
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TP.HCM 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE  

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               , t á g 5  ăm 2016 



 

 

MỤC LỤC  

 

PHẦN 1: ...................................................................................................................................................1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ ..............................................................1 

PHẦN 2: ...................................................................................................................................................4 

TỔNG QUAN WEBSITE KHẢO SÁT ...................................................................................................4 

ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ ..................................................................................................4 

I. Mục đích và ý nghĩa: ........................................................................................................................4 

II. Phân tích thiết kế sơ bộ ....................................................................................................................5 

 Mô hình cây tiêu chí đánh giá trình độ công nghệ .......................................................................5 

 Mô hình dòng dữ liệu (DFD) .......................................................................................................6 

 Mô hình cơ sở dữ liệu website .....................................................................................................6 

 Mô hình kiến trúc website ............................................................................................................9 

PHẦN 3: ................................................................................................................................................ 10 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE ................................................................................................. 10 

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ .......................................................................... 10 

I. Dành cho người tham gia khảo sát. ........................................................................................... 10 

1. Thủ tục đăng kí và kích hoạt tài khoản để tham gia làm bài khảo sát. ................................. 10 

2. Tiến hành trả lời câu hỏi khảo sát. ......................................................................................... 12 

3. Xem kết quả đánh giá doanh nghiệp. ...................................................................................... 15 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng Website Khảo sát. đánh giá  trình độ công nghệ  tỉnh Khánh Hòa. 

1 
 

PHẦN 1: 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ 

 

Thông tư 04/2014/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung và quy trình đánh giá trình độ 

công nghệ trong các ngành sản xuất, bao gồm: chế biến, chế tạo, lắp ráp và các ngành 

công nghiệp hỗ trợ [8]. Công nghệ sản xuất gồm 4 nhóm: thiết bị công nghệ (T), nhân 

lực (H), thông tin (I) và tổ chức quản lý (O). Việc đánh giá trình độ công nghệ sản xuất 

của doanh nghiệp hay ngành được thực hiện trên cơ sở mức đạt được của các tiêu chí 

của bốn nhóm thành phần trên. Tổng số tiêu chí để đánh giá là 25 tiêu chí với số điểm 

tối đa là 100 điểm, cụ thể như: nhóm thiết bị công nghệ (T) có 10 tiêu chí với điểm tối 

đa là 45 điểm; nhóm nhân lực (H) có 6 tiêu chí với điểm tối đa là 22 điểm; nhóm thông 

tin (I) có 4 tiêu chí với điểm tối đa là 15 điểm; nhóm tổ chức quản lý (O) có 5 tiêu chí 

với điểm tối đa là 18 điểm. Bảng 2 trình bày chi tiết các tiêu chí đánh giá trình độ công 

nghệ của từng thành phần T, H, I, O.  

TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ 

THIẾT BỊ (T) NHÂN LỰC (H) THÔNG TIN (I) TỔ CHỨC (O) 

1. Hao mòn 1. Tỉ lệ Đại học, 

Cao đẳng 

1. Thông tin phục 

vụ sản xuất 

1. Quản lý hiệu 

suất thiết bị 

2. Cường độ vốn 2. Tỉ lệ thợ bậc cao 2. Thông tin phục 

vụ quản lý 

2. Phát triển, đổi 

mới sản phẩm 

3. Đổi mới 3. Cán bộ quản lý 3. Phương tiện, kỹ 

thuật thông tin 

3. Chiến lược 

phát triển 

4. Xuất xứ 4. Tỉ lệ công nhân 

đã qua huấn 

luyện 

4. Chi phí mua bán, 

cập nhật thông tin 

4. Hệ thống quản 

lý sản xuất 

5. Tự động hóa 5. Tỉ lệ chi phí đào 

tạo và NCPT 

 5. Bảo vệ môi 

trường 

6. Đồng bộ hóa 6. Năng suất lao 

động 

  

7. Chi phí năng 

lượng 

   

8. Chi phí nguyên 

vật liệu 
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9. Sản phẩm    

10. Chuyển giao, 

ứng dụng, sở 

hữu trí tuệ 

   

