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01

Nhấp chuột vào mục “Khảo sát
trực tuyến” tại trang web:

https://hqqn.ddci.org.vn
Hoặc quét mã QR 

02 Đăng kí/Đăng nhập

03 Lựa chọn Chi cục được đánh giá

04 Trả lời và gửi phiếu trực tuyến

CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ 
CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CẤP CƠ SỞ

*Qúy doanh nghiệp có thể khảo sát trực tuyến trên điện
thoại bằng cách quét mã QR thông qua tính năng quét
mã QR của ứng dụng Zalo trên điện thoại hoặc tải các
ứng dụng quét mã QR trên các kho ứng dụng của hệ
điều hành Android hoặc IOS. Chi tiết truy cập website:
https://hqqn.ddci.org.vn

Do tình hình dịch Covid-19 hiện nay, khảo
sát trực tuyến được khuyến khích nhằm tạo
sự thuận lợi, dễ dàng cho doanh nghiệp,
giảm bớt chi phí thời gian cũng như giảm
các sai sót khi thực hiện khảo sát.

CDCI được độc lập thực hiện bởi

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
trên điện thoại, máy tính bảng, 

máy tính…
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Hai cách đơn giản: khảo sát
trực tuyến và khảo sát qua thư

https://hqqn.ddci.org.vn

Liên hệ để được hỗ trợ

Tổ hỗ trợ CDCI 2021
Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh
Số 5 Trần Quốc Nghiễn, P. Hồng Gai, TP. Hạ
Long, Quảng Ninh
Mail: cdci.hqqn@gmail.com
Hotline 1: 08 133 86 999
Hotline 2: 091 654 8366

LẮNG NGHE – ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

* Doanh nghiêp chỉ đánh giá các chi cục đã từng có tương 
tác qua việc làm thủ tục hải quan, thủ tục hành chính tại 
chi cục đó



HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT
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Tải phiếu khảo sát ở mục “Tài liệu
và Báo cáo” tại trang web:

https://hqqn.ddci.org.vn
Hoặc quét mã QR 
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Trả lời phiếu khảo sát theo 1 
trong 2 cách sau:
• Điền phiếu trên bản word 

hoặc
• Điền tay
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Gửi phiếu hoàn thành tương
ứng với 1 trong 2 cách sau:
• Gửi phiếu bản word về địa chỉ

mail: cdci.hqqn@gmail.com
• Gửi phiếu bản điền tay hoặc

phiếu bản word được in về 
hòm thư dưới đây:

CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

*Qúy doanh nghiệp có thể quét mã QR thông qua tính năng
quét mã QR của ứng dụng Zalo trên điện thoại hoặc tải các ứng
dụng quét mã QR trên các kho ứng dụng của hệ điều hành
Android hoặc IOS. Chi tiết truy cập website:
https://hqqn.ddci.org.vn

Hòm thư khảo sát
CDCI HQQN 2021
Bưu cục dịch vụ

chuyển phát Nội Bài
Số 29A, Ngõ 172, Phố Vũ Hữu, 
Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
T: 024 356 41116

Email: cdci.hqqn@gmail.com
Hòm
thư
CDCI 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ 
CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CẤP CƠ SỞ

KHẢO SÁT QUA THƯ02

Hai cách đơn giản: khảo sát
trực tuyến và khảo sát qua thư

CDCI được độc lập thực hiện bởi

Liên hệ để được hỗ trợ

Tổ hỗ trợ CDCI 2021
Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh
Số 5 Trần Quốc Nghiễn, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, 
Quảng Ninh
Mail: cdci.hqqn@gmail.com
Hotline 1: 08 133 86 999
Hotline 2: 091 654 8366

https://hqqn.ddci.org.vn

LẮNG NGHE – ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

* Doanh nghiêp chỉ đánh giá các chi cục đã từng có tương 
tác qua việc làm thủ tục hải quan, thủ tục hành chính tại 
chi cục đó


