóm nào sau đây?
 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:....................................)
4. Nghề nghiệp anh/chị đang làm? (Phân loại theo Bảng danh
ngày 12 tháng 11 năm 2008)
 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
5. Thu nhập hàng tháng ước tính của anh/chị?

mục Nghề nghiệp Ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-TCTK
 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

 1. Chưa/Không có thu nhập

 3. Từ 2 triệu đến dưới 5 triệu

 5. Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu

 2. Dưới 2 triệu đồng

 4. Từ 5 đến dưới 10 triệu

 6. Từ 15 triệu trở lên

PHẦN II: NGUỒN TIẾP CẬN THÔNG TIN KH&CN
1. Anh/chị có tiếp cận được những phương tiện sau không? Nếu có, vui lòng cho biết là ở đâu?
Tiếp cận
Có
Không
Tại nhà



a. Thư viện



b. Internet



c. Máy tính



d. Bảo tàng



e. Công viên nước/Thủy cung



f. Vườn bách thú



g. Công viên/Vườn thực vật



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

Ở đâu
< 20km

> 20km

































2. Anh/chị cho biết mức độ thường xuyên đọc báo, tạp chí, xem ti vi, nghe đài phát thanh, truy cập internet?
Mức độ thường xuyên
Phương tiện thông tin
a. Báo
b. Tạp chí
c. Ti vi
d. Đài phát thanh
e. Internet

Không bao giờ






Hàng tháng

Hàng tuần







Hàng ngày







3. 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 Không quan tâm
Ít quan tâm
Chương trình/chuyên mục
a. Khoa học và công nghệ


b. Thời sự, chính trị


c. Kinh tế, xã hội


d. Giáo dục đào tạo


e. Y tế, sức khỏe


f. Thể thao


g. Giải trí


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









Quan tâm

Rất quan tâm



















4. 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

 d. Ti vi
 e. Tạp chí khoa học

 g. Internet
 h. Sách

 k. Tờ rơi

 c. Đài phát thanh

 f. Tạp chí khác

 i. Hội nghị/hội thảo

 m. Khác (Vui lòng nêu cụ thể:
............................................................)

 j. Triển lãm

 l. Trường học

5. Trong năm qua, Anh/chị tham dự bao nhiêu lần những cuộc triển lãm hoặc hội thảo dưới đây?
Số lần
0
1
2
Triển lãm, hội thảo



a. Khoa học và công nghệ



b. Giáo dục đào tạo



c. Nghệ thuật



d. Sách



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

3

4 lần trở lên



















PHẦN III: HIỂU BIẾT CỦA CÔNG CHÚNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
A- Mức độ quan tâm và hiểu biết về khoa học và công nghệ
6. Anh/chị hãy đánh giá mức độ quan tâm và hiểu biết của mình về những vấn đề sau?
Mức độ quan tâm
Vấn đề KH&CN
Không
Quan
Rất quan
quan tâm
tâm
tâm



a. Thị trường công nghệ (Techmart, Techfest, Techdemo...)
b. Hệ tri thức việt số hóa (tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số



hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực)
c. Cách mạng công nghiệp 4.0 (Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật



kết nối - Internet of Things (IoT) và Dữ liệu lớn (Big Data))



d. Công nghệ thông tin và truyền thông ICT



e. Đổi mới sáng tạo



f. Sở hữu trí tuệ (bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp...)



g. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (hệ thống mã số, mã vạch...)
h. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất (công nghệ nhân



giống in vitro, công nghệ nano trong bảo quản, công nghệ sinh
học...)



i. Năng lượng nguyên tử (điện hạt nhân...)
j. An toàn bức xạ và hạt nhân (chất thải phóng xạ, thiết bị bức



xạ, nguồn phóng xạ, sự cố hạt nhân...)
k. Năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, thủy triều, địa



nhiệt, sinh khối, nhiên liệu sinh học...)

Mức độ hiểu biết
Không
Hiểu ít Hiểu rõ
hiểu






















































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. TECHMART là nơi kết nối cung - cầu, đặt hàng, giao dịch mua bán, chuyển
giao công nghệ, thiết bị.



