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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số: 2453/QĐ-BKHCN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Hà Nội, ngày 09 tháng  8 năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Điều tra Nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2013 

 

 

BỘ TRƯỞNG 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;  

Căn cứ Nghị định 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Chính 

phủ về thống kê khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN ngày 27  tháng 8  năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục các cuộc điều tra 

thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

Căn cứ Công văn số 519 /TCTK-PPCĐ ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về thẩm định phương án Điều tra Hội nhập quốc tế 

về khoa học và công nghệ năm 2013; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

   

Điều 1. Tiến hành Điều tra Nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ 

năm 2013 theo Phương án được ban hành kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Giao Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì và phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Điều tra Nhận thức công chúng về 

khoa học và công nghệ năm 2013 theo đúng kế hoạch, nội dung và phương án quy 

định. Kinh phí thực hiện Điều tra Nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ 

năm 2013 được lấy từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ 

năm 2013 đã được giao cho Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. 
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tổng cục Thống kê; 

- Các tổ chức KH&CN; 

- Lưu VT, TTKHCN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Trần Việt Thanh 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG  

VỀ KH&CN NĂM 2013 

(Ban hành theo Quyết định số 2453/QĐ-BKHCN  ngày 09 tháng 8 năm 2013   

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 
______________________ 

 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA  

 Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ nhằm các mục đích sau: 

 Thu thập và phân tích dữ liệu về nhận thức của công chúng, mối quan tâm đến 

khoa học và công nghệ và sự hiểu biết của họ về khoa học và công nghệ; 

 Xác định sự khác biệt của thái độ và hiểu biết về khoa học và công nghệ của 

công chúng so với những nghiên cứu trước đây; 

 Hình thành những chiến lược mới và kế hoạch hành động để nâng cao và thúc 

đẩy mối quan tâm về khoa học và công nghệ của công chúng. 

2. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA  

2.1.  Đối tượng điều tra, đơn vị điều tra  

 Đối tượng điều tra nhận thức của công chúng về KH&CN là những cá nhân trong 

độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) hoạt động trong các lĩnh vực có sự tác động của khoa 

học và công nghệ.  

 Đối tượng và đơn vị điều tra là cá nhân trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) ở 

các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thuộc các nhóm sau: 

 - Người làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp KH&CN; 

 - Người làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp khác; 

 - Người làm việc trong khu vực doanh nghiệp (phi nông nghiệp); 

 - Người làm việc trong khu vực nông nghiệp. 

 Đối tượng điều tra không bao gồm các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực an 

ninh quốc phòng. 

2.2. Phạm vị điều tra 



6 

 

Phạm vi lãnh thổ: điều tra trên toàn quốc. 

3. THỜI ĐIỂM, THỜI KỲ VÀ THỜI GIAN ĐIỀU TRA 

 Thời điểm điều tra là ngày 01/09/2013. 

 Thực hiện điều tra thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 01/09/2013. 

 Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày kể từ ngày 01/09/2013. 

4. NỘI DUNG ĐIỀU TRA, PHIẾU ĐIỀU TRA  

4.1 Nội dung điều tra 

 Cuộc điều tra thu thập thông tin về mức độ nhận thức công chúng về KH&CN bao 

gồm các nội dung sau: 

 - Thông tin cá nhân: trình độ học vấn, nghề nghiệp, lĩnh vực hoạt động, độ tuổi; 

 - Hiểu biết về các vấn đề KH&CN đang được quan tâm trên thế giới; 

 - Hiểu biết về vai trò của KH&CN, chính sách KH&CN; 

 - Hiểu biết về tác động của KH&CN, sự tham gia của công chúng vào các hoạt 

động KH&CN.  

4.2. Phiếu điều tra 

Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2013 sử dụng 01 loại 

phiếu: Phiếu 1/ĐTNTCC-KHCN/2013 - Phiếu điều tra nhận thức công chúng về khoa học 

và công nghệ (Phụ lục kèm theo). 

5. PHÂN LOẠI, DANH MỤC ÁP DỤNG CHO CUỘC ĐIỀU TRA 

 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. 

 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). 

6. LOẠI ĐIỀU TRA, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 

6.1. Loại điều tra 
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 Loại điều tra: Điều tra chọn mẫu trong phạm vi lực lượng lao động từ 15 tuổi trở 

lên. 

  

 Phương pháp chọn mẫu: 

 - Quy mô mẫu: chọn theo 7 vùng và 2 thành phố lớn (do 85% cán bộ KH&CN tập 

trung tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) 

+ Hà Nội 

+ Tp Hồ Chí Minh 

+ Miền núi phía Bắc (gồm 14 tỉnh thuộc Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ) 

+ Đồng bằng sông Hồng (gồm 10 tỉnh) 

+ Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh) 

+ Nam Trung Bộ (gồm 8 tỉnh) 

+ Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh) 

+ Đông Nam Bộ (gồm 5 tỉnh) 

+ Tây Nam Bộ (gồm 13 tỉnh) 

 - Xác định quy mô mẫu:  

 Quy mô mẫu được xác định theo công thức: 

pqzN

pqNz
n

x

22

2


  

 Trong đó: 

  n  - số đơn vị tổng thể mẫu 

  N - số đơn vị tổng thể chung 

  x - là phạm vi sai số chọn mẫu 

 z - là giá trị phân phối tương ứng với độ tin cậy lựa chọn (nếu độ tin cậy 

95% thì giá trị z = 1,96) 

  p là ước tính tỷ lệ % của tổng thể 

 q = 1 - p thường tỷ lệ p và q được ước tính 50%/50% đó là khả năng lớn 

nhất có thể xảy ra của tổng thể 

 Xác định cỡ mẫu dựa vào quy mô Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo 

vùng năm 2011.  

Vùng Lực lượng lao động (nghìn người) 

CẢ NƯỚC 51398.4 

Hà Nội 3572.9 

TP. Hồ Chí Minh 4000.9 

Đồng bằng sông Hồng (10 tỉnh) 7963.5 

Trung du và miền núi phía Bắc (14 tỉnh) 7058.9 
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Bắc Trung Bộ (6 tỉnh) 6100.3 

Nam Trung Bộ (8 tỉnh) 5050.5 

Tây Nguyên (5 tỉnh) 3051.5 

Đông Nam Bộ (5 tỉnh) 4361.5 

Tây Nam Bộ (13 tỉnh) 10238.4 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Ở đây sẽ xác định cỡ mẫu n1 của vùng Tây Nam Bộ là vùng có lực lượng lao động 

lớn nhất và cỡ mẫu n2 của vùng Tây Nguyên là vùng có lực lượng lao động nhỏ nhất. 

Tính cỡ mẫu của hai vùng với  với độ tin cậy 95%, giá trị z tương ứng là 1,96, sai số 

cho phép nằm trong khoảng +5%. Giả định p*q lớn nhất có thể xảy ra là 0,5*0,5. Với số 

tổng thể chung của vùng Tây Nam Bộ: N1 = 10238400, vùng Tây Nguyên: N2 = 3051500, 

cỡ mẫu sẽ được tính là: 

1456,384
5,0*5,0*96,105,0*10238400

5,0*5,0*96,1*10238400
22

2

22

1

2

1
1 







pqzN

pqzN
n

x

 

1116,384
5,0*5,0*96,105,0*3051500

5,0*5,0*96,1*3051500
22

2

22

2

2

2
2 







pqzN

pqzN
n

x

 

Để đảm bảo tính đại diện tốt hơn, chọn cỡ mẫu cho mỗi vùng là n = 400 đơn vị mẫu.  

Như vậy, tổng thể mẫu cho cả nước sẽ là: 400 x 9 = 3600 (đơn vị mẫu). 

Đối với Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh là 2 thành phố lớn cần ưu tiên trong việc đánh 

giá nhận thức của công chúng ở 2 thành phố này nên sẽ chọn cỡ mẫu là 400. Đối với các 

vùng còn lại sẽ phân bổ 2800 mẫu của 7 vùng theo tỷ lệ căn bậc 2 của lực lượng lao động 

từ 15 tuổi trở lên của các vùng. Đối với từng vùng và từng tỉnh ta xác định số lượng đơn 

vị mẫu theo bảng phân bổ mẫu sau: 

Vùng/Tỉnh Lực lượng lao 

động (Nghìn 

người) 

Tỷ lệ căn bậc 

2 của các 

vùng trong 

cả nước 

Tỷ lệ căn bậc 

2 của các 

tỉnh trong 1 

vùng 

Cỡ mẫu 

của các 

tỉnh 

CẢ NƯỚC 51398.4 1   3600 

Hà Nội 3572.9     400 

TP. Hồ Chí Minh 4000.9     400 

7 vùng       2800 

Đồng bằng sông Hồng 

(10 tỉnh) 7963.5 0.1638 1 459 

Vĩnh Phúc 608.3   0.0885 41 

Bắc Ninh 593.5   0.0874 40 

Quảng Ninh 674.9   0.0932 43 

Hải Dương 1071.0   0.1174 54 

Hải Phòng 1075.3   0.1176 54 
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Vùng/Tỉnh Lực lượng lao 

động (Nghìn 

người) 