Bảng Các tiêu chí đánh giá theo thông tư số 04/2014/TT-BKHCN 

Để đánh giá trình độ công nghệ, hai nhân tố quan trọng là tổng số điểm các nhóm 

thành phần công nghệ và hệ số đóng góp công nghệ, cụ thể như sau: 

Tính điểm nhóm thành phần trình độ công nghệ: 





25

21

)(
20

17

)(
16

11

)(
10

1

)( ;;;
i

i

i

i

i

i

i

i OOIIHHTT  

Trong đó: i là thứ tự các tiêu chí trong Bộ tiêu chí; 

T(i) là số điểm của tiêu chí thứ i trong nhóm T; 

H(i) là số điểm của tiêu chí thứ i trong nhóm H; 

I(i) là số điểm của tiêu chí thứ i trong nhóm I; 

O(i) là số điểm của tiêu chí thứ i trong nhóm O. 

Tính tổng số điểm các nhóm thành phần công nghệ của doanh nghiệp: 

 = T + H + I + O 

Tính hệ số đóng góp công nghệ: 

Tcc = KT
t

.KH
h

.KI
i

.KO
o

 

 

với: ;
O

K;
I

K;
H

K;
T

K OIHT
18152245

  

t = 0,45; h = 0,22; i = 0,15; o = 0,18 

- KT là hệ số chỉ mức độ đóng góp công nghệ nhóm T; 

- KH là hệ số chỉ mức độ đóng góp công nghệ nhóm H; 

- KI là hệ số chỉ mức độ đóng góp công nghệ nhóm I; 

- KO là hệ số chỉ mức độ đóng góp công nghệ nhóm O; 

- t là trọng số cường độ đóng góp công nghệ nhóm T; 

- h là trọng số cường độ đóng góp công nghệ nhóm H; 
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- i là trọng số cường độ đóng góp công nghệ nhóm I; 

- o là trọng số cường độ đóng góp công nghệ nhóm O 

Trình độ công nghệ được phân loại như sau: 

- Trình độ công nghệ lạc hậu: hệ số đóng góp công nghệ nhỏ hơn 0,3 hoặc tổng 

số điểm các thành phần công nghệ nhỏ hơn 35 điểm; 

- Trình độ công nghệ trung bình: hệ số đóng góp công nghệ từ 0,3 trở lên và 

tổng số điểm các thành phần công nghệ từ 35 điểm đến dưới 60 điểm; 

- Trình độ công nghệ trung bình tiên tiến: hệ số đóng góp công nghệ từ 0,5 trở 

lên và tổng số điểm các thành phần công nghệ từ 60 điểm đến dưới 75 điểm; 

- Trình độ công nghệ tiên tiến: hệ số đóng góp công nghệ từ 0,65 trở lên và tổng 

số điểm các thành phần công nghệ bằng hoặc trên 75 điểm. 

Bước cuối cùng trong quy trình tính toán trình độ công nghệ là biểu đồ hình thoi. 

Dựa trên biểu đồ hình thoi để đánh giá, nhận xét về trình độ công nghệ của doanh 

nghiệp, ngành và địa phương từ đó đề xuất các phương pháp nâng cao trình độ công 

nghệ. 
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PHẦN 2: 

TỔNG QUAN WEBSITE KHẢO SÁT  

ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ 

I. Mục đích và ý nghĩa: 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, tại Việt Nam nói riêng và các 

nước đang phát triển nói chung, công nghệ đang trở thành một động lực của phát 

triển kinh tế trong nước, cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường, tham gia 

vào mậu dịch quốc tế và nâng cao mức sống. Mặc dù công nghệ nằm trong tay 

các doanh nghiệp, quản lý công nghệ không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp. 

