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KINH NGHIỆM TƯ VẤN VÀ 

KHẢO SÁT DDCI

VietAnalytics là công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường.

VietAnalytics đã và đang tư vấn, hỗ trợ các địa phương trên toàn

quốc tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở ban

ngành và Địa phương DDCI

Một số dự án tư vấn và khảo sát DDCI VietAnalytics đã triển khai

cho các địa phương như: Quảng Ninh (2019, 2020, 2021); Bắc

Giang (2020, 2021); Hà Tĩnh (2021); Điện Biên (2019, 2020); Ninh

Bình (2020); Bến Tre (2020); Bình Phước (2021); Trà Vinh (2021); …
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1 KHẢO SÁT TRỰC TIẾP

2 KHẢO SÁT QUA THƯ TÍN

3 KHẢO SÁT QUA ĐIỆN THOẠI

4 KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT DDCI
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• Tháng 3/2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng

Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay, tuy

tình hình dịch bệnh đã ổn định hơn, việc đảm bảo an toàn và

thuận tiện khi tham gia khảo sát vẫn rất quan trọng

• Do đó các phương pháp khảo sát DDCI qua thư tín và gặp mặt

trực tiếp không khả thi.

• Phương pháp khảo sát trực tuyến có lợi thế hơn cả.

BỐI CẢNH COVID19
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Liên hệ doanh nghiệp

• Cán bộ khảo sát liên hệ xin 

thông tin của doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhận 

thông tin khảo sát qua 

mail

• Thư mời khảo sát sẽ được gửi 

đến địa chỉ mail doanh nghiệp 

đăng kí cùng thông tin đăng 

nhập (ID, password). Mỗi doanh 

nghiệp có 1 ID và password duy 

nhất.

Doanh nghiệp thực 

hiện khảo sát

• Doanh nghiệp sử dụng ID,

password được cung cấp để

đăng nhập vào hệ thống khảo

sát

• Doanh nghiệp tiến hành trả lời

phiếu khảo sát trên platform

khảo sát trực tuyến

Doanh nghiệp gửi kết 

quả khảo sát

• Sau khi hoàn thành khảo sát,

doanh nghiệp sẽ nhận được

phiếu ghi lại kết quả đánh giá

của doanh nghiệp dưới định

dạng PDF.

• Doanh nghiệp gửi kết quả khảo

sát về địa chỉ mail khảo sát

DDCI của địa phương

QUY TRÌNH KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
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1

Không cần gặp mặt, tiếp xúc với cán

bộ khảo sát/ cán bộ thư
2

3

ƯU ĐIỂM CỦA KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN

Có thể chủ động điền phiếu mọi lúc, mọi nơi

Thao tác nhanh gọn, dễ dàng, tiết kiệm

thời gian
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• Hỗ trợ truy cập và hiển thị phiếu khảo sát trên máy tính, laptop, máy tính

bảng, điện thoại thông minh (smartphone)

• Tự động lưu lại kết quả khảo sát, hỗ trợ doanh nghiệp điền phiếu vào

khoảng thời gian thích hợp

• Thao tác dễ dàng, đơn giản

• Bảng hỏi khảo sát tự động tương thích với câu trả lời của doanh nghiệp

• Tiết kiệm thời gian hoàn thành phiếu của doanh nghiệp

• Gửi lại kết quả điền phiếu khảo sát tự động vào địa chỉ mail của doanh

nghiệp

• Cho phép lưu lại kết quả khảo sát dưới định dạng PDF

• Cán bộ khảo sát hỗ trợ tích cực thông qua các ứng dụng kết nối từ xa như

Ultraviewer, TeamViewer, Zalo,…

PLATFORM KHẢO SÁT DDCI CỦA VIETANALYTICS
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TRÂN TRỌNG 
CẢM ƠN