Tỷ lệ căn bậc 

2 của các 

vùng trong 

cả nước 

Tỷ lệ căn bậc 

2 của các 

tỉnh trong 1 

vùng 

Cỡ mẫu 

của các 

tỉnh 

Hưng Yên 707.1   0.0954 44 

Thái Bình 1134.2   0.1208 55 

Hà Nam 464.0   0.0773 35 

Nam Định 1082.2   0.1180 54 

Ninh Bình 553.0   0.0844 39 

Trung du và miền núi 

phía Bắc (14 tỉnh) 7058.9 0.1542 1 432 

Hà Giang 467.7   0.0704 30 

Cao Bằng 341.2   0.0602 26 

Bắc Kạn 199.6   0.0460 20 

Tuyên Quang 450.2   0.0691 30 

Lào Cai 377.8   0.0633 27 

Yên Bái 478.5   0.0713 31 

Thái Nguyên 687.7   0.0854 37 

Lạng Sơn 480.1   0.0714 31 

Bắc Giang 989.4   0.1025 44 

Phú Thọ 841.3   0.0945 41 

Điện Biên 300.4   0.0565 24 

Lai Châu 224.8   0.0488 21 

Sơn La 684.0   0.0852 37 

Hòa Bình 536.2   0.0754 33 

Bắc Trung Bộ (6 tỉnh) 6100.3 0.1433 1 401 

Thanh Hóa 2225.1   0.2616 105 

Nghệ An 1757.8   0.2325 93 

Hà Tĩnh 702.3   0.1470 59 

Quảng Bình 484.4   0.1221 49 

Quảng Trị 333.9   0.1013 41 

Thừa Thiên - Huế 596.8   0.1355 54 

Nam Trung Bộ (8 tỉnh) 5050.5 0.1304 1 365 

Đà Nẵng  496.2   0.1120 41 

Quảng Nam 811.6   0.1432 52 

Quảng Ngãi 711.0   0.1340 49 

Bình Định 880.4   0.1491 54 

Phú Yên 513.1   0.1138 42 

Khánh Hòa 656.6   0.1288 47 

Ninh Thuận 317.2   0.0895 33 

Bình Thuận 664.4   0.1296 47 

Tây Nguyên (5 tỉnh) 3051.5 0.1014 1 283 

Kon Tum 259.7   0.1346 38 

Gia Lai 783.9   0.2339 66 
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Vùng/Tỉnh Lực lượng lao 

động (Nghìn 

người) 

Tỷ lệ căn bậc 

2 của các 

vùng trong 

cả nước 

Tỷ lệ căn bậc 

2 của các 

tỉnh trong 1 

vùng 

Cỡ mẫu 

của các 

tỉnh 

Đắk Lắk 1012.2   0.2658 75 

Đắk Nông 306.6   0.1463 42 

Lâm Đồng 689.1   0.2193 62 

Đông Nam Bộ (5 tỉnh) 4361.5 0.1212 1 339 

Bình Phước 531.7   0.1599 54 

Tây Ninh 644.5   0.1760 60 

Bình Dương 1077.6   0.2276 77 

Đồng Nai 1553.8   0.2733 93 

Bà Rịa - Vũng Tàu 553.9   0.1632 55 

Tây Nam Bộ (13 tỉnh) 10238.4 0.1857 1 521 

Long An 841.7   0.0803 42 

Tiền Giang 987.7   0.0870 45 

Bến Tre 777.1   0.0772 40 

Trà Vinh 616.6   0.0687 36 

Vĩnh Long 622.8   0.0691 36 

Đồng Tháp 994.4   0.0873 45 

An Giang 1300.4   0.0998 52 

Kiên Giang 1008.6   0.0879 46 

Cần Thơ 690.7   0.0728 38 

Hậu Giang 456.0   0.0591 31 

Sóc Trăng 744.1   0.0755 39 

Bạc Liêu 514.0   0.0628 33 

Cà Mau 684.3   0.0724 38 

 Mỗi tỉnh chọn người trả lời phiếu theo số đơn vị mẫu của từng tỉnh chia theo các 

nhóm sau: 

 - Người làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp KH&CN; 

 - Người làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp khác; 

 - Người làm việc trong khu vực doanh nghiệp (phi nông nghiệp); 

 - Người làm việc trong khu vực nông nghiệp. 

6.2 Phương pháp thu thập thông tin 

 Thu thập thông tin theo hai phương pháp: 

 - Phương pháp gián tiếp: Phương pháp gián tiếp áp dụng đối với đối tượng, đơn vị 

điều tra có thể tự ghi và trả lời các câu hỏi trong phiếu điều tra. Tổ chức hội nghị tập huấn 

giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung, cách ghi phiếu và yêu cầu cá nhân điều tra gửi 

phiếu điều tra về cơ quan điều tra theo đúng nội dung và thời gian quy định của Phương 

án điều tra. 



11 

 

 - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp đến tiếp xúc với các cá 

nhân thuộc đối tượng điều tra giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung và cùng với họ ghi 

thông tin vào phiếu điều tra. Phương pháp này được áp dụng đối với những cá nhân thuộc 

đối tượng điều tra không có khả năng tự ghi được phiếu điều tra. 

7. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THÔNG TIN, TỔNG HỢP VÀ BIỂU ĐẦU RA CỦA 

ĐIỀU TRA 

7.1. Phương pháp xử lý thông tin 

Phương pháp nhập tin: Cuộc điều tra được xử lý tổng hợp tập trung bằng máy 

tính, nhập tin bằng bàn phím trên phần mềm do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia phát 

triển; 

Quy trình và cách thức tổng hợp dữ liệu: Các điều tra viên có trách nhiệm thu 

thập phiếu điều tra trên địa bàn, lĩnh vực quản lý của mình, kiểm tra, đối chiếu số liệu 

trước khi nộp về cho Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức, chỉ đạo và triển khai 

công tác xử lý toàn bộ số liệu điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013.  

Dữ liệu sẽ được tổng hợp tự động theo các biểu đầu ra bằng phần mềm. 

7.2 Biểu đầu ra 

 Các biểu tổng hợp kết quả điều tra được thể hiện trong phần phụ lục. 

8. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH 

Tháng 5-7/2013: Chuẩn bị và in phương án, phiếu điều tra. 

Tháng 7-8/2013: Lập danh sách đối tượng điều tra.  

Tháng 8/2013: Hội nghị triển khai và tập huấn điều tra tại ba miền Bắc, Trung, 

Nam. 

Tháng 9/2013: Điều tra, thu thập thông tin. 

Tháng 10-12/2013: Nhập tin, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phân tích kết quả điều 

tra bao gồm: 

- Kiểm tra, làm sạch phiếu; 

- Xây dựng hệ biểu tổng hợp kết quả đầu ra; 

- Xây dựng chương trình nhập tin, xử lý và tổng hợp phiếu điều tra; 
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- Nhập tin phiếu điều tra; 

- Xử lý, tổng hợp kết quả điều tra, biên soạn số liệu kết quả điều tra; 

- Viết báo cáo tổng hợp, phân tích; 

- In ấn số liệu kết quả điều tra, các báo cáo tổng hợp, phân tích. 

8.1. Xác định số lượng, lập danh sách các đối tượng điều tra. 

 Lập bảng kê: Bảng kê được lập cho tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nhằm vừa 

bảo đảm cho việc điều tra thu thập thông tin đúng đối tượng, vừa tạo điều kiện thuận lợi 

cho công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành.  

8.3. Tập huấn cán bộ chỉ đạo và điều tra viên 

 Tổ chức các lớp tập huấn cho điều tra viên ở các tỉnh trên cả nước theo 3 khu 

vực Bắc, Trung, Nam.  

8.4. Triển khai thu thập số liệu 

Thu thập số liệu được bắt đầu vào ngày 01/9/2013.  

Cần thông báo trước cho các cá nhân được điều tra và các đối tượng điều tra 

viên cần gặp về ngày, giờ điều tra viên đến điều tra.  

Trong quá trình thu thập thông tin, nếu chưa rõ, điều tra viên cần hướng dẫn để 

các cá nhân cung cấp hoặc giải thích để hoàn thiện phiếu điều tra. Điều tra viên chỉ ghi 

vào phiếu những thông tin trung thực và đã được kiểm tra. Điều tra viên tuyệt đối 

không được tự ý ghi chép vào phiếu những thông tin giả tạo, sai sự thật dưới mọi hình 

thức.  

8.5 Xử lý tổng hợp và công bố kết quả điều tra 

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức, chỉ đạo và triển khai 

công tác xử lý toàn bộ số liệu điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN. Dữ liệu sẽ 

được xử lý và tổng hợp theo các biểu đầu ra bằng phần mềm. 

Mọi thông tin về kết quả Điều tra do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố theo qui 

định của pháp luật. 

9. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN 

9.1. Công tác tổ chức chỉ đạo và thực hiện 
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Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia chủ trì và phối hợp với các đơn 

vị liên quan tổ chức thực hiện Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013 theo 

đúng kế hoạch, nội dung và phương án quy định. Địa chỉ liên lạc: 

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Tel: 04-38256143, Fax: 04-39349127 

Email: vtthuy@vista.gov.vn 

9.2. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra 

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc Điều tra, Cục Thông tin KH&CN quốc gia có 

trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết hợp thanh 

tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian từ khâu lập bảng kê, tập huấn đến thu 

thập, tổng hợp nhanh số liệu điều tra tại các địa bàn.  

Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra gồm: Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc lập danh 

sách đối tượng điều tra, tham gia các lớp tập huấn, số lượng và chất lượng phiếu, cách hỏi và 

ghi phiếu của từng điều tra viên, tính logic giữa các cột, dòng, các chỉ tiêu, quan hệ giữa các 

biểu, kiểm tra số học, đơn vị tính, đánh mã, các thủ tục hành chính, kiểm tra thực địa tại địa 

bàn... 

Hình thức giám sát, kiểm tra, thanh tra: Kiểm tra chéo, cấp trên giám sát, kiểm 

tra, thanh tra cấp dưới, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm tra trọng 

điểm, tổng kiểm tra trước khi nghiệm thu. Tổ công tác kiểm tra điển hình việc tổ chức 

và thực hiện điều tra tại các ngành, địa phương để phát hiện và giải quyết tại chỗ, kịp 

thời các vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra. 

Nhằm bảo đảm chất lượng của thông tin thu thập tại địa bàn trước khi nghiệm thu, bàn 

giao, điều tra viên phải đặc biệt lưu ý đến trách nhiệm kiểm tra tất cả các phiếu điều tra cả về 

nội dung, phương pháp tính, tính logic, kiểm tra số học, các quy định hành chính bắt buộc 

(chữ ký...).  

