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1 GIỚI THIỆU 

1.1 Mục đích 

Chuyển đổi số hiện đang là nhu cầu ở tất cả các lĩnh vực, phạm vi, ngành nghề nhằm từng bước 

thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Quyết định số 749/QĐ-

TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phố Đà Nẵng cũng đã xây dựng đề án và định 

hướng chiến lược chương trình chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. Với nỗ lực góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của thành phố, Sở Thông tin và 

Truyền thông TP. Đà Nẵng phối hợp với Công ty phát triển phần mềm UniVi (Công ty thành 

viên của Unitech) tiến hành chương trình khảo sát độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với mong muốn có được một chương trình hỗ trợ 

tốt cho Quý doanh nghiệp rất mong quý anh/chị bố trí ít thời gian để giúp chúng tôi hoàn thiện 

bài khảo sát này. 

1.2 Phạm vi 

Hướng dẫn cách thức sử dụng, thao tác xử lý hệ thống Khảo sát độ sẵn sàng chuyển đổi số đối 

với vai trò người dùng là các doanh nghiệp. 

2 CÁC THAO TÁC TRUY CẬP HỆ THỐNG 

2.1 Đăng ký 

 Truy cập địa chỉ http://dx.danang.gov.vn/ 

 

Hình 1: Đăng ký 

http://dx.danang.gov.vn/
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 Chọn “Đăng ký tài khoản người dùng”. 

 Tại màn hình đăng ký tài khoản, người dùng cần nhập thông tin tài khoản (Thông tin có 

dấu * bắt buộc phải nhập). Địa chỉ Email đăng ký sẽ là tên đăng nhập của người dùng. 

 Sau khi điền đầy đủ thông tin người dùng nhấn “Đăng ký”. 

 

Hình 2: Đăng ký tài khoản 

 Trường hợp 1: Đối với trường hợp địa chỉ email đã được đăng ký, hệ thống sẽ thông báo 

địa chỉ email này đã tồn tại và người dùng cần nhấn “Quay lại” để thay đổi tài khoản 

email khác. 

 

Hình 3: Thông báo email đã tồn tại 
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 Trường hợp 2: Đối với trường hợp địa chỉ email chưa được đăng ký, hệ thống sẽ thông 

báo người dùng đăng ký thành công và người dùng cần kiểm tra email của mình để có 

thông tin chi tiết. 

 

Hình 4: Thông báo đăng ký thành công 

 Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin về tài khoản email của người dùng. 
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Hình 5: Kích hoạt tài khoản 

 Người dùng vào kiểm tra email và thực hiện kích hoạt tài khoản theo đường link được gửi 

về email. 

 Lưu ý: Đường dẫn dùng dể kích hoạt tài khoản có thể được sử dụng để đăng nhập vào hệ 

thống trong trường hợp người dùng không thay đổi mật khẩu. Vậy nên người dùng cần 

bảo mật đường link không cung cấp cho người khác. 

2.2 Đăng nhập 

 Truy cập địa chỉ http://dx.danang.gov.vn 

http://dx.danang.gov.vn/


Tài liệu Hướng dẫn sử dụng - Khảo sát độ sẵn sàng chuyển đổi số cho Doanh nghiệp 

 

Cơ quan triển khai: Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng 

Đơn vị Tư vấn và phát triển: Công ty phát triển phần mềm UniVi  Trang: 7 

 

 

Hình 6:  Đăng nhập 

 Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập ròi nhấn Đăng nhập. Với tên đăng nhập 

là email người dùng đã đăng ký và mật khẩu đã được hệ thống gửi về email người dùng. 

 Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống sẽ thấy được màn hình trang chủ như hình 

dưới đây. 

 

Hình 7: Màn hình trang chủ 

2.3 Đổi mật khẩu 

 Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống. Đối với người dùng đăng nhập lần đầu nên 

thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập vào trang chủ. 
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Hình 8: Truy cập thay đổi mật khẩu 

 Tại màn hình thay đổi mật khẩu. Người dùng cần nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới 

và xác nhận mật khẩu. Sau đó thực hiện “Lưu” để thay đổi mật khẩu. 

 

Hình 9: Thay đổi mật khẩu 

2.4 Quên mật khẩu 

 Trong trường hợp người dùng quên mật khẩu. Tại màn hình đăng nhâp hệ thống, người 

dùng chọn chức năng “Quên mật khẩu”. 
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Hình 10: Quên mật khẩu 

 Tại màn hình quên mật khẩu. Người dùng điền thông tin tài khoản muốn lấy lại gồm địa 

chỉ email và mã bảo mật sau đó thực hiện bước tiếp theo. 

 

Hình 11: Quên mật khẩu 

 Sau khi đã điền thông tin tài khoản muốn lấy lại mật khẩu. Người dùng truy cập vào địa 

chỉ email để lấy mã OTP được hệ thống cung cấp và nhập vào để lấy lại mật khẩu. 
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Hình 12: Xác nhận bằng mã OTP 

 Sau khi đã xác nhận bằng mã OTP hệ thống sẽ gửi thông báo đến địa chỉ email và người 

dùng vào email của mình để lấy lại mật khẩu mới. Người dùng sử dụng mật khẩu mới 

được hệ thống cung cấp để đăng nhập vào hệ thống. 

