Phiếu 1E/DN-TĐCN

CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2018
(Áp dụng cho Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp)

Tên doanh nghiệp:………..……………………………………………………………………………………
Mã số thuế:……..……………………………………………………………………………………………..
STT

1

Mức độ điều khiển đối với các thiết bị chính của dây chuyền
sản xuất

2

Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh
(Công nghệ giám sát, vận hành, điện toán đám mây, băng
rộng, dữ liệu lớn, internet vạn vật…)

DOANH NGHIỆP TỰ ĐÁNH GIÁ
Tự động theo chương trình
Cơ khí - bán tự động
Thủ công
Có
Không
Điều khiển toàn bộ quá trình sản xuất
Chỉ điều khiển các thiết bị chính
Quản lý nhân sự và giao dịch
Quản lý thông tin công nghệ
Có
Không
Có
Không

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất

4

Doanh nghiệp có triển khai hoạt động đổi mới công nghệ

5

Doanh nghiệp có triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo?

6

Số lượng sáng kiến được công nhận tại doanh nghiệp

………………………….……….sáng kiến

7

Hiệu quả tiết kiệm chi phí do sáng kiến mang lại

8

Các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế mà
doanh nghiệp đã áp dụng và giải pháp nâng cao năng suất
chất lượng

………………………...….……triệu đồng
ISO 9001-2008
ISO 14001-2005
Sản xuất sạch hơn
Tiết kiệm năng lượng
Tiêu chuẩn khác:………………….
Sau đại học:…………………………..người

9

Trình độ nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ cao

10 Tuổi thọ thiết bị chính
11 Xuất xứ thiết bị chính
12 Chi phí đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật

13

Chi phí đầu tư chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc,
thiết bị, phần mềm sản xuất

Đại học:…………………………..…..người
Đã qua đào tạo:……………………....người
Trên 10 năm
Từ 3-10 năm
Từ 1-3 năm
Từ các nước G7
Các nước khác
.………………………….………triệu đồng
Từ nguồn vốn tự có:
.………………………….………triệu đồng
Từ nguồn vốn huy động bên ngoài:
.…………………………….……triệu đồng

14 Tổng chi phí năng lượng (điện, than, dầu, gas)

.………………………….………triệu đồng

15 Chi phí mua thông tin, tư vấn công nghệ

.………………………….………triệu đồng

16 Chi phí đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

.………………………….………triệu đồng

Họ và tên người lập phiếu:…………………………….

Ngày………tháng……năm 2019

Số điện thoại:…………………………………………

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