Chính các chính sách của nhà nước sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ công 

nghệ thông qua chuyển giao công nghệ hoặc tự mình phát triển để nâng cao khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Tình hình chung hiện nay ở Việt Nam là các doanh nghiệp đầu tư đổi mới 

công nghệ tập trung vào mua sắm cải tiến máy móc thiết bị phần cứng (nhập 

khẩu hoặc mua thiết bị trong nước) hơn là đầu tư cho phần mềm công nghệ 

(nghiên cứu cải tiến qui trình sản xuất, sản phẩm hiện có hoặc thiết kế sản phẩm 

mới). Bên cạnh các nguyên nhân như môi trường pháp lý chưa thuận lợi (bảo hộ 

sở hữu trí tuệ), thiếu vốn (đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân), những lợi ích 

không minh bạch (thường là của doanh nghiệp quốc doanh khi nhập khẩu thiết 

bị mà không tính đến các yếu tố nhân lực, tổ chức…), việc doanh nghiệp chưa 

đánh giá đúng tầm quan trọng của các thành phần khác của công nghệ như nhân 

lực, thông tin và tổ chức và vì vậy chưa quản lý được công nghệ một cách hiệu 

quả cũng là một trong những lý do quan trọng dẫn đến tình trạng trên. 

Cơ sở để quản lý công nghệ chính là đánh giá đúng trình độ công nghệ. 

Tuy nhiên, do các yếu tố hình thành công nghệ có mối liên quan cực kỳ phức tạp 

và trên thế giới hiện nay, công nghệ đang phát triển theo hàm số mũ nên vẫn 

chưa có một phương pháp chuẩn cùng với các công cụ tiêu chuẩn để đánh giá 

trình độ công nghệ. Tại Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ đã chỉ thị cho một 

số địa phương tiến hành đánh giá trình độ công nghệ. 
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Nhu cầu cấp thiết của việc đánh giá trình độ các ngành công nghiệp tại các 

địa phương, nhằm đề ra những chính sách phát triển phù hợp với lợi thế công 

nghệ, cũng như tìm kiếm những giải pháp khắc phục những điểm còn hạn chế.  

Nhu cầu thiết lập một website đánh giá trình độ công nghệ tại một tỉnh nhằm 

mục đích: 

 Đối với các doanh nghiệp trong tỉnh: thông qua website có thể tự đánh 

giá trình độ công nghệ của bản thân doanh nghiệp, từ đó có những chiến lược 

phát triển hợp lý. 

 Đối với Sở Khoa học và công nghệ tỉnh: tổng hợp số liệu về trình độ 

công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó có một báo cáo tổng 

hợp về trình độ công nghệ chung của tỉnh để có thể đề ra các chính sách kinh tế 

hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển công nghệ. 

 Đối với các tổ chức, doanh nghiệp ngoài tỉnh khác: tìm kiếm những 

thông tin về công nghệ và các cơ hội đầu tư từ website. 

II. Phân tích thiết kế sơ bộ 

 Mô hình cây tiêu chí đánh giá trình độ công nghệ 

Trình độ công nghệ

 

Trang thiết bị

 

Nhân lực

 

Thông tin

 

Tổ chức

 

Mức độ

hiện đại

Mức độ 

vận hành

Khả năng xử

lý ô nhiễm

Tuổi thiết bị

 

Xuất xứ

thiết bị

Mức độ

tự động

Khả năng vận 

hành hiện tại 

của thiết bị

 

Tỉ lệ tiêu hao

năng lượng

Tỉ lệ phế phẩm

 trung bình năm

Mức độ đồng bộ

của dây chuyền 

Mức độ gây ô nhiễm 

của thiết bị sản xuất

 

Khả năng xử lý 

ô nhiễm của 

hệ thống xử lý

 

Trình độ chuyên 

môn bằng cấp

 

Năng lực

duy trì

Năng lực cải tiến

 và đổi mới thiết bị

Năng lực cải tiến

và đổi mới sản phẩm 

Công cụ

thông tin

Nhận thức thông

 tin bên ngoài

Dòng thông tin

 nội bộ

Phần cứng

 

Phần mềm

 

Khách hàng

 

Người sử 

dụng

Các cơ hội

công nghệ

Các hoạt động

 cạnh tranh

Ngang-kế

hoạch

Ngang-khách

 hàng

Dưới lên

 

Trên xuống

 

Học tập

 

Cơ chế ra

quyết định

Cơ chế

tập trung Phương thức quản 

lý nâng cao năng 

lực vận hành

 