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thực hiện phúc tra theo đúng Quy 

trình phúc tra nhằm phát hiện những sai sót trong quá trình thu thập thông tin, đánh giá 

chất lượng điều tra và công bố độ tin cậy số liệu cho người sử dụng thông tin.  

9.3. Tổ chức nghiệm thu phiếu ở các cấp 

 Nghiệm thu giữa Cục Thông tin KH&CN Quốc gia và các địa phương, ngành: Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia trực tiếp nghiệm thu phiếu điều tra của các điều tra viên. Thời 
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gian nghiệm thu từ ngày 01 đến 31 tháng 10 năm 2013, nghiệm thu từ 1 - 2 ngày tùy theo số 

lượng phiếu điều tra và chất lượng phiếu điều tra của mỗi điều tra viên.  

Nội dung nghiệm thu bao gồm: số lượng phiếu đã điều tra, chất lượng thông tin và 

chất lượng phiếu. Các thành phần tham gia nghiệm thu ký vào biên bản nghiệm thu và 

chịu trách nhiệm về kết quả đã nghiệm thu. 

10. KINH PHÍ 

Kinh phí triển khai Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN từ nguồn  ngân sách 

Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Cục Thông tin Khoa học và Công 

nghệ Quốc gia. 

Chế độ chi triển khai Điều tra Nhận thức c ông chúng về KH&CN được thực hiện 

theo Thông tư 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê. 

Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia và Thủ trưởng các đơn 

vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo chế độ tài 

chính hiện hành, bảo đảm điều kiện để thực hiện tốt cuộc điều tra./. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 
(đã ký) 

 

 

Trần Việt Thanh   
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Phiếu 1/ĐTNTCC-KHCN/2013 

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Mã số  

PHIẾU ĐIỀU TRA CHO CUỘC 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) HOẠT ĐỘNG TRONG 
LĨNH VỰC CÓ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ (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           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 khoa học và công nghệ được thực hiện theo Quyết định số 2452/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 
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 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 
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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    
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 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 
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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
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PHỤ LỤC II. 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐIỀU TRA  

NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2013 

 



22 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 

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

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐIỀU TRA 

NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2013 

 

PHẦN I: THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI PHIẾU 

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

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

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

Viết chữ in hoa. 

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

 Nam             Nữ 

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

thiểu số thì dánh dấu vào mục khác. 

  Kinh           khác 

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

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

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

   Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt 

 Phường/Xã: Hàng Bài 

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

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội 

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

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

Hà Nội 

Tp. Hồ Chí Minh 

* Lưu ý chung 

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

chọn 1 lựa chọn . Ví dụ: 

1. Bằng cấp cao nhất đã đạt được 
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 1. Tiểu học  3. Trung học cơ sở  5. Trung học phổ thông  7. Trung cấp 

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

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

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

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

chọn nhiều lựa chọn. Ví dụ: 

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

 a. Báo 

 b. Đài phát thanh 

 c. Ti vi 

 d. Tạp chí khoa học  

 e. Tạp chí phổ thông 

 f. Internet 

 g.  Sách 

 h. Hội nghị/hội thảo 

 i. Triển lãm 

 j. Tờ rơi 

 k. Trường học 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mục 2. Chuyên ngành đào tạo 

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

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

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

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

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

 c. Khoa học kỹ thuật 
và công nghệ 

 d. Khoa học y, dược 

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

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

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

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

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

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

nay người trả lời phiếu đang làm: 
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 1. Lãnh đạo (lãnh đạo có quyền lực cao, chỉ huy điều 
hành) thuộc các lĩnh vực trong các ngành, các cấp 

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

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

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

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

 6. Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp 

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

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

 9. Nghề giản đơn 

 

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

nếu chọn khu vực khác vui lòng ghi cụ thể khu vực làm việc của mình. 

    1. Cơ quan hành chính sự nghiệp KH&CN              2. Cơ quan hành chính sự nghiệp khác 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nhiều mục theo hàng dọc. Ví dụ: 

Mức độ thường xuyên 

Phương tiện thông tin 

Không bao 
giờ 

Hàng tháng Hàng tuần Hàng ngày 

Báo     

Tạp chí     

Ti vi     

Đài phát thanh     

Lưu ý điền các mục sau: 

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

nào? 

 a. Báo 

 b. Đài phát thanh 

 c. Ti vi 

 d. Tạp chí khoa học  

 e. Tạp chí phổ thông 

 f. Internet 

 g.  Sách 

 h. Hội nghị/hội thảo 

 i. Triển lãm 

 j. Tờ rơi 

 k. Trường học 

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

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

"Khác" thì vui lòng ghi cụ thể là nguồn nào ngoài các nguồn trên. 
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Phần II - Mục 8, 13, 20: Đây là những bảng hỏi phức nên khi điền phiếu phải phân 

biệt các nhóm lựa chọn. 

Ví dụ ở bảng dưới đây: 

Chương trình/Hoạt động  Có biết tới Có tham gia Thấy có hiệu quả 

Có Không Có Không Có Không 

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

      

b. Giải thưởng sinh viên nghiên cứu 
khoa học 

      

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

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

lựa chọn. 

Mục 20 không đánh dấu vào các ô có màu đen () 
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PHỤ LỤC III. 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1757/QĐ-BKHCN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DANH MỤC CÁC CUỘC ĐIỀU TRA 

THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGOÀI CHƯƠNG 

TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 1757/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 

Căn cứ Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thống kê 

khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư 05/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cuộc điều tra thống kê khoa học 

và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia. 

Điều 2. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia có trách nhiệm phối hợp với 

các đơn vị được giao chủ trì các cuộc điều tra: 

a) Xây dựng phương án điều tra và lấy ý kiến thẩm định phương án điều tra của Tổng cục 

Thống kê; 

b) Xây dựng kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí để Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn 

phòng Bộ thẩm định; 

c) Tổ chức điều tra, xử lý và tổng hợp kết quả điều tra báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

Điều 3. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính và Văn phòng thẩm định dự toán và bố trí kinh phí cho 

các cuộc điều tra, trình Lãnh đạo Bộ để giao kinh phí thực hiện cho các đơn vị chủ trì cuộc 

điều tra trên cơ sở kế hoạch, quy mô và tính chất cuộc điều tra. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

Các ông/bà Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Cục trưởng 

Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Hợp tác 

Quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Tổng cục thống kê; 

- Lưu VT, TTKHCN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

Nguyễn Văn Lạng 
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DANH MỤC 

CÁC CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

TT 
Tên cuộc 

điều tra 
Mục đích điều tra 

Đối tượng điều 

tra 
Đơn vị điều tra 

Phương pháp 

điều tra 
Nội dung điều tra chính 

Thời kỳ, thời 

điểm điều tra 
Cơ quan chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

1 Điều trađổi 

mới công 

nghệ (vào 

các năm có 

tận cùng là 

3, 6 và 9) 

Thu thập thông tin về hoạt 

động đổi mới công nghệ 

của doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực chế 

tạo, sản xuất và kinh 

doanh để phục vụ công tác 

quản lý nhà nước về khoa 

học công nghệ, xây dựng 

chiến lược quốc gia 

Các doanh 

nghiệp chịu sự 

điều tiết của 

Luật Doanh 

nghiệp 

Doanh nghiệp 

hoạt động trong 

lĩnh vực chế tạo, 

sản xuất và sản 

xuất kinh doanh 

Điều tra chọn 

mẫu 

- Nhóm thông tin về đơn vị cơ sở; 

- Nhóm thông tin về tiềm lực khoa 

học và công nghệ (nhân lực, tài chính 

cho khoa học và công nghệ; hoạt 

động khoa học và công nghệ); 

- Nhóm thông tin hoạt động đổi mới 

công nghệ (ứng dụng, chuyển giao, 

nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, số 

văn bằng được bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp); 

- Nhóm thông tin về tác động của đổi 

mới công nghệ (ảnh hưởng của đổi 

mới đến doanh nghiệp, các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội ..); 

- Nhóm thông tin môi trường đổi mới 

công nghệ (Chính sách đổi mới công 

nghệ, điều kiện đổi mới công nghệ). 

Chu kỳ 3 

năm; vào 

vào ngày 1 

tháng 3 

Cục Ứng dụng và 

Phát triển Công 

nghệ 

Cục Thông tin 

Khoa học và 

Công nghệ Quốc 

gia 

2 Điều tra về 

hội nhập 

quốc tế và 

khoa học và 

công nghệ 

(vào các 

- Thu nhập thông tin về 

mức độ hội nhập quốc tế 

về khoa học và công nghệ; 

- Xác định năng lực của 

cộng đồng khoa học và 

công nghệ Việt Nam tham 

Các Sở Khoa 

học và Công 

nghệ; các Tổ 

chức khoa học 

và công nghệ ở 

trung ương và 

- Các tổ chức 

nghiên cứu và 

phát triển (các 

Viện, trung tâm 

nghiên cứu và 

phát triển) 

Điều tra toàn 

bộ 

- Số đoàn và số người được cử đi ra 

nước ngoài; 

- Số đoàn và số người nước ngoài vào 

công tác; 

- Đề tài/dự án quốc tế; 

Chu kỳ 3 

năm một lần, 

vào ngày 1/7 

Cục Thông tin 

Khoa học và Công 

nghệ Quốc gia 

Vụ Hợp tác 

Quốc tế 
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năm có tận 

cùng là 3, 6 

và 9) 

gia các hoạt động quốc tế; 

- Xác định mức độ thâm 

nhập của quốc tế vào Việt 

Nam 

địa phương; 

Các sở ban 

ngành địa 

phương. 

- Các trường đại 

học, cao đẳng, 

học viện; 

- Các doanh 

nghiệp có hoạt 

động khoa học và 

công nghệ; 

- Các tổ chức 

nghiên cứu và 

phát triển phi 

chính phủ 

- Số người tham gia và làm diễn giả ở 

hội nghị quốc tế; 

- Số người Việt Nam tham gia các tổ 

chức quốc tế liên quan đến khoa học 

và công nghệ, số các tổ chức quốc 

tế/điều ước quốc tế về khoa học và 

công nghệ mà Việt Nam là thành 

viên, số các tổ chức khoa học và công 

nghệ đạt trình độ quốc tế. 

