
 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

“ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TĂNG GIÁ XĂNG  

ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ” 

 
Chào các bạn! Chúng tôi là sinh viên Khoa Sư Phạm – Trường Đại Học Cần Thơ. Hiện 

chúng tôi đang nghiên cứu về đề tài: “Ảnh hưởng của việc tăng giá xăng đến đời sống của 

sinh viên trường Đại Học Cần Thơ”. Chúng tôi rất hân hạnh được mời các bạn tham gia vào 

cuộc phỏng vấn nhỏ bằng cách khoanh tròn vào câu trả lời cho các câu hỏi sau: 

BẢNG CÂU HỎI 

Câu 1: Việc giá xăng tăng cao có ảnh hưởng đến đời sống của anh (chị) không? 

A. Hoàn toàn không ảnh hưởng. C. Không ý kiến. 

B. Không ảnh hưởng. D. Rất ảnh hưởng. 

Câu 2: Mức độ ảnh hưởng của việc tăng giá xăng tác động lên đời sống của bạn như thế 

nào? (mức độ ảnh hưởng tăng dần theo số): 

1 2 3 4 5 6 7 

Câu 3: Có ý kiến cho rằng: “Việc giá xăng tăng cao kéo theo giá cả các mặt hàng thiết 

yếu, chi phí đi lại tăng theo gây khó khăn đến đời sống của sinh viên!” anh (chị) có đồng 

ý với ý kiến này không? 

A. Hoàn toàn không đồng ý. 

B. Không đồng ý. 

C. Không ý kiến. 

D. Đồng ý. 

E. Hoàn toàn đồng ý. 

Câu 4: Theo anh (chị), việc doanh nghiệp tự chủ giá xăng dầu như hiện nay có mang lợi ích 

cho người dân hay không? 

A. Không. B. Không ý kiến. C. Có. 

Câu 5: Hãy cho biết một hoặc hai mặt ảnh hưởng nhất của việc tăng giá xăng đến đời sống 

của anh (chị). 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

VUI LÒNG CUNG CẤP THÊM MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ANH (CHỊ): 

 

Giới tính:  

Phương tiện đi lại: …………………………………………………………………………. 

 

Xin cảm ơn anh (chị)! 

 Nam   Nữ 


