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S6:1.23'!-IQD-TCTK Hiz N9i, ngay 08thang8 nam 2019 

QUYETDJNH 

V~ vi~c ban himh phuO'ng an diSu tra nhu cAu va mrrc dQ hai long 


ciui nglf01 sir dl}.ng thong tin th8ng ke nam 2020 


TONG CUC TRUONG TONG cuc THONGKE. . 

j • . , 

Can cu Lu~t Th6ng ke ngay 23 thang 11 nam 2015; 

Can cu QuySt dinh s6 54/2010/QD~TTg ngay 24 thang 8 nfun 2010 cua 
Thu tuang Chinh phu quy djnh chuc nfulg, nhi~m V\l, quySn h~ va co c~u t6 
chuc cua Tfmg C\lC Th6ng kc nvc thuQc BQ KS hOc;lCh va D~u hr; QuySt dinh s6 
65/2013/QD-TTg ngay 11 thang 11 nam 2013 cua Thu tUOng Chinh phu sua 
d6i, b6 sung DiSm a Khoan 1 DiSu 3 QuySt diM s6 54/2010/QD-TTg ngay 24 
thang 8 nam 2010 cua Thu tuOng Chinh phu; 

Can cu QuySt diM s6 748/QD-TCTK ngay 30 thang 5 nam 2019 cua T6ng 
C\lC truemg T6ng C\lC Th6ng ke vS vi~c ban hanh KS ho~ch diSu tra th6ng ke nam 
2020 cua T6ng C\IC Th6ng ke; 

Xet dS nghj Clla V\l wOng V\l Th6ng ke T6ng hgp, 

QUYETDJNH: 

DiSu 1. Ban hanh kern thea QuySt dinh nay Phuang an diSu tra nhu c~u va 
muc dQ hai long cua ngum sir d\lllg thong tin th6ng ke nam 2020. 

DiSu 2. Cac d6i hrqng sir d\lllg thong tin th6ng ke co quySn va nghia V\l 
cung cfrp d~y du thong tin vS tinh hinh sir d\lllg, muc dQ hill long va nhu cAu 
thong tin th6ng ke thea phiSu diSu tra. 

DiSu 3. Giao V\l Th6ng ke T6ng hgp chu tri, ph6i hgp V01 cac dan vi lien 
quan va C\Ic Th6ng ke tinh, thanh ph6 tnJc thuQc Trung uang t6 chuc thllc hi~n 
cUQc diSu tra thea dUng Phuang an quy diM. 

DiSu 4. QuySt dinh nay co hi~u lllc kS fir ngay kY. 
DiSu 5. V\l tru6ng V\l Th6ng ke T6ng hgp, V\l truOng V\l KS ho~ch till 

chinh, V\l truOng V\l Phuang phap chS dQ th6ng ke va Cong ngh~ thong tin, Chanh 
Van phong T6ng C\lC Th6ng ke, C\lC truOng C1.Ic Th6ng ke tinh, thanh ph6 ttvc 
thuQc Trung uang va Thu truOng cac dan vi co lien quan chiu trach nhi~m thi 
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hanh QuySt dinh nay./~ 
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eONG HoA xA HOI em) NGHiA VI~T NAM 
DQC l~p - TV do - H~nh phuc 

PmfONG AN DIED TRA 

Nhu ciu va muc dQ hai long clla nguOi sir d1}ng 


thong tin th8ng ke nam 2020 

(Ban himh kern thea Quy1tdinh st51234IQip-TCTK, n~ay 08 thang8 narn 2019 

cua Tong c,¥c truo-ng Tong C,¥C Thong Ice) 

1. Ml}c dich, yeu cAu di~u tra 

BiSu tra nhu c~u va muc dQ hai long cua ngum su d\ll1g thong tin th6ng ke 

dugc th\lC hi~n nhfun m\lc dich: 

- Thu th~p d.c thong tin dS danh gia tinh hlnh su d\ll1g va muc dQ hai long 

cua ngum su d\ll1g thong tin th6ng ke do T6ng C\lC ThBng ke, Cvc ThBng ke tinh, 

th3nh phB trl,lc thuQc Trung uang va Chi cvc ThBng ke huy~n, qu~n, thi xa, thanh 

phB thuQc tinh (sau day viSt gQn la nganh ThBng ke) da: va dang ph6 biSn, cung 

c~p hi~n nay. 

- Tim hiSu nhu c~u vS thong tin thBng ke cua cac dBi tugng su dvng dS co 

CCY sa nang cao ch~t lugng sB li~u thBng ke, d6ng thm d~y m~ va hom thi~n hOC;lt 

dQng san xu~t, ph6 biSn thong tin thBng ke trong fum gian toi 

KSt qua diSu tra phai dap tmg yeu c~u: 

- D8.nh gia th\lc trC;lllg vS ch~t lugng san ~t thong tin va ph6 biSn thong tin 

thBng ke Clla nganh ThBng ke, tim hiSu nhu c~u, mong dgi Clla ngum su d\ll1g thong 

tin-dBi vm nhUng thong tin do nganh ThBng ke bien SOC;lll, ph6 biSn, cung c~p trong 

thm gian tm. KSt qua danh gia nay giup nganh ThBng ke co them CCY sa d@ hom 

thi~n chinh sach, kS hOC;lCh san xu~t va ph6 biSn thong tin thBng ke nhfun dap Ung 

tBt han nhu c~u ngay cmg cao Clla ngum dUng tin. 

- Cong mc, t6 chuc, thu th~p thong tin, xu ly s6 li~u, t6ng hgp va cong bB 

phai thvc hi~n thea dUng nQi dung quy dinh trong Phuang an diSu tra. 

2. D8i tUQ1lg, don vi va ph~m vi di~u tra 

- DBi tugng, dan vi diSu tra: La t6 chuc, ca nhan da va dang su dvng ho~c 
co nhu c~u su dvng thong tin thBng ke do nganh ThBng ke ph6 biSn/cung c~p 
trong cac CCY quan Nha nu6c; CCY quan Dang, doan thS; CCY quan thong tin dC;li 

chUng; doanh nghi~p va nha d~u tu; CCY sa nghien cUu, giao d\lc va dao ~o; cac 

f)C;li su qU8.n, t6 chuc qu6c tS co Van phong dC;li di~n ~i Vi~t Nam v,a cac dBi tugng 
SLr dvng thong tin thBng ke khac. 
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- Phạm vi điều tra: Đây là cuộc điều tra mẫu tiến hành trên địa bàn 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế có văn 

phòng đại diện tại Việt Nam (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) thường xuyên sử dụng 

thông tin thống kê.  

3. Thời điểm, thời kỳ và thời gian điều tra 

- Thời điểm điều tra: 01/6/2020  

- Thời kỳ thu thập thông tin: Thông tin của các đối tượng được điều tra tính 

đến 31/5/2020. 

- Thời gian thu thập thông tin: Từ 01/6/2020 đến 30/6/2020. 

4. Nội dung điều tra, phiếu điều tra 

a) Nội dung điều tra  

Điều tra liên quan đến nhu cầu và đánh giá của người dùng tin đối với thông 

tin thống kê, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau: 

- Tình hình sử dụng thông tin thống kê của các đối tượng dùng tin trong thời 

gian qua. 

- Đánh giá mức độ hài lòng của các đối tượng dùng tin về thông tin thống kê nói 

chung và những sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của ngành Thống kê như: Báo 

cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng; Niên giám thống kê hàng năm; trang thông 

tin điện tử thống kê; các báo cáo phân tích thống kê nhiều năm; số liệu các cuộc điều 

tra thống kê. 