3 Điều tra 

nhận thức 

công chúng 

về khoa học 

và công 

nghệ (vào 

các năm có 

tận cùng là 3 

và 8) 

- Thu thập và phân tích dữ 

liệu về nhận thức của công 

chúng, mối quan tâm đến 

khoa học và công nghệ và 

sự hiểu biết của họ về khoa 

học và công nghệ; 

- Xác định sự khác biệt của 

thái độ và hiểu biết về 

khoa học và công nghệ cùa 

công chúng so với những 

nghiên cứu trước đây; 

- Hình thành những chiến 

lược mới và kế hoạch hành 

động để nâng cao và thúc 

đẩy mối quan tâm về khoa 

học và công nghệ của công 

chúng 

- Cá nhân hoạt 

động trong các 

lĩnh vực cần có 

sự tác động của 

khoa học và 

công nghệ 

(nông dân, chủ 

doanh nghiệp, 

trang trại, nhân 

dân nói chung) 

Cá nhân Điều tra chọn 

mẫu 

- Thông tin cá nhân; trình độ học vấn, 

nghề nghiệp, lĩnh vực hoạt động, độ 

tuổi; 

- Các thông tin về ứng dụng khoa học 

và công nghệ phục vụ sản xuất kinh 

doanh; 

- Hiểu biết về vai trò của khoa học và 

công nghệ, chính sách khoa học và 

công nghệ; 

- Hiểu biết về tác động của khoa học 

và công nghệ 

Chu kỳ 5 

năm một lần, 

vào ngày 1/6 

Cục Thông tin 

Khoa học và Công 

nghệ Quốc gia 
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PHỤ LỤC IV. 

DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM
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DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM 

(Ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục 

Thống kê về việc ban hành danh mục dân tộc, danh mục tôn giáo và danh mục nghề 

nghiệp áp dụng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009) 

Mã 

1 

Mã 

2 

Mã 

3 

Mã 

4 
Tên 

0    Lực lượng vũ trang 

0 0   Lực lượng vũ trang 

0 0 0  Lực lượng vũ trang 

0 0 0 0 Lực lượng vũ trang 

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

trong các ngành, các cấp 

1 0   Đảng Cộng sản (chuyên trách)  

1 0 1  Trung ương 

1 0 1 1 Trưởng phó ban trở lên 

1 0 1 2 Vụ trưởng, vụ phó và tương đương 

1 0 1 3 Thường vụ, phó bí thư, bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương 

1 0 1 4 Thường vụ, phó bí thư, bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương 

1 0 2  Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 

1 0 2 1 Trưởng phó ban trở lên 

1 0 2 2 Thường vụ, phó bí thư, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành 

1 0 2 3 Thường vụ, phó bí thư, bí thư Đảng ủy, chi bộ sở, ban, ngành 

1 0 3  Huyện, quận, thị trực thuộc tỉnh, thành 

1 0 3 1 Trưởng phó ban trở lên 

1 0 3 2 Thường vụ, phó bí thư, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan huyện, quận, thị 

1 0 4  Xã, thị trấn, phường trực thuộc Huyện, Quận 

1 0 4 0 Thường vụ, phó bí thư, bí thư 

1 0 5  Doanh nghiệp và các tổ chức sự nghiệp khác 

1 0 5 0 Thường vụ, phó bí thư, bí thư 

1 1   Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp 

1 1 1  Lập hiến, Lập pháp (Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp) 

1 1 1 1 Chức vụ dân cử ở cấp Trung ương 

1 1 1 2 
Vụ trưởng, vụ phó và tương đương trở lên trong các Uỷ ban, cơ quan của Quốc 

hội (chuyên trách) 

1 1 1 3 Đại biểu Quốc hội không giữ các chức vụ lãnh đạo trong mã 1 này 

1 1 1 4 Chức vụ dân cử ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương 

1 1 1 5 
Trưởng, phó ban và tương đương trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh thành (chuyên trách) 

1 1 1 6 
Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành không giữ các chức vụ lãnh đạo 

trong mã 1 này 

1 1 1 7 Chức vụ dân cử ở cấp Huyện, Quận, Thị trực thuộc Tỉnh, Thành 

1 1 1 8 Trưởng, phó ban và tương đương trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp 
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Huyện, Quận, Thị (chuyên trách) 

1 1 1 9 Chức vụ dân cử ở cấp xã, phường, thị trấn trực thuộc cấp Huyện, Quận 

1 1 2  Hành pháp và Tư pháp của Nhà nước (từ Trung ương đến xã, phường) 

1 1 2 1 
Thứ trưởng và tương đương (kể cả Văn phòng Chủ tịch nước và trưởng, phó các 

cơ quan trực thuộc Chính phủ) 

1 1 2 2 
Vụ trưởng, vụ phó và tương đương trong các Bộ, ngành ... ở Trung ương (kể cả 

Văn phòng Chủ tịch nước) 

1 1 2 3 Trưởng , phó ban, ngành và tương đương cấp tỉnh, thành trực thuộc Trung ương 

1 1 2 4 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành không giữ các chức vụ trong mã 1 này 

1 1 2 5 
Trưởng, phó ban, ngành và tương đương ở cấp Huyện, Quận, Thị trực thuộc 

tỉnh, thành 

1 1 2 6 
Uỷ viên Uỷ ban nhân dân cấp Huyện, Quận, Thị không giữ các chức vụ trong 

mã 1 này 

1 1 3  Già làng, trưởng tộc 

1 1 3 0 Già làng, trưởng tộc 

1 1 4  
Khối đoàn thể (chuyên trách): Mặt trận Tổ quốc; Liên đoàn lao động; Hội phụ 

nữ; Hội nông dân; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội cựu chiến binh 

1 1 4 0 
Từ ủy viên trở lên cấp Trung ương của khối đoàn thể (114) trừ Liên đoàn lao 

động các cấp 

1 1 4 1 
Vụ trưởng, vụ phó và tương đương cấp Trung ương của các cơ quan thuộc mã 

1141 

1 1 4 2 Từ ủy viên trở lên (cấp tỉnh, thành) của các cơ quan thuộc mã 1141 

1 1 4 3 Từ ủy viên trở lên (cấp huyện, quận, thị) của các cơ quan thuộc mã 1141 

1 1 4 4 Từ thường vụ trở lên (cấp xã, phường) của các cơ quan như mã 1141 

1 1 4 5 Từ vụ phó và tương đương trở lên của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 

1 1 4 6 Từ ủy viên trở lên của liên đoàn lao động cấp tỉnh, thành 

1 1 4 7 Từ ủy viên trở lên của liên đoàn lao động cấp huyện, quận, thị 

1 1 4 8 Từ thường vụ trở lên của công đoàn, khối cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương 

1 1 4 9 
Từ thường vụ trở lên của công đoàn doanh nghiệp và các tổ chức sự nghiệp 

khác 

1 1 5  Các tổ chức nghiệp chủ 

1 1 5 0 Từ ủy viên trở lên của các tổ chức nghiệp chủ 

1 1 6  Các tổ chức nhân đạo và các tổ chức vì quyền lợi đặc thù khác (chuyên trách) 

1 1 6 0 
Từ ủy viên trở lên của các tổ chức nhân đạo và các tổ chức vì quyền lợi đặc thù 

khác 

1 2   

Đơn vị cơ sở lớn (có cơ chế chỉ huy điều hành phối hợp như: Tổng Cty; Cty cổ 

phần; Công ty TNHH có ít nhất ba đơn vị thành viên; Doanh nghiệp hạch toán 

KT độc lập từ loại II trở lên; Đơn vị dịch vụ kể cả hoạt động về YT, GD,VH có 

ít nhất 3 phòng, ban,... 

1 2 1  

Chỉ huy, điều hành chung của các đơn vị ở mã 12 trừ doanh nghiệp hạch toán 

kinh tế độc lập từ loại II trở lên nhưng không đủ tiêu chuẩn là Tổng công ty (từ 

ủy viên Hội đồng quản trị và cấp phó chủ nhiệm, phó giám đốc trở lên 

1 2 1 0 Như 121 

1 2 2  Chỉ huy điều hành (từ cấp phó giám đốc, phó chủ nhiệm và tương đương trở 
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lên) của các đơn vị thành viên của mã 121 (kể cả các khoa của các trường đại 

học, bệnh viện) và doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập có ở mã 12, nhưng 

không có ở mã 121 

1 2 2 1 122 hoạt động trong ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 

1 2 2 2 122 hoạt động trong ngành Công nghiệp 

1 2 2 3 122 hoạt động trong ngành Xây dựng 

1 2 2 4 122 hoạt động trong ngành Thương nghiệp (bán buôn, bán lẻ) 

1 2 2 5 122 hoạt động trong ngành Khách sạn, nhà hàng 

1 2 2 6 122 hoạt động trong ngành Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 

1 2 2 7 122 hoạt động trong các ngành dịch vụ kinh doanh 

1 2 2 8 
122 hoạt động trong các ngành dịch vụ cá nhân và công cộng (kể cả vệ sinh và 

các dịch vụ có liên quan) 

1 2 2 9 122 hoạt động trong các ngành kinh tế quốc dân còn lại 

1 2 3  
Trưởng, phó các phòng, ban và tương đương của mã 121 (trừ mã 122) với định 

biên tổ chức phải có ít nhất 3 phụ trách trong một phòng ban 

1 2 3 1 Phòng, ban . . . tài chính và quản lý hành chính 

1 2 3 2 Phòng, ban . . . tổ chức nhân sự và mỗi quan hệ công nghệ 

1 2 3 3 Phòng, ban . . . bán hàng và tiếp thị 

1 2 3 4 Phòng, ban . . . quảng cáo và các vấn đề liên quan đến công chúng 

1 2 3 5 Phòng, ban . . . cung ứng và phân phối 

1 2 3 6 Phòng, ban . . . dịch vụ và tính toán 

1 2 3 7 Phòng, ban . . . nghiên cứu và triển khai 

1 2 3 9 Phòng, ban . . . chưa được phân vào đâu 

1 3   

Đơn vị cơ sở nhỏ: kể cả nhà nước và tư nhân; kể cả các đơn vị sản xuất ra sản 

phẩm vật chất cụ thể và sản phẩm dịch vụ (đó là số đơn vị còn lại sau khi đã 

phân vào mã 12)  