Phương thức quản 

lý nâng cao năng 

lực đổi mới

 Mức độ

phân quyền

Khả năng

ra quyết định

Chiến lược

phát triển

sản phẩm cty

Mức độ tập

trung sản

xuất sản phẩm

Mức độ tập

trung vào các 

năng lực chủ yếu

Kế hoạch

nâng cao hiệu

quả hoạt động

Qui trình

quản lý

Kế hoạch đầu

tư đổi mới

thiết bị

Kế hoạch

phát triển

sản phẩm mới

Hình 1: Cây tiêu chí đánh giá trình độ công nghệ 
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 Mô hình dòng dữ liệu (DFD) 

 

Hình 2: Sơ đồ ngữ cảnh website 

 Mô hình cơ sở dữ liệu website 

 

Hình 3: Mô hình cơ sở dữ liệu 

DOANHNGHIEP (Doanh nghiệp) 

Tên trường Kiểu dữ liệu Giải thích ý nghĩa 

MaDoanhNghiep bigint Mã doanh nghiệp (Khóa chính) 

WEBSITE 

ĐÁNH GIÁ 

TRÌNH ĐỘ 

CÔNG NGHỆ 

DOANH 

NGHIỆP 

TRONG 

TỈNH 

DOANH 

NGHIỆP 

NGOÀI 

TỈNH 

SỞ KHOA 

HỌC 

CÔNG 

NGHỆ 

TỈNH 

Thông tin đánh giá 

Kết quả đánh giá 

Kết quả đánh giá 

toàn tỉnh Xem thông tin 

 doanh nghiệp 

Thông tin đánh giá 
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TenDoanhNghiep nvarchar (100) Tên doanh nghiệp 

MaLoaiHinh bigint Mã loại hình doanh nghiệp 

MaNganh bigint Mã ngành 

DiaChi nvarchar (100) Địa chỉ doanh nghiệp 

DienThoai nchar(15) Điện thoại doanh nghiệp 

Email nchar(15) Email doanh nghiệp 

Username nvarchar (50) Tên đăng nhập 

Password nvarchar (50) Mật khẩu 

 

NGANH (Ngành) 

Tên trường Kiểu dữ liệu Giải thích ý nghĩa 

MaNganh bigint Mã ngành (Khóa chính) 

TenNganh nvarchar (100) Tên ngành nghề 

 

LOAIHINH (Loại hình) 

Tên trường Kiểu dữ liệu Giải thích ý nghĩa 

MaLoaiHinh bigint Mã loại hình doanh nghiệp (Khóa 

chính) 

TenLoaiHinh nvarchar (50) Tên loại hình doanh nghiệp 

 

TIEUCHI (Tiêu chí) 

Tên trường Kiểu dữ liệu Giải thích ý nghĩa 

MaTieuChi bigint Mã tiêu chí đánh giá (Khóa chính) 

TenTieuChi nvarchar (100) Tên tiêu chí 
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MaTieuChiCha bigint Mã tiêu chí cha 

 

CAUHOI (Câu hỏi) 

Tên trường Kiểu dữ liệu Giải thích ý nghĩa 

MaCauHoi bigint Mã câu hỏi (Khóa chính) 

NoiDung ntext Nội dung câu hỏi 

MaTieuChi bigint Mã tiêu chí (thuộc tiêu chí nào) 

 

 

LUACHON (Lựa chọn) 

Tên trường Kiểu dữ liệu Giải thích ý nghĩa 

MaLuaChon bigint Mã lựa chọn (Khóa chính) 

NoiDung ntext Nội dung lựa chọn 

MaCauHoi bigint Mã câu hỏi 

SoHoa int Số hóa (thang điểm quy ước) 

 

DANHGIA (Đánh giá) 

Tên trường Kiểu dữ liệu Giải thích ý nghĩa 

MaDoanhNghiep bigint Mã doanh nghiệp (Khóa chính) 

MaLuaChon bigint Mã lựa chọn (Khóa chính) 

MaCauHoi bigint Mã câu hỏi (Khóa chính) 