- Tìm hiểu triển vọng sử dụng và nhu cầu về thông tin thống kê của các đối 

tượng dùng tin trong thời gian tới. 

b) Phiếu điều tra 

Điều tra tình hình sử dụng thông tin thống kê năm 2020 sử dụng hai loại 

phiếu điều tra (tiếng Việt và tiếng Anh) có nội dung giống nhau, trong đó: 

- Phiếu số 01/SDTT: Áp dụng cho các đối tượng điều tra là người Việt Nam. 

- Phiếu số 02/SDTT: Áp dụng cho Đại sứ quán, Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.  

 (Nội dung cụ thể phiếu điều tra tại Phụ lục 1) 

5. Phân loại, danh mục sử dụng trong điều tra 

- Danh mục các đơn vị hành chính ban hành theo Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và được cập nhật 

đến thời điểm điều tra. 

- Danh mục nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-TCTK 

ngày 12/11/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 
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6. Loại điều tra và phương pháp thu thập thông tin 

a) Loại điều tra 

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu với quy mô 13.200 đối tượng điều tra được 

chọn từ các cơ quan Nhà nước; cơ quan Đảng, đoàn thể; cơ quan thông tin đại 

chúng; doanh nghiệp và nhà đầu tư; cơ sở nghiên cứu, giáo dục và đào tạo; các 

đối tượng sử dụng thông tin thống kê khác trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế có Văn phòng đại diện tại 

Việt Nam. 

b) Phân bổ mẫu điều tra 

Trên cơ sở phân nhóm các đối tượng sử dụng thông tin và theo vị trí việc 

làm khác nhau như: Lãnh đạo Bộ, ngành; lãnh đạo cấp tỉnh, cấp Cục, Vụ, Viện, 

cấp Sở, cấp huyện, cấp phòng và vị trí khác, tiến hành phân bổ mẫu theo các nhóm 

trên một cách có chủ đích, cụ thể như sau: 

* Đối với 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không kể Hà Nội, 

thành phố Hồ Chí Minh): mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực 

hiện 200 phiếu, cơ cấu cụ thể như sau: 

(1) Tỉnh ủy, Thành ủy; HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương thực hiện 40 phiếu, chia ra: 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy; lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh/thành phố; 

Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố thực hiện 

5-7 phiếu. 

- Lãnh đạo và công chức Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy; Văn phòng HĐND, 

UBND; Các Ban của Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội 

của tỉnh, thành phố thực hiện 33-35 phiếu (Tự chọn song phải đảm bảo cơ cấu hợp 

lý cả về lãnh đạo và cán bộ, tỷ lệ phiếu lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các Ban và 

lãnh đạo cấp Phòng tối thiểu là 50%).    

(2) Lãnh đạo và công chức các Sở, ngành trong tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thực hiện 60 phiếu, chia ra: 

- Lãnh đạo mỗi Sở, ngành thực hiện 2-3 phiếu.  

- Số còn lại phân bổ hợp lý giữa lãnh đạo các phòng ban và công chức (Số 

phiếu công chức không quá 50% số phiếu còn lại). 

(3) Lãnh đạo Huyện ủy, Quận ủy và tương đương; lãnh đạo HĐND, UBND 

cấp huyện; các phòng ban cấp huyện thực hiện 40 phiếu, chia ra: 

- Lãnh đạo cấp huyện thực hiện ít nhất 6-8 phiếu. 

- Số còn lại phân bổ hợp lý giữa lãnh đạo các phòng ban và công chức. 

(4) Cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn (đài phát thanh, truyền hình; các 

báo, tạp chí...) thực hiện 10 phiếu, trong đó: 2-3 phiếu phỏng vấn lãnh đạo cơ quan. 
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(5) Doanh nghiệp (ưu tiên chọn các doanh nghiệp có quy mô lớn) và các nhà 

đầu tư thuộc các loại hình kinh tế thực hiện 25 phiếu (Phỏng vấn Giám đốc hoặc Phó 

Giám đốc doanh nghiệp). 

(6) Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện 10 phiếu 

(Phỏng vấn lãnh đạo nhà trường; giảng viên). 

(7) Các đối tượng khác (giáo viên phổ thông, học sinh, sinh viên...) thực 

hiện 15 phiếu. 

* Đối với thành phố Hồ Chí Minh: Điều tra 250 phiếu.  

Ngoài số lượng 200 phiếu và cơ cấu giống như đối với các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương nêu ở trên, điều tra thêm 50 phiếu. Trong đó, 20 phiếu tại 

các học viện, các trường đại học trên địa bàn (Lãnh đạo trường đại học, học viện 

thực hiện 10 phiếu; giảng viên thực hiện 10 phiếu); 30 phiếu tại các doanh nghiệp 

và nhà đầu tư nước ngoài (Giám đốc hoặc Phó Giám đốc doanh nghiệp). 

* Đối với thành phố Hà Nội: Tổng số 700 phiếu, cơ cấu như sau: 

(1) Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội 

thực hiện 50 phiếu, chia ra:  

- Lãnh đạo Thành ủy; lãnh đạo HĐND và UBND thành phố; Trưởng đoàn, 

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố thực hiện 6-8 phiếu. 

- Lãnh đạo và công chức Văn phòng Thành ủy; Văn phòng HĐND, UBND 

thành phố; các Ban của Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành 

phố thực hiện 42-44 phiếu (Tự chọn song phải đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa Lãnh 

đạo và công chức, tỷ lệ phiếu lãnh đạo Văn Phòng, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo cấp 

Phòng tối thiểu 50%).    

(2) Lãnh đạo và công chức các Sở, ngành của thành phố thực hiện 70 phiếu, 

chia ra: 

- Lãnh đạo mỗi Sở, ngành thực hiện 2-3 phiếu;  

- Số còn lại phân bổ hợp lý giữa lãnh đạo các phòng ban và công chức (Số 

phiếu công chức không quá 50% số phiếu còn lại). 

(3) Lãnh đạo Huyện ủy, Quận ủy và tương đương; lãnh đạo HĐND, UBND 

cấp huyện; các phòng ban cấp huyện thực hiện 60 phiếu, chia ra:  

- Lãnh đạo cấp huyện thực hiện 25-30% số phiếu; 

- Số còn lại phân bổ hợp lý giữa lãnh đạo các phòng ban và công chức. 

(4) Cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn (đài phát thanh, đài truyền 

hình, các báo, tạp chí...) thực hiện 50 phiếu, trong đó: 10-15 phiếu phỏng vấn lãnh 

đạo cơ quan thông tin đại chúng. 

(5) Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty 91, Tổng công ty 90 thực hiện 

40 phiếu, trong đó: khoảng 50% phiếu lãnh đạo Tập đoàn, Tổng công ty, còn lại là 

lãnh đạo các phòng ban chức năng. 
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(6) Doanh nghiệp và các nhà đầu tư thuộc các loại hình kinh tế thực hiện 130 

phiếu, trong đó: khoảng 35% doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài; 35% doanh 

nghiệp Nhà nước (Các doanh nghiệp phỏng vấn Giám đốc hoặc Phó Giám đốc). 

(7) Các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và dạy nghề thực 

hiện 40 phiếu, trong đó: 20 phiếu phỏng vấn lãnh đạo cấp trường; 20 phiếu còn lại 

phỏng vấn giảng viên.  

(8) Các Viện nghiên cứu thực hiện 30 phiếu, trong đó: 15 phiếu phỏng vấn 

lãnh đạo các Viện; 15 phiếu còn lại phỏng vấn các viên chức. 