1 3 1  Trưởng, phó các đơn vị ở mã 13 

1 3 1 1 131 hoạt động trong ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 

1 3 1 2 131 hoạt động trong ngành Công nghiệp 

1 3 1 3 131 hoạt động trong ngành Xây dựng 

1 3 1 4 131 hoạt động trong ngành Thương nghiệp (bán buôn, bán lẻ) 

1 3 1 5 131 hoạt động trong ngành Khách sạn, nhà hàng 

1 3 1 6 131 hoạt động trong ngành Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 

1 3 1 7 131 hoạt động trong các ngành dịch vụ kinh doanh 

1 3 1 8 
131 hoạt động trong các ngành dịch vụ cá nhân và công cộng (kể cả vệ sinh và 

các dịch vụ có liên quan) 

1 3 1 9 131 hoạt động trong các ngành kinh tế quốc dân còn lại 

2    Chuyên môn kỹ thuật bậc cao trong các lĩnh vực 

2 1   Khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật  

2 1 1  Vật lý và hóa học 

2 1 1 1 Vật lý thiên văn học 

2 1 1 2 Khí tượng học 
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2 1 1 3 Hóa học 

2 1 1 4 Địa chất, địa vật lý 

2 1 2  Toán học, thống kê học 

2 1 2 1 Toán học, thống kê học 

2 1 2 2 Thống kê học (kể cả nhân khẩu học, sinh thái học) 

2 1 3  Máy tính 

2 1 3 1 Thiết kế và phân tích hệ thống 

2 1 3 2 Lập trình 

2 1 3 3 Máy tính chưa được phân vào đâu 

2 1 4  Khoa học kỹ thuật 

2 1 4 1 Kiến trúc, quy hoạch 

2 1 4 2 Xây dựng 

2 1 4 3 Điện 

2 1 4 4 Điện tử, viễn thông 

2 1 4 5 Cơ khí 

2 1 4 6 Hóa chất 

2 1 4 7 Mỏ và luyện kim 

2 1 4 8 Họa đồ và trắc đạc 

2 1 4 9 Kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu 

2 2   Khoa học sự sống và sức khỏe  

2 2 1  Khoa học sự sống 

2 2 1 1 Vi khuẩn học, sinh vật học, thực vật học, động vật học 

2 2 1 2 Dược lý học, bệnh lý học 

2 2 1 3 Nông học, lâm học 

2 2 2  Khoa học sức khỏe (trừ y tá, hộ sinh) 

2 2 2 1 Y khoa 

2 2 2 2 Nha khoa 

2 2 2 3 Thú y 

2 2 2 4 Dược 

2 2 2 9 Chăm sóc sức khỏe (trừ y tá, hộ sinh) chưa được phân vào đâu 

2 2 3  Y tá, hộ sinh bậc cao 

2 2 3 0 Y tá, hộ sinh bậc cao 

2 3   Giảng dạy  

2 3 1  Từ cao đẳng trở lên 

2 3 1 1 Cao đẳng 

2 3 1 2 Từ đại học trở lên 

2 3 2  Trung học phổ thông 

2 3 2 0 Trung học phổ thông 

2 3 3  Tiểu học và tiền tiểu học 

2 3 3 1 Tiểu học 
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2 3 3 2 Tiền tiểu học (mẫu giáo) 

2 3 4  Các đối tượng bị khuyết tật 

2 3 4 0 Các đối tượng bị khuyết tật (mù, câm, điếc, thần kinh, ..) 

2 3 5  Giáo dục khác 

2 3 5 1 Phương pháp giáo dục. 

2 3 5 2 Thanh tra giáo dục 

2 3 5 9 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 

2 4   Các lĩnh vực khác  

2 4 1  Quản lý (tổng hợp, sản xuất, dịch vụ) 

2 4 1 1 Kế toán, kiểm toán 

2 4 1 2 Tổ chức nhân sự, tổ chức, quản lý lao động 

2 4 1 3 Kế hoạch 

2 4 1 4 Thống kê học (kể cả nhân khẩu học, sinh thái học) 

2 4 1 5 Tài chính 

2 4 1 6 Ngân hàng 

2 4 1 7 Vật giá 

2 4 1 9 Quản lý.. chưa được phân vào đâu 

2 4 2  Luật pháp 

2 4 2 1 Luật sư 

2 4 2 2 Thẩm phán 

2 4 2 3 Luật pháp khác chưa được phân vào đâu 

2 4 3  Lưu trữ, thư viện và thông tin tư liệu 

2 4 3 1 Lưu trữ và bảo tồn bảo tàng 

2 4 3 2 Thư viện và thông tin tư liệu 

2 4 4  Khoa học xã hội 

2 4 4 1 Kinh tế học 

2 4 4 2 Xã hội học, nhân chủng học, khảo cổ học, dân tộc học, địa lý học 

2 4 4 3 Triết học, lịch sử học, chính trị học 

2 4 4 4 Ngôn ngữ học, dịch thuật học, phiên dịch, văn học 

2 4 4 5 Tâm lý học 

2 4 4 6 Công tác xã hội khác chưa được phân vào đâu 

2 4 5  Nhà văn, nhà báo, nhà sáng tác và nghệ sỹ biểu diễn 

2 4 5 1 
Nhà văn, nhà báo và soạn giả khác (kể cả người viết quảng cáo và viết phê bình 

văn học) 

2 4 5 2 Nhà điêu khắc, họa sỹ và nghệ sỹ 

2 4 5 3 Nhạc sỹ, nhạc công và ca sỹ 

2 4 5 4 Biên đạo múa, diễn viên múa 

2 4 5 5 
Đạo diễn, diễn viên điện ảnh, sân khấu và hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, 

sân khấu khác 

2 4 6  Các nhà chuyên môn về tôn giáo 

2 4 6 1 Phật giáo 
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2 4 6 2 Thiên chúa giáo 

3    Chuyên môn kỹ thuật bậc trung trong các lĩnh vực 

3 1   Khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật  

3 1 1  Khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật 

3 1 1 1 Hóa học, địa chất, địa vật lý, thiên văn học, khí tượng học, vật lý 

3 1 1 2 Xây dựng 

3 1 1 3 Điện 

3 1 1 4 Điện tử, viễn thông 

3 1 1 5 Cơ khí 

3 1 1 6 Hóa chất 

3 1 1 7 Mỏ và luyện kim 

3 1 1 8 Can vẽ kỹ thuật 

3 1 1 9 Khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu 

3 1 2  Máy tính 

3 1 2 1 Trợ lý máy tính 

3 1 2 2 Vận hành máy tính 

3 1 2 3 Điều khiển máy công nghiệp 

3 1 3  Thiết bị quang học và điện tử 

3 1 3 1 Máy ảnh, thiết bị ghi âm, ghi hình 

3 1 3 2 Thiết bị truyền thanh, truyền hình và viễn thông 

3 1 3 3 Thiết bị y tế 

3 1 3 9 Thiết bị quang học, điện tử chưa được phân vào đâu 

3 1 4  Phương tiện vận tải đường thủy (tầu, ca nô, ..); máy bay 

3 1 4 1 Kỹ thuật máy móc vận tải đường thủy 

3 1 4 2 Chỉ huy, hoa tiêu, lái, đảm bảo an toàn trong vận tải đường thủy 

3 1 4 3 Kỹ thuật máy móc, hoa tiêu và lái máy bay 

3 1 4 4 Chỉ huy, điều khiển, kiểm soát giao thông đường không 

3 1 4 5 Đảm bảo an toàn giao thông đường không 

3 1 5  Thanh tra an toàn và chất lượng 

3 1 5 1 Trong xây dựng và phòng cứu hỏa 

3 1 5 2 Trong lĩnh vực sức khỏe và an toàn, chất lượng khác 

3 2   Khoa học sự sống và sức khỏe  

3 2 1  Khoa học sự sống 

3 2 1 1 Vi khuẩn học, sinh hóa, ngân hàng máu, dược huyết học, động vật học 

3 2 1 2 Nông học, lâm học 

3 2 1 3 Cố vấn nông, lâm học 

3 2 2  Sức khỏe (trừ y tá, hộ sinh) 

3 2 2 1 Y khoa 

3 2 2 2 Vệ sinh 

3 2 2 3 Dinh dưỡng và ăn uống 
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3 2 2 4 Đo thị lực và kính 

3 2 2 5 Nha khoa 

3 2 2 6 Vật lý trị liệu 

3 2 2 7 Thú y 

3 2 2 8 Dược 

3 2 2 9 Chăm sóc sức khỏe (trừ y tá, hộ sinh) chưa được phân vào đâu 

3 2 3  Y tá, hộ sinh 

3 2 3 1 Y tá 

3 2 3 2 Hộ sinh 

3 2 4  Y học cổ truyền và chữa bệnh bằng lòng tin 

3 2 4 1 Y học cổ truyền 

3 2 4 2 Chữa bệnh bằng lòng tin 

3 3   Giảng dạy  

3 3 1  Tiểu học 

3 3 1 0 Tiểu học 

3 3 2  Tiền tiểu học 

3 3 2 0 Tiền tiểu học (mẫu giáo) 

3 3 3  Các đối tượng bị khuyết tật 

3 3 3 0 Các đối tượng bị khuyết tật (mù, câm, điếc, thần kinh, ..) 