b.TECHFEST là ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
c.Sự kiện TECHFEST dành cho tất cả mọi đối tượng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

d.TECHDEMO kết nối cung - cầu công nghệ, tạo môi trường gắn kết chặt chẽ
giữa nghiên cứu và ứng dụng
e. Hệ tri thức Việt số hóa được xây dựng thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa,
việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực
f. Hệ tri thức Việt số hóa là nền tảng kiến tạo cho phong trào khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo của Việt Nam
g. Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện tại trong việc tự động hóa và
trao đổi dữ liệu trong công nghệ và sản xuất
h. Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp môi trường sống tốt hơn vì chất thải được
kiểm soát tốt
i.Trí tuệ nhân tạo có khả năng học hỏi và tự hoàn thiện
j. Thương mại điện tử liên quan tới giao dịch mua bán thông qua internet
k. Điện toán đám mây là công nghệ không cần sử dụng Internet
l. Đổi mới sáng tạo là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công
nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội
m. Hệ sinh thái khởi nghiệp phải gắn liền với đổi mới sáng tạo
n. Sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo quyền sở hữu những sản phẩm sáng tạo của con người

o. Sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền sở hữu tài sản vô hình
p. Chỉ những nhãn hiệu có đăng ký mới được pháp luật bảo hộ
q. Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của
sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được
r. Mã vạch là căn cứ để xác định xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa
s. Công nghệ Nano giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn
t. Trồng rau công nghệ cao giúp cải thiện năng suất
u. Năng lượng hạt nhân có phải là một loại năng lượng sạch
v. Chất phóng xạ là nguyên nhân gây ung thư
w. Người bị nhiễm phóng xạ có thể lây truyền sang người khác
x. Năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng hữu hạn
y. Mặt Trời có phải là nguồn cung cấp năng lượng liên tục cho nhiều quy trình
diễn tiến trong bầu sinh quyển Trái Đất






























































































8. Ngành KH&CN của Việt Nam đang chịu sự điều tiết của 8 Luật, Anh/chị biết tới Luật nào dưới đây?
Biết

a.Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013

b.Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

c.Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm
2009

d.Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008

e.Luật Công nghệ cao năm 2008

f.Luật Đo lường năm 2011

g.Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006

h.Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010

Không biết









B- Tác động của khoa học và công nghệ
9. Có người nói khoa học và công nghệ 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 
10. 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









C- Tham gia của công chúng vào các hoạt động của khoa học và công nghệ
11. 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 anh/chị về Khoa học và Công nghệ hay không?
Có biết không
Có
Không

Chương trình/Hoạt động
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Giải thưởng VIFOTECH
Giải thưởng Quả cầu vàng về KH&CN
Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN
Giải thưởng nhà nước về KH&CN
Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học
Giải thưởng chất lượng quốc gia
Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Tài liệu, phim, video clip về khoa học và công nghệ
Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart)
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest)
Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo)
Chương trình Robocon, Sáng tạo Việt, ....
Cuộc thi sáng tạo của thanh, thiếu niên nhi đồng
Trại hè sáng tạo trẻ - Young Makers Camp
Giáo dục STEM
Khác: (Vui lòng ghi cụ thể:.....................................)


















Thấy có hiệu quả hông

Có tham gia không
Có
Không




















































Có

Không



































D- Thái độ của công chúng đối với khoa học và công nghệ
12. 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

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

 2. Không

 3. Không rõ

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

 2. Không

 3. Không rõ

15. Xin anh/chị cho biết ý kiến về những vấn đề có liên quan tới cơ hội việc làm trong lĩnh vực KH&CN
a. Có ít cơ hội việc làm trong lĩnh vực KH&CN
b. Không phải tất cả việc làm đều cần đến kiến thức KH&CN
c. Người dân tại Việt Nam thiếu hiểu biết về KH&CN
d. Các vấn đề khoa học rất phức tạp
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

Đồng ý

Không đồng ý

Không rõ





































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

Không đồng ý

Không rõ

a. Chất lượng giáo dục khoa học ở trường chưa đạt yêu cầu
b. Chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ
c. Nghiên cứu khoa học làm tăng kiến thức mặc dù nó không mang lại lợi ích ngay lập tức



















d. Chính phủ cần cung cấp kinh phí nhiều hơn nữa cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ


































e. Doanh nghiệp cần chi nhiều hơn nữa cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
g. Cần có kiến thức về khoa học để cuộc sống hàng ngày của chúng ta tốt đẹp hơn
h. Công việc hàng ngày của chúng ta sẽ hiệu quả hơn khi áp dụng KH&CN
i. Những khám phá mới sẽ giúp chúng ta giải quyết những tác động tiêu cực của KH&CN
j. KH&CN góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển đất nước

.........., ngày....... tháng...... năm 2018
Người trả lời phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Điều tra viên:
Họ và tên:........................................
Điện thoại:.......................................
E-mail:.............................................

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. (024) 38256143; Fax: (024) 39349127 ; Email: trungle@vista.gov.vn/
minhngoc@vista.gov.vn

Cảm ơn sự hợp tác của Quý vị