(9) Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; Văn phòng Quốc 

hội và các Ủy ban của Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện 200 phiếu, trong đó: 40 phiếu 

phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo cấp Bộ, ngành; 80 phiếu lãnh đạo cấp Vụ; 40 

phiếu lãnh đạo cấp phòng và 40 phiếu công chức. 

(10) Các đối tượng khác (giáo viên phổ thông, học sinh, sinh viên...) thực hiện 

30 phiếu. 

* Các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế có Văn phòng đại diện tại Việt Nam: 

Điều tra 50 phiếu 

c) Phương pháp thu thập thông tin 

Cuộc điều tra áp dụng 2 phương pháp thu thập thông tin: 

- Điều tra gián tiếp: Đối tượng được điều tra trả lời phiếu điều tra trên 

Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê (đối tượng điều tra được cấp tài 

khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự điền thông tin vào phiếu điều tra trực 

tuyến) theo đúng nội dung và thời gian quy định của Phương án điều tra.  

- Điều tra trực tiếp: Điều tra viên gặp đối tượng được điều tra phỏng vấn 

trực tiếp và điền vào phiếu điều tra. 

(1) Thu thập thông tin bằng phương pháp gián tiếp, gồm: 

-  Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; Văn phòng Quốc hội 

và các Ủy ban của Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

- Tỉnh ủy, Thành ủy; HĐND và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Lãnh đạo và công chức các Sở, ngành của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Lãnh đạo Huyện ủy, Quận ủy và tương đương; lãnh đạo HĐND, UBND 

cấp huyện; các phòng ban cấp huyện. 

- Các Viện nghiên cứu. 

- Các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế có Văn phòng đại diện tại Việt Nam. 
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(2) Thu thập thông tin bằng phương pháp trực tiếp toàn bộ các đối tượng 

điều tra còn lại. 

(3) Căn cứ số mẫu đã được phân bổ và cơ cấu đề cập ở trên, các Cục Thống 

kê tiến hành chọn và lập danh sách dự kiến đối tượng điều tra (tên, chức vụ, đơn vị 

công tác, phương pháp thu thập thông tin) gửi về Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê 

Tổng hợp) trước khi tiến hành điều tra tại địa bàn.  

Khi tiến hành điều tra, nếu đối tượng dự kiến điều tra vì lý do khách quan 

không tiếp cận được để thu thập thông tin, khi đó được thay thế bằng đối tượng 

khác ở vị trí và lĩnh vực tương đương (sau khi có ý kiến đồng ý của Vụ Thống kê 

Tổng hợp). 

7. Phương pháp xử lý thông tin, tổng hợp và hệ thống biểu đầu ra 

a) Phương pháp xử lý thông tin 

- Phiếu trực tuyến: Thông tin trên phiếu trực tuyến được lưu trữ trên máy 

chủ của Tổng cục Thống kê (Trung tâm tin học thống kê khu vực I) sau khi đối 

tượng điều tra hoàn thành tự điền thông tin. Dữ liệu điều tra sẽ được kiểm tra và 

tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung của phiếu điện tử và phiếu giấy phục vụ cho công 

tác làm sạch và xử lý, tổng hợp các kết quả Điều tra. 

- Phiếu giấy: Dữ liệu điều tra phiếu giấy được tích hợp vào cơ sở dữ liệu 

chung của phiếu trực tuyến phục vụ cho công tác làm sạch và xử lý, tổng hợp các 

kết quả Điều tra. 

Cơ sở dữ liệu được chiết xuất và lưu trữ dưới dạng file Excel. 

b) Tổng hợp kết quả điều tra 

Phiếu điều tra được kiểm tra, mã hóa và nhập tin tập trung tại Tổng cục 

Thống kê (Vụ Thống kê Tổng hợp). 

c) Hệ thống biểu tổng hợp kết quả điều tra 

Hệ thống biểu tổng hợp kết quả đầu ra gồm các biểu được phân tổ theo nội 

dung trả lời, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp và vị trí công tác của đối tượng điều 

tra (Danh mục biểu tại Phụ lục 2). 

8. Kế hoạch tiến hành điều tra 

a) Công tác chuẩn bị: Từ 01/7/2019 đến 31/5/2020, gồm các công việc sau: 

- Ban hành Quyết định điều tra và phương án điều tra. 

- Chọn mẫu, lập danh sách đối tượng, đơn vị điều tra, phương pháp thu thập 

thông tin. 

- Xây dựng chương trình phần mềm điều tra ứng dụng công nghệ thông tin 

(phiếu điện tử) và cập nhật chương trình nhập tin, xử lý và tổng hợp kết quả điều tra. 

- In Phương án điều tra, phiếu điều tra và tài liệu liên quan. 
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- Gửi Phương án điều tra, phiếu điều tra và tài liệu liên quan cho các Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Tuyển chọn và hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên và giám sát viên. 

b) Triển khai điều tra:  

- Tiến hành thu thập thông tin tại địa bàn điều tra từ 01/6/2020 đến 

30/6/2020. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện với phiếu điều tra 

bằng webform. 

c) Xử lý, tổng hợp, phân tích và công bố kết quả điều tra: Thời gian từ 

01/7/2020 đến 30/9/2020. 

- Thu phiếu điều tra từ các Cục Thống kê về Tổng cục (Vụ Thống kê Tổng hợp). 

- Kiểm tra thông tin các đối tượng thực hiện phiếu trực tuyến. 

- Kiểm tra, làm sạch và đánh mã các phiếu điều tra. 

- Nhập tin phiếu điều tra. 

- Tổng hợp và phân tích kết quả điều tra. 

- Công bố kết quả điều tra. 

9. Tổ chức thực hiện 

- Vụ Thống kê Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, 

thực hiện cuộc điều tra theo quy định trong Phương án điều tra này; chịu trách 

nhiệm thu thập thông tin của các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế có Văn phòng đại 

diện tại Việt Nam. 

- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thu 

thập thông tin của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tổ chức, thực hiện cuộc điều 

tra theo Phương án điều tra và chịu trách nhiệm trước Tổng cục Thống kê về chất 

lượng thông tin điều tra.  

10. Kinh phí điều tra 

Kinh phí thực hiện cuộc điều tra sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà 

nước năm 2020. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí điều tra được thực 

hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc 

Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và các văn bản hiện hành. 

Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, 

Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, các Thủ trưởng đơn vị liên quan và Cục 

trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí được cấp theo quy định nhằm bảo đảm điều kiện 

tốt nhất để thực hiện cuộc điều tra đúng mục đích đề ra./. 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

 

 
                                                                                          Số: 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

NHU CẦU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG  

THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2020 
 

 

Thực hiện theo Quyết định số 1234/QĐ-TCTK   

ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng 

cục Thống kê về việc ban hành phương án điều tra nhu 

cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin 

thống kê năm 2020. 

 - Tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống 

kê nhà nước được quy định tại Điều 60 Luật Thống 

kê 2015. 

- Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm phục vụ 

công tác thống kê và được bảo mật theo luật định. 
 

Tổng cục Thống kê kính chào Ông/Bà!  

Để có cơ sở xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phổ biến 

thông tin thống kê trong thời gian tới, Tổng cục Thống kê đề nghị Ông/Bà vui lòng cung cấp một 

số thông tin liên quan đến tình hình sử dụng thông tin thống kê của Ông/Bà hoặc cơ quan/tổ 

chức/đơn vị Ông/Bà đang công tác. 
 