 

Hình 13: Mật khẩu mới được hệ thống cung cấp 
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3 KHẢO SÁT ĐỘ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng sẽ thấy được trang chủ và các bước thực 

hiện bài khảo sát ở bên phía tay trái màn hình. 

 

Hình 14: Trang chủ 

 Để khảo sát độ sẵn sàng chuyển đổi số. Các doanh nghiệp/tổ chức cần thực hiện các quy 

trình theo trình tự từ trên xuống 

 Để bắt đầu khảo sát. Tại trang chủ hệ thống người cùng click vào đường dẫn “Cung cấp 

thông tin” 

 

Hình 15: Bắt đầu khảo sát 
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 Tại các bước khảo sát. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như  để lưu 

thông tin. Thao tác  sẽ lưu thông tin và đi đến bước tiếp theo. Thao tác 

 sẽ không lưu thông tin và quay về bước trước đó. 

 Lưu ý: Bài khảo sát không nhất thiết phải khảo sát trong 1 lần khảo sát. Người dùng cần 

lưu thông tin tại bước mình đang làm để phiên đăng nhập tiếp theo có thể tiếp tục bài 

khảo sát. Người dùng cũng có thể cập nhật tùy thích và cũng có thể gửi bản cập nhật bằng 

thao tác chọn vào bước thứ 11 và gửi. Những cập nhật không được gửi sẽ không được 

xem xét. 

3.1 Những nội dung chính của bài khảo sát 

 Thông tin chung (01) 

 Lĩnh vực kinh doanh (02) 

 Ngành nghề kinh doanh (03) 

 Định hướng chiến lược (04) 

 Trải nghiệm khách hàng (05) 

 Chuổi cung ứng (06) 

 Hệ thống CNTT và Quản trị dữ liệu (07) 

 Rủi ro và An ninh mạng (08) 

 Công tác quản trị (09) 

 Con người và Tổ chức (10) 

 Phần mềm, khó khăn và đề xuất (11) 

3.2 Chi tiết cách điền thông tin cho từng nội dung khảo sát 

3.2.1 Thông tin chi tiết (01) 

 Sau khi màn hình thông tin hiển thị. Người dùng cần điền đầy đủ thông tin chi 

tiết (Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập). 

 Thông tin doanh nghiệp: Phần này người dùng điền thông tin gồm tên công 

ty, quận/huyện, xã/phường, địa chỉ, website,... 

 Thông tin lãnh đạo: Phần này người dùng điền thông tin lãnh đạo đứng đầu 

doanh nghiệp gồm họ và tên, địa chỉ, số điện thoại và email. 

 Thông tin người cung cấp: Phần này người dùng điền thông tin người cung 

cấp thông tin gồm họ và tên, chức vụ, số điện thoại và email. 

http://dx.danang.gov.vn/generalinfo
http://dx.danang.gov.vn/companybusinness
http://dx.danang.gov.vn/nganhnghe
http://dx.danang.gov.vn/strategic
http://dx.danang.gov.vn/customerexp
http://dx.danang.gov.vn/supplychain
http://dx.danang.gov.vn/itinfra
http://dx.danang.gov.vn/riskandsecurity
http://dx.danang.gov.vn/administration
http://dx.danang.gov.vn/peopleandorg
http://dx.danang.gov.vn/sps
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Hình 16: Thông tin chung 

3.2.2 Lĩnh vực kinh doanh (02) 

 Tại màn hình bước Lĩnh vực kinh doanh. Người dùng tick chọn nội dung lĩnh 

vực kinh doanh thích hợp của doanh nghiệp. 

http://dx.danang.gov.vn/companybusinness
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Hình 17: Lĩnh vực kinh doanh 

3.2.3 Ngành nghề kinh doanh (03) 

 Tại màn hình bước Ngành nghề kinh doanh. Người dùng tick chọn nội dung 

ngành nghề kinh doanh thích hợp của doanh nghiệp. 

 Lưu ý: danh sách “Ngành nghề kinh doanh” hiển thị ở form này phụ thuộc 

vào “Lĩnh vực kinh doanh” đã được tick chọn ở form “Lĩnh vực kinh doanh” 

 

Hình 18: Ngành nghề kinh doanh 

3.2.4 Định hướng chiến lược (04) 

 Nhận thức của lãnh dạo đối với xu hướng CĐS có ảnh hưởng đến hoạt 

động của doanh nghiệp: Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội dung phù 

hợp. Sau đó người dùng có thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về mục này. 

http://dx.danang.gov.vn/nganhnghe
http://dx.danang.gov.vn/strategic
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 Mức độ tích hợp chuyển đổi số vào chiến lược chung của doanh nghiệp: 

Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội dung phù hợp. Sau đó người dùng có 

thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về mục này. 