3 3 4  Giảng dạy khác 

3 3 4 0 Giảng dạy khác (dạy nghề) 

3 4   Các lĩnh vực khác  

3 4 1  Tài chính và bán hàng 

3 4 1 1 Môi giới, bán buôn về tài chính và chứng khoán 

3 4 1 2 Đại diện bảo hiểm 

3 4 1 3 Đại diện bất động sản 

3 4 1 4 Tổ chức, cố vấn đi lại (du lịch) 

3 4 1 5 Đại diện bán hàng thương mại và kỹ thuật 

3 4 1 6 Mua hàng (thay mặt cho doanh nghiệp, tổ chức mua để bán lại) 

3 4 1 7 Định giá, đánh giá và bán đấu giá 

3 4 1 9 Tài chính và bán hàng chưa được phân vào đâu 

3 4 2  Đại lý các dịch vụ kinh doanh và môi giới thương mại 

3 4 2 1 Môi giới thương mại 

3 4 2 2 Đại lý thanh toán và giao hàng xuất nhập khẩu 

3 4 2 3 Đại lý việc làm và hợp đồng lao động 

3 4 2 9 Đại lý các dịch vụ kinh doanh và môi giới thương mại chưa được phân vào đâu 

3 4 3  Quản lý (phục vụ quản lý) 

3 4 3 1 Thư ký 

3 4 3 2 Luật pháp 

3 4 3 3 Kế toán 
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3 4 3 4 Toán thống kê 

3 4 3 9 Phục vụ quản lý chưa được phân vào đâu 

3 4 4  Hải quan, thuế vụ 

3 4 4 1 Thanh tra hải quan và biên giới 

3 4 4 2 Thuế vụ 

3 4 4 3 Phúc lợi xã hội 

3 4 4 4 Cấp giấy phép 

3 4 4 9 Hải quan, thuế vụ chưa được phân vào đâu 

3 4 5  Thanh tra cảnh sát và cảnh sát điều tra 

3 4 5 0 Thanh tra cảnh sát và cảnh sát điều tra 

3 4 6  Công tác xã hội 

3 4 6 0 Công tác xã hội 

3 4 7  Nghệ thuật, giải trí, thể thao 

3 4 7 1 
Trang trí nội thất (trong nhà cửa, các công trình khác) thiết kế phục vụ sản xuất 

kinh doanh 

3 4 7 2 Phát thanh 

3 4 7 3 Nhạc, ca hát, khiêu vũ 

3 4 7 4 Biểu diễn, hề, xiếc (nhào lộn, ảo thuật, xiếc người, xiếc thú) 

3 4 7 5 Điền kinh, thể thao 

3 4 8  Tôn giáo 

3 4 8 1 Phật giáo 

3 4 8 2 Thiên chúa giáo 

3 4 8 3 Tôn giáo khác 

4    
Nhân viên (nhân viên chuyên môn sơ cấp, nhân viên kỹ thuật làm việc tại văn 

phòng, bàn giấy) trong các lĩnh vực 

4 1   Văn phòng  

4 1 1  Thư ký; sử dụng máy bấm phím 

4 1 1 1 Tốc ký, đánh máy 

4 1 1 2 Xử lý văn bản 

4 1 1 3 Nhập dữ liệu 

4 1 1 4 Vận hành máy tính 

4 1 1 5 Thư ký 

4 1 2  Số liệu 

4 1 2 1 Hạch toán ban đầu, kế toán 

4 1 2 2 Thống kê, tài chính 

4 1 3  Theo dõi vật tư; phục vụ sản xuất, điều vận và phục vụ vận tải 

4 1 3 1 Theo dõi vật tư (kể cả công tác kho tàng) 

4 1 3 2 Phục vụ sản xuất 

4 1 3 3 Điều vận và phục vụ vận tải 

4 1 4  Thư viện, Bưu điện, Mã hóa thông tin, đọc sửa bản in tại văn phòng 

4 1 4 1 Thư viện và sắp xếp tư liệu 
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4 1 4 2 Phân loại và chuyển đưa thư tín, bưu phẩm, bưu kiện 

4 1 4 3 Mã hóa thông tin, đọc sửa bản in thử 

4 1 4 4 Đọc, viết, hoàn chỉnh hộ thư từ, văn bản 

4 1 9  Văn phòng khác 

4 1 9 0 Văn phòng khác 

4 2   

Phục vụ khách hàng (giao dịch trực tiếp với khách hàng trong mối quan hệ về 

nghiệp vụ quản lý tiền tệ; Sắp xếp đi lại; Đáp ứng nhu cầu thông tin; hẹn gặp và 

trực tổng đài) 

4 2 1  Thu tiền, thủ quỹ 

4 2 1 1 
Thu tiền ở ngân hàng, Thủ quỹ ở cửa hàng, cửa hiệu, Bán vé (trừ bán vé đi lại .. 

.) 

4 2 1 2 Thủ quỹ của ngân hàng, đổi tiền; Thu ngân khác ở bưu điện 

4 2 1 3 Cầm đồ và cho vay tiền 

4 2 1 4 Thu nợ, thu tiền từ thiện 

4 2 2  
Giao tiếp (Sắp xếp đi lại; Đáp ứng thông tin hẹn gặp; Tiếp đón khách (kể cả ở 

bệnh viện); Trực tổng đài) 

4 2 2 1 Sắp xếp đi lại; bán vé đi lại (trừ bán các phương tiện trên các chuyến đi lại) 

4 2 2 2 Tiếp đón khách; Đáp ứng nhu cầu thông tin; hẹn gặp 

4 2 2 3 Trực tổng đài 

5    Dịch vụ cá nhân; bảo vệ và bán hàng 

5 1   Dịch vụ cá nhân và bảo vệ 

5 1 1  
Phục vụ trên các phương tiện vận tải (máy bay, tàu thủy, tàu hỏa, ô tô và các xe 

cộ khác) 

5 1 1 1 
Phục vụ trên các phương tiện máy bay, tàu thủy (kể cả tại sân bay và bến cảng 

phục vụ cho đi lại) 

5 1 1 2 Chỉ dẫn; Phục vụ; Bán soát vé trên tàu hỏa, xe điện, ô tô và các xe cộ khác 

5 1 1 3 Hướng dẫn tham quan, du lịch 

5 1 2  
Quản trị tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cơ quan, hộ gia đình và phục vụ tại 

khách sạn, nhà hàng 

5 1 2 1 Quản trị tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cơ quan hay hộ gia đình 

5 1 2 2 Nấu ăn (kể cả đầu bếp) 

5 1 2 3 Phục vụ bàn ăn uống (kể cả trưởng quầy, bàn ăn uống) 

5 1 3  Chăm sóc cá nhân 

5 1 3 1 Chăm sóc trẻ (kể cả trông nom học sinh tại các trường lớp; Gia sư; vú em .. ..) 

5 1 3 2 Hộ lý và phụ giúp cá nhân khác tại các cơ sở y tế 

5 1 3 3 Hộ lý và phụ giúp cá nhân khác tại hộ gia đình 

5 1 3 9 Chăm sóc cá nhân và phục vụ yêu cầu khác chưa được phân vào đâu 

5 1 4  Dịch vụ cá nhân khác 

5 1 4 1 Dịch vụ làm bàn và hầu phòng 

5 1 4 2 Dịch vụ mai táng và hỏa táng 

5 1 4 9 Dịch vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu 

5 1 5  Một số việc làm (Nhà nước không khuyến khích hành nghề, có nghề bị cấm) 
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5 1 5 1 Tử vi, xem ngày tháng (chiêm tinh) 

5 1 5 2 Bói toán, xem tướng, cúng lễ 

5 1 6  Dịch vụ bảo vệ 

5 1 6 1 Phòng cứu hỏa 

5 1 6 2 Cảnh sát 

5 1 6 3 Gác ngục 

5 1 6 9 Bảo vệ chưa được phân vào đâu 

5 2   Làm người mẫu, bán hàng và thuyết minh giới thiệu bán hàng 

5 2 1  Người mẫu thời trang và người mẫu khác 

5 2 1 0 Người mẫu thời trang và người mẫu khác 

5 2 2  Bán hàng, giới thiệu, thuyết minh hàng tại các cửa hàng, cửa hiệu 

5 2 2 0 Bán hàng, giới thiệu, thuyết minh hàng tại các cửa hàng, cửa hiệu 

5 2 3  Bán hàng tại chợ và các quầy hàng 

5 2 3 0 Bán hàng tại chợ và các quầy hàng 

6    Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp 

6 0   Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp 

6 0 1  Người trồng trọt và làm vườn 

6 0 1 1 Người làm ruộng, nương và người trồng rau 

6 0 1 2 Người trồng cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm 

6 0 1 3 Người làm vườn, trồng hoa cây cảnh và ươm giống cây 

6 0 1 4 Người trồng trọt hỗn hợp 

6 0 2  Người chăn nuôi 

6 0 2 1 Người chăn nuôi gia súc 

6 0 2 2 Người chăn nuôi gia cầm 

6 0 2 3 Người chăn nuôi ong, tằm 

6 0 2 4 Người chăn nuôi hỗn hợp 

6 0 2 9 
Người chăn nuôi và những người làm công việc có liên quan chưa được phân 

vào đâu 

6 0 3  Người trồng trọt và chăn nuôi 

6 0 3 0 Người trồng trọt và chăn nuôi 

6 0 4  Người làm nghề rừng và người làm công việc có liên quan 

6 0 4 1 Người làm nghề rừng và khai thác gỗ 

6 0 4 2 Người đốt than, lấu dậu nhựa thô và các công việc liên quan 

6 0 5  Những người làm nghề thủy sản, săn, bắt và đánh bẫy 

6 0 5 1 Người nuôi trồng thủy sản 

6 0 5 2 Người đánh bắt thủy sản ở sông, hồ và ven biển 

6 0 5 3 Người đánh bắt thủy sản ngoài biển khơi 

6 0 5 4 Người đánh bẫy và săn 

6 0 5 5 Người làm nghề muối 

7    Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan 

7 1   Thợ khai thác (thợ mỏ) và thợ xây dựng  
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7 1 1  Thợ khai thác, thợ giật mìn, thợ xẻ đá và thợ đẽo đá 