Câu hỏi 1: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân: 

 

Họ và tên:___________________________________ 
  

Nam                        Nữ 

 
 

Năm sinh: 

 

Nghề nghiệp/ công việc hiện nay (Chỉ khoanh một lựa chọn):                                                                                             

1. Công chức 

2. Viên chức 

3. Giáo viên 

4. Doanh nhân, nhà đầu tư 

5. Nhà báo 

6. Nhà nghiên cứu 

7. Sinh viên 

8. Học sinh 

9. Nghề nghiệp khác (Ghi cụ thể: _______________) 

 

Phiếu số: 01/SDTT 

Bản tiếng Việt 
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Chức vụ/vị trí làm việc (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Lãnh đạo Bộ, ngành và cấp tỉnh 

2. Lãnh đạo Cục, Vụ, Viện và cấp Sở 

3. Lãnh đạo cấp huyện 

4. Lãnh đạo cấp phòng 

5. Lãnh đạo các doanh nghiệp 

6. Vị trí khác (Ghi cụ thể: _______________) 

Tên cơ quan/nơi làm việc:_________________________________  

Địa chỉ: 

Tỉnh/Thành phố: _____________________________________ 

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ________________ 

Xã/Phường/Thị trấn:__________________________________ 

Điện thoại:   Cố định: __________________     Di động:_______________________  
 

Câu hỏi 2: Ông/Bà đã từng sử dụng thông tin/số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê 

cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện (từ đây gọi chung là ngành Thống kê) chưa?  

(Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Chưa sử dụng           Chuyển tới câu 3 

2. Đã sử dụng                           Chuyển tới câu 4 

3. Không nhớ                    

4. Không trả lời 

Câu hỏi 3: Ông/Bà vui lòng cho biết lý do chưa sử dụng thông tin/số liệu của ngành Thống kê? 

                   (Khoanh một hoặc một số lựa chọn): 

1. Do có nguồn số liệu khác 

2. Do không tiếp cận được  

3. Do không tin tưởng                         

4. Do chưa biết    

5. Lý do khác (Ghi cụ thể:_________________) 

6. Không trả lời 

Câu hỏi 4: Ông/Bà cho biết những thông tin/số liệu ông/bà sử dụng có được từ nguồn nào? 

                  (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Hoàn toàn do ngành Thống kê cung cấp 

2. Chủ yếu do ngành Thống kê cung cấp 

3. Từ các nguồn khác  

(Ghi cụ thể: _______________________________________) 

4. Không trả lời 

Chuyển tới câu 46  

Chuyển tới câu 46 
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Câu hỏi 5: Ông/Bà thường sử dụng thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê vào mục đích gì? 

(Khoanh một hoặc một số lựa chọn): 

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch và phân tích, đánh giá kinh tế vĩ mô 

2. Lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh của cơ sở sản xuất kinh doanh/ 

doanh nghiệp/hộ gia đình 

3. Nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập 

4. Mục đích khác (Ghi cụ thể: _________________________) 

5. Không trả lời 

Câu hỏi 6: Thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê có tác dụng như thế nào đối với công việc của 

Ông/Bà? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Rất có tác dụng 

2. Có tác dụng 

3. Ít có tác dụng 

4. Không có tác dụng 

5. Không trả lời 

Câu hỏi 7: Ông/Bà sử dụng thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê với tần suất nào? 

                   (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Hàng tuần 

2. Hàng tháng 

3. Hàng quý 

4. Hàng năm 

5. Khi cần thì sử dụng, không theo định kỳ thường xuyên  

6. Không trả lời 

Câu hỏi 8:  Ông/Bà đánh giá như thế nào về hoạt động phổ biến/cung cấp thông tin/số liệu thống kê của 

ngành Thống kê trong những năm gần đây? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Đã được tăng cường 

2. Vẫn như cũ 

3. Giảm sút 

4. Không biết 

5. Không trả lời 

Câu hỏi 9: Ông/Bà có hài lòng với việc phổ biến/cung cấp thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống  

 kê hiện nay không? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Hài lòng 

2. Tương đối hài lòng 

3. Chưa hài lòng 

4. Không trả lời 

Câu hỏi 10: Ông/Bà cho biết việc phổ biến/cung cấp thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê 

hiện nay đã bảo đảm công bằng đối với tất cả đối tượng sử dụng thông tin thống kê không?  

(Chỉ khoanh một lựa chọn):  

1. Công bằng 

2. Tương đối công bằng 

3. Chưa công bằng 

4. Không biết 

5. Không trả lời 
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Câu hỏi 11: Ông/Bà đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận thông tin/số liệu thống kê của ngành 

Thống kê hiện nay? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Dễ dàng 

2. Tương đối dễ dàng 

3. Khó khăn 

4. Không biết 

5. Không trả lời 
 

Câu hỏi 12: Ông/Bà đánh giá như thế nào về tính kịp thời của thông tin/số liệu thống kê mà ngành 

Thống kê đã phổ biến/cung cấp? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Rất kịp thời 

2. Tương đối kịp thời 

3. Chưa kịp thời 

4. Không trả lời 
 

Câu hỏi 13:  Ông/Bà đánh giá như thế nào về tính đầy đủ của thông tin/số liệu thống kê mà ngành Thống 

kê đã phổ biến/cung cấp? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Đầy đủ 

2. Tương đối đầy đủ 

3. Chưa đầy đủ 

4. Không trả lời 
 

Câu hỏi 14: Ông/Bà đánh giá như thế nào về độ tin cậy của thông tin/số liệu thống kê mà ngành Thống 

kê đã phổ biến/cung cấp? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Tin cậy 

2. Tương đối tin cậy 

3. Ít tin cậy  

4. Chưa tin cậy 

5. Không trả lời 
 

Câu hỏi 15:  Ông/Bà có biết tới Lịch phổ biến thông tin thống kê của ngành Thống kê không? 

                     (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Có 

2. Không 

3. Không trả lời 

Câu hỏi 16: Ông/Bà đánh giá thế nào về việc ngành Thống kê công khai Lịch phổ biến thông tin 

thống kê hàng năm? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Rất quan trọng 

2. Quan trọng 

3. Ít quan trọng 

4. Không quan trọng 

5. Không trả lời 

 

Chuyển tới câu 18  
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Câu hỏi 17: Ông/Bà thấy Lịch phổ biến thông tin thống kê có đầy đủ những thông tin liên quan mà 

Ông/Bà cần không? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Đầy đủ 

2. Tương đối đầy đủ 

3. Chưa đầy đủ 

4. Không trả lời 

Câu hỏi 18: Ông/Bà có biết tới Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng của ngành Thống kê  

                    không? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Có 

2. Không 

3. Không trả lời 
 

Câu hỏi 19: Ông/Bà sử dụng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng của ngành Thống kê với 

tần suất nào? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Thường xuyên 

2. Không thường xuyên 

3. Rất ít sử dụng 

4. Chưa sử dụng 

5. Không trả lời 

Câu hỏi 20: Mức độ hài lòng của Ông/Bà khi sử dụng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng của 

ngành Thống kê như thế nào? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Hài lòng 

2. Tương đối hài lòng 

3. Chưa hài lòng 

4. Không trả lời 
 

Câu hỏi 21: Theo thang điểm từ 1 đến 10, Ông/Bà vui lòng cho biết Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  

hàng tháng của ngành Thống kê đã thoả mãn được yêu cầu của người sử dụng ở mức nào? 