 

Hình 19: Định hướng chiến lược 

3.2.5 Trải nghiệm khách hàng (05) 

 Mức độ áp dụng công nghệ số vào tiếp thị, kênh phân phối, bán hàng để 

nâng cao trải nghiệm khách hàng: Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội 

dung phù hợp. Sau đó người dùng có thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về 

mục này. 

 Mức độ áp dụng phân tích dữ liệu để đo lường và dự báo hiệu quả hoạt 

động kinh doanh: Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội dung phù hợp. 

Sau đó người dùng có thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về mục này. 

http://dx.danang.gov.vn/customerexp
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Hình 20: Trải nghiệm khách hàng 

3.2.6 Chuổi cung ứng (06) 

 Khả năng áp dụng công nghệ số để kết nối với nhu cầu của khách hàng và 

với các nhà cung cấp của doanh nghiệp: Tại mục này người dùng tick chọn 

1 nội dung phù hợp. Sau đó người dùng có thể cho ý kiến hoặc nội dung khác 

về mục này. 

 Mức độ áp dụng công nghệ và phân tích dữ liệu vào các quy trình và hoạt 

động kinh doanh cốt lõi: Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội dung phù 

hợp. Sau đó người dùng có thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về mục này. 

http://dx.danang.gov.vn/supplychain
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Hình 21: Chuỗi cung ứng 

3.2.7 Hệ thống CNTT và Quản trị dữ liệu (07) 

 Năng lực và khả năng tích hợp của hệ thống CNTT với các hệ thống khác 

để nâng cấp: Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội dung phù hợp. Sau đó 

người dùng có thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về mục này. 

 Khả năng cập nhật các giải pháp công nghệ mới trên thị trường: Tại mục 

này người dùng tick chọn 1 nội dung phù hợp. Sau đó người dùng có thể cho ý 

kiến hoặc nội dung khác về mục này. 

 Các quy trình, chính sách liên quan đến quản trị dữ liệu: Tại mục này 

người dùng tick chọn 1 nội dung phù hợp. Sau đó người dùng có thể cho ý 

kiến hoặc nội dung khác về mục này. 

http://dx.danang.gov.vn/itinfra
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Hình 22: Hệ thống CNTT và Quản trị dữ liệu 

3.2.8 Rủi ro và An ninh mạng (08) 

 Nhận thức về các rủi ro khi thực hiện chuyển đổi số: Tại mục này người 

dùng có tick chọn 1 hoặc nhiều nội dung phù hợp. Sau đó người dùng có thể 

cho ý kiến hoặc nội dung khác về mục này. 

 Mức độ áp dụng phân tích dữ liệu và các công cụ khác để đánh giá rủi ro 

trong doanh nghiệp: Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội dung phù hợp. 

Sau đó người dùng có thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về mục này. 
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Hình 23: Rủi ro và An ninh mạng 

3.2.9 Công tác quản trị (09) 

 Mức độ áp dụng công nghệ số vào các nghiệp vụ quản lý, tài chính, kế 

toán, kế hoạch, pháp lý, nhân sự: Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội 

dung phù hợp. Sau đó người dùng có thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về 

mục này. 

 Khả năng hỗ trợ của bộ phận tài chính, kế toán, pháp lý trong thực hiện 

chuyển đổi số cho doanh nghiệp: Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội 

dung phù hợp. Sau đó người dùng có thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về 

mục này. 

http://dx.danang.gov.vn/administration
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Hình 24: Công tác quản trị 

3.2.10 Con người và Tổ chức (10) 

 Mức độ linh hoạt của doanh nghiệp phản hồi lại với các thay đổi trong 

môi trường kinh doanh: Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội dung phù 

hợp. Sau đó người dùng có thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về mục này. 

 Năng lực của các nhân sự trong doanh nghiệp để thực hiện chuyển đổi số: 

Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội dung phù hợp. Sau đó người dùng có 

thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về mục này. 

 Mức độ áp dụng công nghệ để kết nối giữa các phòng ban trong doanh 

nghiệp: Tại mục này người dùng tick chọn 1 nội dung phù hợp. Sau đó người 

dùng có thể cho ý kiến hoặc nội dung khác về mục này. 

http://dx.danang.gov.vn/peopleandorg
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Hình 25: Con người và tổ chức 

3.2.11 Phần mềm, khó khăn và đề xuất (11) 

 Tại màn hình ‘Phần mền, khó khăn và đề xuất’. Người dùng cần liệt kê phần 

mềm doanh nghiệp đang sử dụng, cho ý kiến về những khó khăn doanh nghiệp 

đang gặp và đề xuất của doanh nghiệp. 

 Sau khi hoàn thành bước này. Người dùng thực hiện thao tác  để lưu 

thông tin và thực hiện thao tác  để hoàn thành chương trình khảo sát 

độ sẵn sàng chuyển đổi số. 
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Hình 26: Phần mềm, khó khăn và đề xuất 
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