7 1 1 1 Thợ khai thác quặng và thợ khai thác đá 

7 1 1 2 Thợ bắn mìn 

7 1 1 3 Thợ tách đá, thợ xẻ đá, đẽo đá và thợ khắc đá 

7 1 2  Thợ xây dựng khung nhà và các thợ có liên quan 

7 1 2 1 Thợ xây dựng bằng vật liệu truyền thống 

7 1 2 2 Thợ xây (bằng gạch, đá) 

7 1 2 3 Thợ đổ bê tông, thợ hoàn thiện bê tông và các thợ có liên quan 

7 1 2 4 Thợ mộc xây dựng 

7 1 2 9 Thợ xây dựng khung nhà và các thợ có liên quan chưa được phân vào đâu 

7 1 3  Thợ hoàn thiện công trình và các thợ khác có liên quan 

7 1 3 1 Thợ lợp mái 

7 1 3 2 Thợ ốp lát 

7 1 3 3 Thợ trát vữa 

7 1 3 4 Thợ đặt vật liệu cách âm, cách nhiệt 

7 1 3 5 Thợ lắp kính 

7 1 3 6 Thợ lắp vòi van và lắp các đường ống 

7 1 3 7 Thợ điện xây dựng và các thợ khác có liên quan chưa được phân vào đâu 

7 1 4  
Thợ sơn, thợ quét vôi, thợ làm sạch các cấu kiện xây dựng và các thợ có liên 

quan 

7 1 4 1 Thợ sơn, thợ quét vôi và các thợ có liên quan 

7 1 4 2 Thợ đánh bóng véc ni và các thợ sơn quét có liên quan 

7 1 4 3 Thợ làm sạch các cấu kiện xây dựng 

7 2   Thợ gia công kim loại, thợ cơ khí và thợ có liên quan 

7 2 1  
Thợ đúc, hàn, dát kim loại chuẩn bị các cấu kiện kim loại và các thợ có liên 

quan 

7 2 1 1 Thợ làm khuôn đúc, thợ đúc kim loại 

7 2 1 2 Thợ hàn và thợ đúc kim loại bằng nhiệt 

7 2 1 3 Thợ dát kim loại 

7 2 1 4 Thợ chuẩn bị và lắp ráp các cấu kiện kim loại 

7 2 1 5 Thợ lắp ráp và nối cáp 

7 2 1 6 Thợ làm việc dưới nước 

7 2 2  
Thợ rèn, thợ chế tạo các dụng cụ bằng kim loại (dụng cụ cơ khí) và các thợ khác 

có liên quan 

7 2 2 1 Thợ rèn, thợ quai búa và thợ rèn ép 

7 2 2 2 Thợ chế tạo các dụng cục bằng kim loại và các thợ có liên quan 

7 2 2 3 Thợ lắp ráp, sử dụng các dụng cụ cơ khí 

7 2 2 4 Thợ doa kim loại, đánh bóng và mài các dụng cụ kim loại 

7 2 3  Thợ cơ khí và thợ lắp ráp 

7 2 3 1 Thợ cơ khí và thợ lắp ráp xe có động cơ 

7 2 3 2 Thợ cơ khí và thợ lắp ráp động cơ máy bay 
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7 2 3 3 Thợ cơ khí và thợ lắp ráp công nghiệp hoặc máy nông nghiệp 

7 2 4  Thợ cơ khí và thợ lắp ráp các thiết bị điện và điện tử 

7 2 4 1 Thợ cơ khí và thợ lắp ráp về điện 

7 2 4 2 Thợ lắp ráp về điện tử 

7 2 4 3 Thợ cơ khí về điện tử, thợ bảo quản và sửa chữa về điện tử 

7 2 4 4 Thợ lắp đặt, thợ bảo quản và bảo dưỡng điện thoại, điện báo 

7 2 4 5 Thợ lắp đặt, sửa chữa và nối đường cáp điện 

7 3   Thợ làm đồ tinh xảo, thợ thủ công mỹ nghệ, thợ in ấn và các thợ có liên quan 

7 3 1  Thợ làm đồ tinh xảo bằng kim loại và các vật liệu có liên quan 

7 3 1 1 Thợ sản xuất và sửa chữa các dụng cụ chính xác 

7 3 1 2 Thợ sản xuất nhạc cụ và lên dây nhạc cụ 

7 3 1 3 Thợ kim hoàn 

7 3 2  Thợ làm đồ gốm, đồ thủy tinh và các thợ có liên quan 

7 3 2 1 Thợ làm bàn xoay, thợ làm đồ gốm và thợ có liên quan 

7 3 2 2 Thợ làm đồ thủy tinh, cắt kính, mài và hoàn thiện các sản phẩm thủy tinh 

7 3 2 3 Thợ chạm và khắc thủy tinh 

7 3 2 4 Thợ vẽ trang trí đồ gốm, sứ, thủy tinh và các thợ vẽ có liên quan 

7 3 3  Thợ thủ công mỹ nghệ dùng vật liệu gỗ, hàng dệt, da và vật liệu có liên quan 

7 3 3 1 Thợ thủ công mỹ nghệ dùng vật liệu gỗ và các vật liệu có liên quan 

7 3 3 2 Thợ thủ công mỹ nghệ dùng vật liệu hàng dệt, da và vật liệu có liên quan 

7 3 4  Thợ in ấn và các thợ có liên quan 

7 3 4 1 Thợ sắp chữ và các thợ có liên quan 

7 3 4 2 Thợ đúc bản in và thợ làm chế bản điện tử 

7 3 4 3 Thợ khắc bản in 

7 3 4 4 Thợ in tráng ảnh và các thợ có liên quan 

7 3 4 5 Thợ đóng sách và các thợ có liên quan 

7 3 4 6 Thợ in lưới, dập chữ nổi (in, bìa sách) và in trên vải 

7 4   Thợ chế biến lương thực, thực phẩm, đồ gỗ, hàng dệt, may da, giày 

7 4 1  Thợ chế biến lương thực, thực phẩm và các thợ có liên quan 

7 4 1 1 Thợ giết mổ, chuẩn bị các thực phẩm có liên quan 

7 4 1 2 Thợ sản xuất, bánh, mứt, kẹo 

7 4 1 3 Thợ sản xuất các sản phẩm từ sữa 

7 4 1 4 Thợ bảo quản rau, quả và cac thợ có liên quan 

7 4 1 5 Thợ kiểm tra chất lượng và phân loại thực phẩm và đồ uống 

7 4 1 6 
Thợ chuẩn bị nguyên liệu thuốc lá, thuốc lào và sản xuất sản phẩm thuốc lá, 

thuốc lào 

7 4 1 7 Thợ chế biến lương thực 

7 4 2  Thợ sản xuất đồ gỗ và các thợ có liên quan 

7 4 2 1 Thợ xử lý gỗ 

7 4 2 2 Thợ làm đồ gỗ và các thợ có liên quan 

7 4 2 3 Thợ lắp đặt và vận hành máy gia công gỗ 
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7 4 2 4 
Thợ đan, bện các sản phẩm bằng song, mây, tre .. .. thợ làm bút lông, bàn chải 

gỗ và các thợ có liên quan 

7 4 3  Thợ dệt, thợ may và các thợ có liên quan 

7 4 3 1 Thợ chuẩn bị sợi 

7 4 3 2 Thợ dệt, đan, móc các sợi, len, dây nilon và các thợ có liên quan 

7 4 3 3 Thợ may đo, thợ làm mũ 

7 4 3 4 Thợ sản xuất áo lông thú và các thợ có liên quan 

7 4 3 5 Thợ tạo mẫu, thợ cắt các hàng dệt, da và các thợ có liên quan 

7 4 3 6 Thợ may, thêu và các thợ có liên quan 

7 4 3 7 Thợ bọc nhồi đệm, bọc ghế và các thợ có liên quan 

7 4 4  Thợ thuộc da và thợ làm giày 

7 4 4 1 Thợ thuộc da, thu gom da, lông thú 

7 4 4 2 Thợ đóng giày và thợ có liên quan 

7 9   Thợ thủ công và thợ khác có liên quan chưa được phân vào đâu  

7 9 0  Thợ thủ công và thợ khác có liên quan chưa được phân vào đâu 

7 9 0 0 Thợ thủ công và thợ khác có liên quan chưa được phân vào đâu 

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

8 1   Thợ vận hành máy móc, thiết bị sản xuất vật liệu sản xuất 

8 1 1  Thợ vận hành máy móc, thiết bị khai thác mỏ và xử lý quặng 

8 1 1 1 Thợ vận hành máy móc thiết bị khai thác mỏ 

8 1 1 2 Thợ vận hành máy móc thiết bị xử lý quặng, đá 

8 1 1 3 Thợ vận hành máy khoan đá, máy khoan giếng và những người có liên quan 

8 1 2  Thợ vận hành máy móc thiết bị xử lý kim loại 

8 1 2 1 Thợ vận hành lò luyện quặng kim loại 

8 1 2 2 Thợ vận hành máy móc thiết bị đúc kim loại và thợ vận hành máy cán kim loại 

8 1 2 3 Thợ vận hành thiết bị nhiệt luyện kim loại 

8 1 2 4 Thợ vận hành máy kéo, ép kim loại 

8 1 3  
Thợ vận hành máy móc thiết bị sản xuất thủy tinh, gốm và vận hành thiết bị có 

liên quan 

8 1 3 1 Thợ vận hành lò sản xuất thủy tinh, gốm và thiết bị liên quan 

8 1 3 9 Thợ vận hành lò sản xuất thủy tinh, gốm chưa được phân vào đâu 

8 1 4  Thợ vận hành máy móc thiết bị chế biến gỗ và sản xuất giấy 

8 1 4 1 Thợ vận hành máy móc thiết bị chế biến gỗ 

8 1 4 2 Thợ vận hành máy móc thiết bị sản xuất bột giấy 

8 1 4 3 Thợ vận hành máy móc thiết bị sản xuất giấy 

8 1 5  Thợ vận hành máy móc thiết bị xử lý hóa chất 

8 1 5 1 Thợ vận hành máy xay, nghiền và pha trộn hóa chất 

8 1 5 2 Thợ vận hành thiết bị xử lý hóa chất bằng nhiệt 

8 1 5 3 Thợ vận hành thiết bị lọc, tách hóa chất 

8 1 5 4 
Thợ vận hành thiết bị chưng cất hóa chất và lò phản ứng (không kể dầu mỏ và 

khí tự nhiên) 
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8 1 5 5 Thợ vận hành máy lọc dầu mỏ và khí tự nhiên 