(Điểm 10 là mức cao nhất, chỉ khoanh một lựa chọn): 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Câu hỏi 22: Ông/Bà có thể nhận xét thêm ưu điểm và nhược điểm chính của Báo cáo tình hình kinh tế -

xã hội hàng tháng của ngành Thống kê: 

1. Hình thức: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

 

Chuyển tới câu 23  

Chuyển tới câu 23  

Chuyển tới câu 22  
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2. Nội dung phân tích: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

3. Bảng biểu số liệu: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

4. Thời gian công bố: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

5. Khác: _____________________________________________________________ 

Câu hỏi 23: Ông/Bà có biết tới Niên giám thống kê của ngành Thống kê không?  

                     (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Có 

2. Không 

3. Không trả lời 

Câu hỏi 24: Ông/Bà sử dụng Niên giám thống kê của ngành Thống kê với tần suất nào?  

                    (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Thường xuyên 

2. Không thường xuyên 

3. Rất ít sử dụng 

4. Chưa sử dụng 

5. Không trả lời 

Câu hỏi 25: Mức độ hài lòng của Ông/Bà khi sử dụng Niên giám thống kê của ngành Thống kê như 

thế nào? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Hài lòng 

2. Tương đối hài lòng 

3. Chưa hài lòng 

4. Không trả lời  

Câu hỏi 26: Theo thang điểm từ 1 đến 10, Ông/Bà vui lòng cho biết Niên giám thống kê của ngành 

Thống kê đã thoả mãn được yêu cầu của người sử dụng ở mức nào? (Điểm 10 là mức 

cao nhất, chỉ khoanh một lựa chọn):    

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Chuyển tới câu 28 

Chuyển tới câu 28  

Chuyển tới câu 27  
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Câu hỏi 27:  Ông/Bà có thể nhận xét thêm về ưu điểm và nhược điểm chính của Niên giám thống kê 

của ngành Thống kê: 

1. Hình thức: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

2. Nội dung: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

3. Thời gian công bố: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

4. Khác: ________________________________________________________________ 
 

Câu hỏi 28: Ông/Bà có biết tới các ấn phẩm phân tích thống kê tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm  

(3 năm, 5 năm, 10 năm...) của ngành Thống kê không? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Có 

2. Không 

3. Không trả lời 
 

Câu hỏi 29: Ông/Bà sử dụng các ấn phẩm phân tích thống kê tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm  

(3 năm, 5 năm, 10 năm...) của ngành Thống kê với tần suất nào? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Thường xuyên 

2. Không thường xuyên 

3. Rất ít sử dụng 

4. Chưa sử dụng 

5. Không trả lời 

Câu hỏi 30: Mức độ hài lòng của Ông/Bà khi sử dụng các ấn phẩm phân tích thống kê tình hình 

kinh tế - xã hội nhiều năm (3 năm, 5 năm, 10 năm...) của ngành Thống kê như thế nào? 

(Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Hài lòng 

2. Tương đối hài lòng 

3. Chưa hài lòng 

4. Không trả lời 

 

Chuyển tới câu 33  

Chuyển tới câu 33  

Chuyển tới câu 32  
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Câu hỏi 31: Theo thang điểm từ 1 đến 10, Ông/Bà vui lòng cho biết các ấn phẩm phân tích thống kê  

tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm (3 năm, 5 năm, 10 năm...) của ngành Thống kê 

đã thoả mãn được yêu cầu của người sử dụng ở mức nào? (Điểm 10 là mức cao nhất,  

chỉ khoanh một lựa chọn):               

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Câu hỏi 32: Ông/Bà có thể nhận xét thêm về ưu điểm và nhược điểm chính của các ấn phẩm  

phân tích thống kê tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm (3 năm, 5 năm, 10 năm,...) của 

ngành Thống kê: 

1. Hình thức: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

2. Nội dung phân tích: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

3. Bảng biểu số liệu: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

4. Thời gian công bố: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

5. Khác: _____________________________________________________________ 
 

Câu hỏi 33: Ông/Bà có biết tới Kết quả các cuộc điều tra do ngành Thống kê thực hiện không? 

                    (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Có 

2. Không 

3. Không trả lời 

 

Câu hỏi 34: Ông/Bà biết tới kết quả những cuộc điều tra nào dưới đây? 

                     (Khoanh một hoặc một số lựa chọn):  

1. Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 

2. Tổng điều tra Kinh tế 

3. Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản 

4. Điều tra doanh nghiệp 

5. Điều tra cơ sở SXKD cá thể 

6. Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 

Chuyển tới câu 39  



 
 

  9 

 

7. Điều tra lao động và việc làm 

8. Khảo sát mức sống dân cư 

9. Khác (Ghi cụ thể:________________________________) 

10. Không trả lời 
 

Câu hỏi 35: Ông/Bà sử dụng Kết quả các cuộc điều tra do ngành Thống kê thực hiện với tần suất 

nào? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Thường xuyên 

2. Không thường xuyên 

3. Rất ít sử dụng 

4. Chưa sử dụng  

5. Không trả lời 
 

Câu hỏi 36: Mức độ hài lòng của Ông/Bà khi sử dụng Kết quả các cuộc điều tra do ngành Thống kê 

thực hiện như thế nào? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Hài lòng 

2. Tương đối hài lòng 

3. Chưa hài lòng 

4. Không trả lời 

Câu hỏi 37:  Theo thang điểm từ 1 đến 10, Ông/Bà vui lòng cho biết Kết quả các cuộc điều tra do 

ngành Thống kê tiến hành đã thoả mãn được yêu cầu của người dùng tin ở mức nào?  

(Điểm 10 là mức cao nhất, chỉ khoanh một lựa chọn): 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Câu hỏi 38: Ông/Bà có thể nhận xét thêm về ưu điểm và nhược điểm chính của Kết quả các cuộc  

điều tra do ngành Thống kê thực hiện (Hình thức, nội dung, thời điểm công bố...): 

1. Hình thức: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

2. Nội dung phân tích: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

3. Bảng biểu số liệu: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

4. Thời gian công bố: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

5. Khác: _____________________________________________________________ 

Chuyển tới câu 39 

Chuyển tới câu 38  
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Câu hỏi 39: Ông/Bà có biết tới Website của Tổng cục Thống kê không? (Địa chỉ truy cập: 

https://www.gso.gov.vn) (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Có 

2. Không 

3. Không trả lời 

Câu hỏi 40: Ông/Bà truy cập Website của Tổng cục Thống kê với tần suất nào?  

                    (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Hàng ngày 

2. Một số lần trong tuần 

3. Một số lần trong tháng 

4. Ít truy cập 

5. Mới truy cập duy nhất 1 lần 

6. Chưa truy cập 

7. Không trả lời 

 

Câu hỏi 41: Ông/Bà truy cập Website của Tổng cục Thống kê chủ yếu bằng thiết bị gì?  

                    (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Máy tính  

2. Máy tính bảng  

3. Điện thoại 

4. Không trả lời 

Câu hỏi 42: Mức độ hài lòng của Ông/Bà khi truy cập Website của Tổng cục Thống kê như thế nào?  