NgayDanhGia date Ngày đánh giá 

GiaTri number Giá trị (nhập trực tiếp giá trị) 
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 Mô hình kiến trúc website 

 

Hình 4: Mô hình kiến trúc website 

 

Công nghệ xây dựng website đánh giá trình độ công nghệ: 

- Mô hình kiến trúc hệ thống website: Client-Server 

- Ngôn ngữ lập trình: PhP 

- Hệ quản trị CSDL: MySQL  

- Môi trường phát triển: PhP Designer 
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PHẦN 3: 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE  

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ 

I. Dành cho người tham gia khảo sát. 

1. Thủ tục đăng kí và kích hoạt tài khoản để tham gia làm bài khảo sát. 

- Bước 1: Sử dụng trình duyệt web để truy cập vào website khảo sát của 

sở KHCN tại đường dẫn: http://www.dgtdcnkhanhhoa.vn 

- Bước 2: Click vào dòng chữ “Đăng kí” ở góc trên bên phải như hình 

sau: 

 

 

- Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào Form đăng kí.  

Lưu ý: những ô có dấu (*) màu đỏ là những ô yêu cầu dữ liệu bắt buộc. 

http://www.dgtdcnkhanhhoa.vn/
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- Bước 4: Click vào button “Đăng kí”. 

Một dòng thông báo đăng kí thành công sẽ được thông báo để xác nhận 

rằng máy chủ đã lưu trữ thông tin của doanh nghiệp của bạn. Các thông tin này 

sẽ được chuyển đến cho phòng ban chuyên môn để xác thực. 
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- Bước 5: Nếu các thông tin mà bạn cung cấp khi đăng kí là đúng. Quản 

trị của website sẽ xác thực và kích hoạt tài khoản cho doanh nghiệp của bạn sử 

dụng. Khi đó 1 email chứa thông tin đăng nhập (bao gồm username và 

password) sẽ được gởi đến email mà doanh nghiệp đã dùng để đăng kí. 

2. Tiến hành trả lời câu hỏi khảo sát. 

Sau khi doanh nghiệp đã nhận được thông tin đăng nhập từ email. Doanh 

nghiệp có thể bắt đầu sử dụng thông tin này để đăng nhập vào website và tiến 

hành trả lời câu hỏi khảo sát theo các bước sau. 

- Bước 1: Sử dụng trình duyệt web để truy cập vào website khảo sát của 

sở KHCN tại đường dẫn: http://www.dgtdcnkhanhhoa.vn 

- Bước 2: Click vào dòng chữ “Đăng nhập” ở góc trên bên phải như hình 

sau: 

 
 

- Bước 3: Điền đầy đủ thông tin đăng nhập cùng mã số captcha vào rồi 

click “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống. Dòng chào mừng sẽ hiện lên như 

hình để xác nhận bạn đã đăng nhập vào hệ thống thành công 

http://www.dgtdcnkhanhhoa.vn/
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- Bước 4: Click vào dòng chữ “Thực hiện khảo sát” để tiến hành trả lời 

câu hỏi khảo sát. 

 
 

- Bước 5: Hình dưới là cấu trúc của trang câu hỏi khảo sát 
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- Bước 6: Doanh nghiệp lần lượt lựa chọn các câu hỏi rồi trả lời theo như 

hướng dẫn. Sau đó nhân nút trả lời để lưu đáp án vào hệ thống. 

Lưu ý: 

 Những câu chưa được trả lời sẽ có màu “Xám” 

 Những câu đã trả lời rồi sẽ xó màu “Cam” 

 Câu hiện tại sẽ có màu “Xanh lá”. 

 Các ý nghĩa trên cũng sẽ được chỉ thị rõ ràng trong chú thích bên lề 

trái như hình dưới đây 
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3. Xem kết quả đánh giá doanh nghiệp. 

Sau khi doanh nghiệp đã trả lời tấc cả các câu hỏi khảo sát. Doanh nghiệp 

bấm chọn “Xem kết quả đánh giá” đẻ xem kết quả mà hệ thống đã đánh giá 

doanh nghiệp. 

 
 

Dưới đây là một ví dụ về kết quả đánh giá doanh nghiệp: 

 

 

 


