
BAÛNG CAÂU HOÛI NGHIEÂN CÖÙU ÑÒNH LÖÔÏNG  HAØI 
LOØNG VÔÙI CHAÁT LÖÔÏNG DÒCH VUÏ COÂNG TAÏI  CUÏC 

HAÛI QUAN ĐỒNG NAI 
 

Caâu 1 : Xin cho bieát möùc ñoä ñoàng yù cuûa Anh (Chò) trong caùc phaùt bieåu döôùi ñaây            
( 1: Hoaøn toaøn khoâng ñoàng yù – 2:khoâng ñoàng yù – 3: Không ý kiến -  4: Ñoàng yù – 5: 
Hoaøn toaøn ñoàng yù ) 
Liên hệ Nhóm MBA ĐH Bách Khoa HCM : Viber/zalo  Chat 
http://facebook.com/hoidapSPSS/. Email: hotrospss@gmail.com . Website: 
http://phantichspss.com/lien-he-gioi-thieu   Để được:  

1. Tư vấn mô hình nghiên cứu/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về các bước làm luận 
văn như là: phân tích hồi quy, phân tích nhân tố, Cronbach’s Alpha... trong SPSS, 
và mô hình SEM, CFA, AMOS.   

2. Cung cấp/chỉnh sửa số liệu khảo sát phù hợp với bảng câu hỏi của bạn để chạy ra 
kết quả có ý nghĩa thống kê. 

 
 
Stt Yếu tố Hoàn 

toàn 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Không 
ý kiến 

Đồng 
ý 

Hoàn 
toàn 
đồng 

ý 
 Sự tin cậy  

1 Nhaân vieân Haûi quan luoân thöïc 
hieän ñuùng qui trình nghieäp vuï 

     

2 Baïn khoâng phaûi ñi laïi nhieàu laàn 
khi laøm thuû tuïc Haûi quan 

     

3 Laõnh ñaïo Haûi quan luoân giaûi 
quyeát thoûa ñaùng khi baïn coù khieáu 
naïi 

     

4 Nhaân vieân Haûi quan vaän duïng caùc 
vaên baûn ñieàu haønh xuất nhập khẩu 
moät caùch chính xaùc vaø thoáng nhaát 

     

5 Nhaân vieân Haûi quan phuïc vuï baïn 
nhanh choùng 

     

Đáp ứng 
6 Nhaân vieân Haûi quan ( cô quan Haûi 

quan ) saün saøng phuïc vuï baïn ngoaøi 
giôø haønh chính khi ñöôïc yeâu caàu 

     

7 Caùc boä phaän nghieäp vuï giaûi quyeát 
hoà sô cuûa doanh nghiệp ñuùng haïn 

     



8 Haøng hoùa cuûa doanh nghiệp luoân 
ñöôïc thoâng quan nhanh choùng 

     

9 Caùc boä phaän nghieäp vuï luoân chuû 
ñoäng phoái hôïp vôùi nhau, vôùi caùc 
ngaønh coù lieân quan ñeå phuïc vuï 
doanh nghiệp moät caùch nhanh 
choùng. 

     

10 Nhaân vieân haûi quan khoâng gaây 
phieàn haø, nhuõng nhieãu khi giaûi 
quyeát coâng vieäc 

     

Năng lực phục vụ 
11 Doanh nghiệp deã daøng nhaän bieát 

hoà sô cuûa mình ñang ñöôïc giaûi 
quyeát ôû boä phaän naøo 

     

12 Doanh nghiệp caûm thaáy yeân taâm 
khi ñi laøm thuû tuïc haûi quan. 

     

13 Nhaân vieân Haûi quan raát thaønh 
thaïo nghieäp vuï ñeå traû lôøi thaéc maéc 
cuûa doanh nghiệp 

     

14 Nhöõng höôùng daãn cuûa nhaân vieân 
Haûi quan laøm doanh nghiệp yeân 
taâm. 

     

15 Nhaân vieân Haûi quan bao giôø cuõng 
toû ra lòch söï, nhaõ nhaën vôùi doanh 
nghiệp 

     

Đồng Cảm 
16 Kyõ naêng giaûi quyeát coâng vieäc cuûa 

nhaân vieân Haûi quan taïo söï tin 
töôûng cho doanh nghiệp. 

     

17 Nhaân vieân Haûi quan luoân toû ra 
thoâng caûm vôùi nhöõng khoù khaên 
cuûa doanh nghiệp 

     

18 Nhöõng nguyeän voïng cuûa doanh 
nghiệp luoân ñöôïc cô quan Haûi 
quan quan taâm 

     

19 Nhaân vieân haûi quan luoân taän tình 
höôùng daãn cho doanh nghiệp khi 
ñi laøm thuû tuïc haûi quan. 

     

Phương tiện hữu hình 
20 Công khai hóa các quy trình nghiệp 

vụ, chủ trương chính sách trên 
website 

     

21 Nhaân vieân Haûi quan luoân ñöôïc      



trang bò phương tiện laøm vieäc ñaày 
ñuû 

22 Trang thieát bò- maùy moùc cuûa Haûi 
quan hieän ñaïi 

     

24 Nhân viên Hải quan khi thực hiện 
công việc đều đeo bảng tên đầy đủ 

     

25 Nơi làm thủ tục Hải quan tiện nghi, 
sạch sẽ 

     

Phương pháp quản lý 
26 Quy trình thủ tục Hải quan đơn 

giản, dễ thực hiện 
     

27 Phương pháp quản lý của ngành hải 
quan hiện đại 

     

28 Các văn bản về pháp luật công khai 
minh bạch 

     

      
1 Doanh nghiệp hoaøn toaøn haøi loøng 

vôùi chaát löôïng dòch vuï coâng taïi  
Cuïc Haûi Quan Đồng Nai 

     

2 Nhìn chung, doanh nghiệp hoaøn 
toaøn haøi loøng vôùi cung caùch phuïc 
vuï cuûa cô quan Haûi quan 

     

 
Caâu 2 : Doanh nghieäp maø Anh/Chò ñang laøm vieäc laø : 

1- Doanh nghieäp trong nöôùc 
2- Doanh nghieäp coù voán 100% nöôùc ngoaøi 
3- Doanh nghieäp lieân doanh 

 
 
 
               Xin chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc cuûa Anh/Chò 
 