                    (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Hài lòng 

2. Tương đối hài lòng 

3. Chưa hài lòng 

4. Không trả lời  

 

Câu hỏi 43:  Theo thang điểm từ 1 đến 10, Ông/Bà vui lòng cho biết Website của Tổng cục Thống kê 

đã thoả mãn được yêu cầu của người truy cập ở mức nào? (Điểm 10 là mức cao nhất, chỉ 

khoanh một lựa chọn): 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Chuyển tới câu 45 

Chuyển tới câu 45  

Chuyển tới câu 44 

https://www.gso.gov.vn/
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Câu hỏi 44: Ông/Bà có thể nhận xét thêm về ưu điểm và nhược điểm chính đối với Website của Tổng 

cục Thống kê (về giao diện, nội dung, khả năng truy cập...): 

1. Giao diện: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

2. Nội dung: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

3. Khả năng truy cập: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

4. Thời gian công bố thông tin: 

Ưu điểm ____________________________________________________________ 

Nhược điểm _________________________________________________________ 

5. Khác: _____________________________________________________________ 

Câu hỏi 45: Trong thời gian tới, Ông/Bà có tiếp tục hoặc có ý định sẽ sử dụng thông tin/số liệu thống 

kê của ngành Thống kê không? (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Có                           Chuyển tới câu 47 

2. Không 

3. Không chắc chắn 

4. Không trả lời                                Kết thúc 

Câu hỏi 46: Ông/Bà không hoặc không chắc chắn sẽ sử dụng thông tin/số liệu thống kê của ngành 

Thống kê, xin vui lòng cho biết lý do (Khoanh một hoặc một số lựa chọn): 

1. Tiếp cận khó khăn, phiền hà 

2. Số liệu không phù hợp  

3. Phổ biến/cung cấp không kịp thời 

4. Số liệu không đầy đủ 

5. Không tin tưởng độ chính xác của số liệu 

6. Do có nguồn thông tin khác  

7. Lý do khác (Ghi cụ thể:______________) 

8. Không trả lời 
 

 Kết thúc  

Chuyển tới câu 46 
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Câu hỏi 47: Ông/Bà sẽ sử dụng thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê, xin cho biết thông tin/số 

liệu thống kê mà Ông/Bà mong đợi? (Khoanh một hoặc một số lựa chọn): 

1. Số liệu thô/số liệu ban đầu 

2. Số liệu đã tổng hợp thành các bảng, biểu thống kê 

3. Các báo cáo có cả lời văn phân tích và số liệu 

4. Không trả lời 

Câu hỏi 48:  Ông/Bà hài lòng với hình thức thể hiện số liệu thống kê nào dưới đây?  

                        (Khoanh một hoặc một số lựa chọn) 

1. Dạng văn bản 

2. Bảng số liệu 

3. Biểu đồ 

4. Bản đồ 

5. Đồ họa thông tin (infographic) 

6. Hình thức khác (Ghi cụ thể: ___________________) 

Câu hỏi 49: Số liệu lĩnh vực nào sau đây do ngành Thống kê phổ biến Ông/Bà quan tâm nhất?      

                      (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Kinh tế tổng hợp (GDP, tăng trưởng kinh tế...) 

2. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng 

3. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 

4. Lĩnh vực công nghiệp, doanh nghiệp 

5. Lĩnh vực dịch vụ, giá cả 

6. Lĩnh vực dân số, lao động 

7. Lĩnh vực xã hội, môi trường 

8. Lĩnh vực khác (Ghi cụ thể:_______________________________) 

9. Không trả lời 

Câu hỏi 50: Ông/Bà hài lòng với những hình thức phổ biến/cung cấp thông tin thống kê nào dưới đây? 

                    (Khoanh một hoặc một số lựa chọn): 

1. Ấn phẩm in trên giấy  

2. Website thống kê 

3. Họp báo và ra thông cáo báo chí 

4. Điện thoại, fax, email 

5.  Vật mang tin (USB, CD-ROM...). 

6. Thư viện trong đó có máy tính cài đặt số liệu thống kê để người  

sử dụng thông tin đến tra cứu 

7.  Không trả lời 
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Câu hỏi 51: Ngoài những hình thức phổ biến/cung cấp thông tin nêu trên, theo Ông/Bà ngành Thống kê 

có nên phát triển thêm hình thức nào khác nữa không?  

                    (Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Có 

2. Không 

3. Không trả lời 

Câu hỏi 52: Theo Ông/Bà đó là những hình thức phổ biến/cung cấp thông tin nào? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! 

…………………….  ngày. . . . tháng. . .. .năm 2020 

ĐIỀU TRA VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Kết thúc   
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MINISTRY OF PLANNING AND INVESMENT 

GENERAL STATISTICS OFFICE OF VIETNAM 

 

 

 
                                                                                          Code: 

 
QUESTIONNAIRES  

ON STATISTICAL DATA USE 2020 
 

 

 

The General Statistics Office (GSO) sends you best regards! 

Please, provide us some information relating to the usage of statistical data of yours or your organization. 

(Circle the numbers of your best choices)  
 

Q1: Could you fill in your personal details:                
 

Full name:___________________________________ 
  

Male                        Female 

 
 

Year of birth: 

 

Occupation (Circle one number only):                                                                                             

1. Working at the embassy 

2. Working at an international organization 

Job Title/ Position ( Circle one number only): 

1. Leader of embassy or international organization 

2. Leader at room level of embassy or international organization 

3. Staff 

4. Other (Please specify: _______________) 

Agency:_________________________________  

Address: 

Province/City: ______________________________________ 

Rural district/Urban district/Town/City under province:______ 

Commune/Ward/Town under district:_____________________ 

     Tel.: __________________     Mobile:_______________________  
 

Questionnaire No. 02/SDTT  

English version 
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Q2:  Have you ever used statistical data/information released by the GSO, provincial statistical   offices, 

statistical offices in districts (statistical system)? (Circle one number only) 

1. No, never           Move to Q3 

2. Yes                      Move to Q4  

3. Don’t remember 

4. No answer 

Q3:  If Never, would you mind giving us your reasons? (Circle one or more relevant numbers) 

1. Using other sources 

2. Unable to access the data  

3. The data were unreliable                    

4. Never heard of them      

5. Other reasons (Please specify:______________) 

6. No answer 

Q4:  If Yes, those statistical data were (Circle one number only) 

1. Totally provided by the GSO 

2. Mainly provided by the GSO 

3. Mainly collected from other sources  

(Please specify:______________________________) 

4. No answer 

Q5:  On what purposes do you use data provided by the GSO? (Circle one or more relevant numbers) 

1. Making macro-economic strategies, plans and analyses  

2. Making business strategies and plans for your business  

establishment/ enterprise/household  

3. Doing research, teaching and studying 

4. Others (Please specify:__________________________) 

5. No answer 

Q6:  To what extend do you find those data useful for your work? (Circle one number only) 

1. Very useful  

2. Useful  

3. Less useful  

4. Useless 

5. No answer 

Q7:  How often do you use statistical data of the statistical system? (Circle one number only) 

1. Weekly 

2. Monthly    

3. Quarterly 

    Move to Q46  

Move to Q46 
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4. Yearly 

5. Irregularly, when in need 

6. No answer  

Q8:   How do you assess the data dissemination/provision of the statistical system in recent years?  

(Circle one number only) 

1. Being improved 

2. Making no progress 

3. Being declined 

4. Don’t know 

5. No answer 

Q9:  Are you satisfied with data dissemination/provision of the statistical system at present?  

(Circle one number only) 

1. Yes 

2. Partially 

3. No 

4. No answer 

Q10:  Is the data dissemination/provision of the statistical system fair to all users of statistical 

data/information? (Circle one number only) 

1. Yes 

2. Partially 

3. No 

4. Don’t know 

5. No answer 

Q11:  How do you judge the possibility of accessing statistical data/information of the statistical system  

at present? (Circle one number only) 

1. Easy 

2. Fairly easy 

3. Difficult  

4. Don’t know 

5. No answer   

Q12:  How do you rate the timeliness of statistical data/information provided by the statistical system?              

(Circle one number only) 

1. Timely 

2. Rather timely 
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3. Not in time 

4. No answer 

Q13:  Are the statistical data/information provided by the statistical system sufficiently?  

(Circle one number only) 

1. Yes 

2. Partially 

3. No 

4. No answer 
 

Q14:  How do you rate the reliability of the data/information provided by the statistical system?                         