8 1 5 9 Thợ vận hành thiết bị xử lý hóa chất chưa được phân vào đâu 

8 1 6  Thợ vận hành máy móc thiết bị sản xuất điện và các thiết bị có liên quan 

8 1 6 1 Thợ vận hành máy sản xuất điện 

8 1 6 2 Thợ vận hành động cơ hơi nước và nồi hơi 

8 1 6 3 Thợ vận hành lò đốt, thiết bị xử lý nước và các thiết bị liên quan 

8 1 7  Thợ vận hành dây chuyền lắp ráp tự động và người máy công nghiệp 

8 1 7 1 Thợ vận hành dây chuyền lắp ráp tự động 

8 1 7 2 Thợ vận hành người máy công nghiệp 

8 2   Thợ lắp ráp và thợ vận hành máy móc sản xuất vật liệu tiêu dùng  

8 2 1  Thợ vận hành máy sản xuất, sản phẩm kim loại và khoáng chất 

8 2 1 1 Thợ vận hành máy công cụ 

8 2 1 2 Thợ vận hành máy sản xuất xi măng vá khoáng chất 

8 2 2  Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm hóa chất 

8 2 2 1 Thợ vận hành máy sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm 

8 2 2 2 Thợ vận hành máy sản xuất thuốc nổ và đạn dược 

8 2 2 3 Thợ vận hành máy mạ, tráng phủ kim loại 

8 2 2 4 Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm phim ảnh 

8 2 2 9 Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm hóa chất chưa được phân vào đâu 

8 2 3  Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm cao su và chất dẻo 

8 2 3 1 Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm cao su 

8 2 3 2 Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm chất dẻo 

8 2 4  Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm gỗ 

8 2 4 0 Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm gỗ 

8 2 5  Thợ vận hành máy sản xuất giấy, in và đóng sách 

8 2 5 1 Thợ vận hành máy in 

8 2 5 2 Thợ vận hành máy đóng sách 

8 2 5 3 Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm giấy 

8 2 6  Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm dệt, da, lông 

8 2 6 1 Thợ vận hành máy chuẩn bị sợi, xe và cuộn sợi 

8 2 6 2 Thợ vận hành máy đan, móc 

8 2 6 3 Thợ vận hành máy may và máy thêu 

8 2 6 4 Thợ vận hành máy tẩy, nhuộm và làm sạch 

8 2 6 5 Thợ vận hành máy chuẩn bị da, lông 

8 2 6 6 Thợ vận hành máy sản xuất giầy, dép, túi xách và các máy móc liên quan 

8 2 6 9 Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm dệt, da, lông chưa được phân vào đâu 

8 2 7  Thợ vận hành máy chế biến thực phẩm và các sản phẩm liên quan 

8 2 7 1 Thợ vận hành máy chế biến thịt, cá 

8 2 7 2 Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm từ sữa 

8 2 7 3 Thợ vận hành máy xay hạt và gia vị 
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8 2 7 4 Thợ vận hành máy sản xuất bánh, các sản phẩm từ ngũ cốc và sôcôla 

8 2 7 5 Thợ vận hành máy chế biến rau, quả, hạt 

8 2 7 6 Thợ vận hành máy sản xuất sản phẩm đường 

8 2 7 7 Thợ vận hành máy chế biến chè, cà phê, cacao 

8 2 7 8 Thợ vận hành máy sản xuất rượu, cồng và đồ uống khác 

8 2 7 9 Thợ vận hành máy sản xuất thuốc lá 

8 2 8  Thợ lắp ráp 

8 2 8 1 Thợ lắp ráp máy cơ học/cơ khí 

8 2 8 2 Thợ lắp ráp thiết bị điện 

8 2 8 3 Thợ lắp ráp thiết bị điện tử 

8 2 8 4 Thợ lắp ráp các sản phẩm kim loại, cao su, chất dẻo 

8 2 8 5 Thợ lắp ráp các sản phẩm gỗ và các sản phẩm có liên quan 

8 2 8 6 Thợ lắp ráp các sản phẩm giấy, bìa, dệt và các sản phẩm có liên quan 

8 2 9  Thợ lắp ráp và vận hành máy móc khác 

8 2 9 0 Thợ lắp ráp và vận hành máy móc khác 

8 3   Lái xe và thợ điều khiển các máy móc, thiết bị có động cơ 

8 3 1  Lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray và các công nhân có liên quan 

8 3 1 1 Lái các phương tiện vận chuyển trên đường ray 

8 3 1 2 Người điều khiển tín hiệu, bẻ ghi và chuyển hướng tàu hỏa 

8 3 2  Lái xe có động cơ 

8 3 2 1 Lái xe mô tô, xe máy 

8 3 2 2 Lái xe tải, tắc xi, xe ca (xe du lịch) 

8 3 2 3 Lái xe buýt, xe điện bánh hơi 

8 3 2 4 Lái xe tải hạng nặng, máy lu, máy xúc 

8 3 3  Thợ vận hành máy nông nghiệp và các máy móc thiết bị khác có động cơ 

8 3 3 1 Thợ vận hành máy chuyên dùng cho Nông, Lâm nghiệp 

8 3 3 2 Vận hành máy cày và các thiết bị có liên quan 

8 3 3 3 Vận hành máy kéo và các thiết bị có liên quan 

8 3 3 4 Vận hành máy cần cẩu 

8 3 4  Thủy thủ trên boong tàu và các nhân viên có liên quan 

8 3 4 0 Thủy thủ trên boong tàu và các nhân viên có liên quan 

9    Nghề giản đơn 

9 1   Các nghề giản đơn bán hàng và làm dịch vụ  

9 1 1  Người bán hàng trên hè phố và các công việc có liên quan 

9 1 1 1 Người bán hàng thực phẩm trên hè phố 

9 1 1 2 Người bán hàng khác trên hè phố 

9 1 1 3 Người bán hàng tận nhà và qua điện thoại 

9 1 2  Người đánh giày và làm dịch vụ đơn giản khác trên hè phố 

9 1 2 0 Người đánh giày và làm dịch vụ đơn giản khác trên hè phố 

9 1 3  Người giúp việc gia đình và người lao động tạp vụ/giặt là, công cụ ở gia đình 
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9 1 3 1 Người quét dọn và giúp việc gia đình 

9 1 3 2 Người lao động tạp vụ trong các cơ quan, khách sạn và các cơ sở khác 

9 1 3 3 Người giặt là 

9 1 4  Người trông nom nhà cửa, lau chùi và các công việc tương tự 

9 1 4 1 Người trông nom nhà cửa, lau chùi và các công việc tương tự 

9 1 4 2 Người lau chùi xe cộ, cửa sổ và các công việc tương tự 

9 1 5  Người đưa tin, thư, khuân vác, gác cổng, cửa và những người liên quan 

9 1 5 1 Người đưa tin, thư đóng gói đưa hàng và mang vác hành lý 

9 1 5 2 Người gác cổng, cửa và làm các công việc có liên quan 

9 1 5 3 
Người thu tiền từ máy bán hàng tự động, ghi số đếm từ các đồng hồ và các công 

việc tương tự 

9 1 6  Người nhặt rác và các công việc tương tự 

9 1 6 1 Người thu nhặt rác 

9 1 6 2 Người quét dọn tại nơi công cộng và các công việc tương tự 

9 2   Nghề giản đơn trong Nông, Lâm, Ngư nghiệp 

9 2 1  Người lao động giản đơn trong Nông, Lâm, Ngư nghiệp và các nghề tương tự 

9 2 1 1 Người lao động giản đơn trong Nông nghiệp 

9 2 1 2 Người làm lao động giản đơn trong Lâm nghiệp 

9 2 1 3 Người làm lao động giản đơn trong Thủy sản 

9 3   
Người làm lao động giản đơn trong Khai thác mỏ, Xây dựng, Công nghiệp và 

Giao thông vận tải 

9 3 1  Người làm lao động giản đơn trong Khai thác mỏ, Xây dựng 

9 3 1 1 Người làm lao động giản đơn trong khai thác mỏ 

9 3 1 2 
Người làm lao động giản đơn trong Xây dựng, bảo dưỡng: đường, đập và các 

công trình xây dựng tương tự 

9 3 1 3 Người làm lao động giản đơn trong Xây dựng nhà cửa 

9 3 2  Người làm lao động giản đơn trong Công nghiệp 

9 3 2 1 Người làm lao động giản đơn trong cơ khí lắp ráp 

9 3 2 2 Người làm lao động giản đơn khác trong Công nghiệp 

9 3 3  Người làm lao động giản đơn trong Giao thông vận tải và bốc xếp 

9 3 3 1 Người điều khiển phương tiện vận tải bằng tay hoặc đạp chân 

9 3 3 2 Người điều khiển phương tiện có súc vật kéo 

9 3 3 3 Người mang vác hàng 

9 4   Người làm nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp tự cấp tự túc 

9 4 0  Người làm nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp tự cấp tự túc 

9 4 0 0 Người làm nghề Nông, Lâm, Ngư nghiệp tự cấp tự túc 

9 5   Người làm lao động giản đơn trong các lĩnh vực khác 

9 5 0  Người làm lao động giản đơn trong các lĩnh vực khác 

9 5 0 0 Người làm lao động giản đơn trong các lĩnh vực khác 

 