(Circle one number only) 

1. Reliable 

2. Fairly reliable 

3. Less reliable 

4. Unreliable 

5. No answer   

Q15:  Have you ever known National statistical released calendar of statistical system?  

(Circle one number only) 

1.   Yes 

2.   No 

3.   No answer   

Q16: How do you rate the publication of National statistical released calendar annually?  

(Circle one number only) 

1. Very important 

2. Important 

3. Little important 

4. Not important 

5. No answer 

Q17: Have you find that National statistical released calendar includes all related information you 

need? (Circle one number only) 

1. Yes 

2. Partially 

3. No 

4. Don’t know 

Q18:  Have you ever known the Monthly socio-economic reports of the statistical system? 

(Circle one number only) 

Move to Q18  
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1. Yes 

2. No 

3. No answer  
 

Q19:  How often do you use Monthly socio-economic reports of the statistical system?  

(Circle one number only): 

1. Usually  

2. Often  

3. Seldom 

4. Never  

5. No answer 

Q20:  Are you satisfied with Monthly socio-economic reports of the statistical system?  

(Circle one number only) 

1. Yes 

2. Partially 

3. No 

4. No answer 
 

Q21:  How do you grade the satisfaction of data users on Monthly socio-economic reports provided by the 

GSO? (10= Most satisfied, circle one number only) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Q22:  Could you give further comments on main advantages and disadvantages of Monthly socio-

economic reports of the  statistical system ? (E.g.: the formats and contents of the analysis, 

tables, etc.) 

1. Formats:  

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

2. Contents of analysis: 

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

3. Data tables:  

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

4. Time of publication: 

Move to Q22  

 Move to Q23  

 

 Move to Q23  
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Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

5. Other: ______________________________________________________________ 

Q23:  Have you ever known the Statistical Yearbook of the statistical system? (Circle one number only) 

1. Yes 

2. No 

3. No answer 

 

Q24:  How often do you use Statistical Yearbook of the statistical system? (Circle one number only)  

1. Usually  

2. Often  

3. Seldom 

4. Never 

5. No answer   

Q25:  Are you satisfied with Statistical Yearbook of the statistical system?  (Circle one number only) 

1. Yes 

2. Partially 

3. No 

4. No answer 

Q26:  Could you grade the satisfaction of users on Statistical Yearbook of the statistical system?   

(10= Most satisfied, circle one number only) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Q27:   Could you give us further comments on the main advantages and disadvantages of Statistical 

Yearbook of the statistical system: 

1. Formats:  

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

2. Contents: 

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

3. Time of publication: 

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

4. Other: ______________________________________________________________ 
 

Q28:  Have you ever known the Time-series statistical analyses on the socio-economic publications  

Move to Q27  

 Move to Q28  

   

 Move to Q28 
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(for 3 years, 5 years, 10 years, etc.) of the statistical system? (Circle one number only) 

1. Yes 

2. No 

3. No answer  
 

 

Q29:  How often do you use Time-series statistical analyses on the socio-economic publications  

(for 3 years, 5 years, 10 years, etc.) of the statistical system? (Circle one number only) 

1. Usually  

2. Often  

3. Seldom 

4. Never 

5. No answer  

Q30:  Are you satisfied with Time-series statistical analyses on the socio-economic publications  

(for 3 years, 5 years, 10 years, etc.) of the GSO? (Circle one number only) 

1. Yes 

2. Partially 

3. No 

4. No answer 

Q31:  How do you grade the satisfaction of statistics users on Time-series statistical analyses on the 

socio-economic publications (for 3 years, 5 years, 10 years, etc.) of the GSO? (10 = Most 

satisfied, circle one number only)               

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Q32: Could you give further comments on main advantages and disadvantages of Time-series statistical 

analyses on the socio-economic publication (for 3 years, 5 years, 10 years, etc.) of the 

statistical system: 

1. Formats:  

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

2. Contents of analysis: 

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

3. Data tables:  

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

4. Time of publication: 

Move to Q32  

 Move to Q33  

  

   Move to Q33  
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Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

5. Other: ______________________________________________________________ 

Q33:  Have you ever known the Results of statistical surveys conducted by the statistical system ?  

(Circle one number only) 

1. Yes 

2. No 

3. No answer  

 

Q34:  Which one of the following surveys do you know? (Circle one or more relevant numbers)                       

1. Population and Houses census 

2. Economic census 

3. Rural, Agriculture and Fishery census  

4. Enterprise Survey 

5. Survey on Individual Business Establishment  

6. Population Change and Family Planning Survey 

7. Labor Force Survey  

8. Vietnam Household Living Standard Survey 

9. Others (Please specify:__________________________________) 

10. No answer 
 

Q35:  How often do you use the Results of statistical surveys conducted by the statistical system ?  

(Circle one number only) 

1. Usually  

2. Often  

3. Seldom 

4. Never 

5. No answer  
 

Q36:  Are you satisfied with the Results of statistical surveys conducted by the statistical system ?  

(Circle one number only): 

1. Yes 

2. Partially 

3. No 

4. No answer 

 

Q37:   How do you grade the satisfaction of users on the Results of statistical surveys conducted by 

the statistical system ? (10= Most satisfied, circle one number only)  

Move to Q38  

 Move to Q39 

   Move to Q39  
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Q38:  Could you give further comments on the main advantages and disadvantages of the Results of 

statistical surveys conducted by the  statistical system (formats, content, time, etc.) 

1. Formats:  

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

2. Contents of analysis: 

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

3. Data tables:  

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

4. Time of publication: 

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

5. Other: ______________________________________________________________ 

Q39:  Have you ever known the Website of the GSO? (Address:  http://www.gso.gov.vn)  

(Circle one number only) 

1. Yes 

2. No 

3. No answer  

Q40:  How often do you access the Website of the GSO? (Circle one number only) 

1. Daily 

2. Several times a week 

3. Several times a month 

4. Seldom  

5. Once 

6. Never 

7. No answer         
 

Q41: Which device have you used to access to GSO’s website? (Circle one number only)  

1. Computer  

2. Tablet 

3. Smart phone 

4. No answer 

 Move to Q45 

 Move to Q45 

http://www.gso.gov.vn/
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Q42:  Are you satisfied with the GSO’s Website? (Circle one number only) 

1. Yes 

2. Partially 

3. No 

4. No answer 
 

Q43:   Could you grade the satisfaction which users obtain from access to the GSO’s Website?                   

(10= Most satisfied, circle one number only) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Q44:  Could you point out some more main advantages and disadvantages of the GSO’s Website? (Design, 

screen interface, contents, accessibility) 

1. Design, screen interface:  

Advantages:____________________________________________________________ 

Disadvantages:__________________________________________________________ 

2. Content: 

Advantages:____________________________________________________________ 

Disadvantages:__________________________________________________________ 

3. Accessibility: 

Advantages:____________________________________________________________ 

Disadvantages:__________________________________________________________ 

4. Time of publication: 

Advantages: ___________________________________________________________ 

Disadvantages: _________________________________________________________ 

5. Other: _______________________________________________________________ 

Q45:  Do you have intention of using statistical data/information of the statistical system in future?  

(Circle one number only) 

1. Yes   Move to Q47 

2. No       

3. Not sure 

4. No answer        Move to the end 

Q46:  If No or Not sure, please give your reasons (Circle one or more relevant numbers): 

1. It is difficult and troublesome to access the data 

2. The data are irrelevant 

3. Data dissemination and provision are untimely  

Move to Q44 

   Move to Q46 

    

 

 

  Move to the end  
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4. The data are inadequate 

5. The data are unreliable   

6. I use other sources 

7. Other reasons (Please specify:______________) 

8. No answer 
 

Q47: If Yes, what kind of statistical data/information do you expect to use in future?                                   

(Circle one or more relevant numbers): 

1.   Raw data/micro data 

2. Aggregated statistical tabulations  

3. Reports with analyses in depth and data included 

4. No answer  

Q48: Which kind of following data format have you satisfied? (Circle one or more relevant numbers) 

1. Text 

2. Data table 

3. Graph 

4. Map 

5. Infographic 

6.  Other ( Please specify: ___________________) 

Q49:  Which one of the following statistical subject matters of the statistical system are likely to be your 

most interest?  (Circle one or more relevant numbers)  

1. Integrated economic statistics (eg.: GDP, economic growth rate, etc.) 

2. Investment, Construction Statistics 

3. Agriculture, Forestry and Fishery Statistics 

4. Industry and Enterprise Statistics  

5. Service and Price Statistics 

6. Population and Labor Statistics 

7. Social and Environment Statistics 

8. Others: (Please specify:___________________________) 

9. No answer 

Q50:  Which one of the following channels of data provision are your preference? (Circle one or more 

relevant numbers) 

1. Printed products  

2. Website 

3. Press conferences and press releases 

4. Telephone, facsimile, email 
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5. Floppy disks, USB, CD-ROM... 

6. Library equipped with computers for users to search statistical information  

7. No answer 
 

Q51:  In addition to the above channels, in your opinion should the GSO develop any other ones? (Circle one 

number only) 

1. Yes 

2. No 

3. No answer  

 

Q52:  If Yes, what channels should be developed in future? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Thank you very much! 

Note: For further information, please contact: Mrs. Thai Ha. Tel: 84-24-73046666 /Mobile: 84-868954919; 

Email: thaiha@gso.gov.vn 
 

 Move to the end  

mailto:thaiha@gso.gov.vn


1.   Tình hình sử dụng thông tin thống kê trong thời gian qua

2.   Nguyên nhân các đối tượng điều tra chưa sử dụng thông tin thống kê 

3.   Số đối tượng đã sử dụng thông tin thống kê phân theo nguồn cung cấp

4.   Số đối tượng điều tra đã sử dụng thông tin thống kê theo mục đích sử dụng

5.   Đánh giá về tác dụng của thông tin thống kê

6.   Tần suất sử dụng thông tin thống kê

7.   Đánh giá của các đối tượng điều tra về hoạt động phổ biến/cung cấp thông 

       tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê

8.   Mức độ hài lòng trong việc phổ biến/cung cấp thông tin/số liệu thống kê 

      của ngành Thống kê hiện nay

9.   Mức độ công bằng trong việc phổ biến/cung cấp thông tin/số liệu thống kê 

      của ngành Thống kê hiện nay

10.   Khả năng tiếp cận thông tin/số liệu thống kê

11. Tính kịp thời của thông tin/số liệu thống kê

12. Tính đầy đủ của thông tin/số liệu thống kê

13. Độ tin cậy của thông tin/số liệu thống kê

14. Mức độ biết về Lịch phổ biến thông tin thống kê

15. Đánh giá về Lịch phổ biến thông tin tin thống kê 

16. Tính đầy đủ thông tin của Lịch phổ biến thông tin thống kê

17. Mức độ biết về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng 

18. Tần suất sử dụng Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng

19. Mức độ hài lòng đối với Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng

20. Mức độ thoả mãn  đối với Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng

21. Mức độ biết về Niên giám Thống kê của ngành Thống kê

22. Tần suất sử dụng Niên giám Thống kê

23. Mức độ hài lòng đối với Niên giám Thống kê

24. Mức độ thoả mãn đối với Niên giám Thống kê

25. Mức độ biết về các ấn phẩm phân tích thống kê tình hình kinh tế-xã hội nhiều năm

26. Tần suất sử dụng ấn phẩm phân tích thống kê tình hình kinh tế-xã hội nhiều năm

27. Đánh giá của các đối tượng điều tra về mức độ hài lòng đối với ấn phẩm 

       phân tích thống kê tình hình kinh tế-xã hội nhiều năm

28. Mức độ thoả mãn đối với ấn phẩm phân tích thống kê tình hình 

      kinh tế-xã hội nhiều năm

29. Mức độ biết về Kết quả các cuộc điều tra thống kê

30. Mức độ biết cụ thể tới một số cuộc điều tra chủ yếu

31. Tần suất sử dụng Kết quả các cuộc điều tra thống kê
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32. Mức độ hài lòng đối với Kết quả các cuộc điều tra thống kê

33. Mức độ thoả mãn đối với Kết quả các cuộc điều tra thống kê

34. Mức độ biết về Website của Tổng cục Thống kê 

35. Tần suất sử dụng Website của Tổng cục Thống kê

36. Thiết bị truy cập Website của Tổng cục Thống kê

37. Mức độ hài lòng đối với Website của Tổng cục Thống kê

38. Mức độ thoả mãn đối với Website của Tổng cục Thống kê

39. Triển vọng sử dụng các sản phẩm dịch vụ thống kê do ngành Thống kê 

       cung cấp/phổ biến trong thời gian tới

40. Lý do trong thời gian tới không hoặc không chắc chắn sẽ sử dụng thông tin 

      thống kê do ngành Thống kê cung cấp/phổ biến

41. Dạng thông tin sản phẩm thống kê cần sử dụng trong thời gian tới

42. Hình thức thể hiện số liệu thống kê

43. Lĩnh vực số liệu thống kê quan tâm nhất

44. Hình thức cung cấp/phổ biến thông tin thống kê ưa chuộng trong thời gian tới

45. Đề xuất của các đối tượng điều tra về phát triển thêm hình thức 

      cung cấp/phổ biến thông tin thống kê
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1. Tình hình sử dụng thông tin thống kê trong thời gian vừa qua 

   

Tổng

 số Chưa Đã Không 

sử dụng sử dụng nhớ

TỔNG SỐ

Phân theo giới tính

Nam

Nữ

Phân theo độ tuổi

Dưới 36

Từ 36 đến 50

Trên 50

Phân theo nghề nghiệp

Công chức, viên chức

Doanh nhân/Nhà đầu tư

Nhà báo

Nhà nghiên cứu, giáo viên, HS, SV

Nghề nghiệp khác

Phân theo vị trí công tác

Lãnh đạo Bộ, ngành và cấp tỉnh

Lãnh đạo Cục, Vụ, Viện và cấp Sở

Lãnh đạo cấp huyện

Lãnh đạo cấp Phòng

Lãnh đạo các doanh nghiệp

Cán bộ ĐSQ và các tổ chức quốc tế

Vị trí khác

Phân theo địa phương

TỔNG SỐ

Phân theo giới tính

Nam

Nữ

Phân theo độ tuổi

Dưới 36

Từ 36 đến 50

Trên 50

Phân theo nghề nghiệp

Công chức, viên chức

Doanh nhân/Nhà đầu tư

Nhà báo

Nhà nghiên cứu, giáo viên, HS, SV

Nghề nghiệp khác

Phân theo vị trí công tác

Lãnh đạo Bộ, ngành và cấp tỉnh

Lãnh đạo Cục, Vụ, Viện và cấp Sở

Lãnh đạo cấp huyện

Lãnh đạo cấp Phòng

Lãnh đạo các doanh nghiệp

Cán bộ ĐSQ và các tổ chức quốc tế

Vị trí khác

Phân theo địa phương

Chia ra 

Số người trả lời

Cơ cấu - %

MẪU


