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Trước tiên, tôi xin thay mặt Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong chân thành cám ơn 

UNDP đã tin tưởng và giao phó cho chúng tôi thực hiện khảo sát “Cảm nhận và trải 

nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của 

các cấp chính quyền”. Tôi xin chân thành cám ơn DFAT đã tài trợ cho nghiên cứu 

này. Đây là một nghiên cứu rất thiết thực và cần thiết không chỉ đối với Việt Nam 

mà còn đối với cả các quốc gia khác khi mà dịch bệnh COVID đang có xu hướng 

bùng phát mạnh trở lại. 

Như quí vị cũng đã biết, Việt Nam nổi lên như một ví dụ điển hình thành công trong 

phòng chống dịch bệnh COVID thời gian qua. Đã có hàng trăm bài báo khác nhau 

trên thế giới cố lý giải tại sao Việt Nam thành công? Hầu hết các bài báo này đều 

dựa trên các quan sát nhỏ, phân tích các chính sách và hành động của Chính phủ. 

Tuy nhiên, chưa có một số liệu khảo sát qui mô, mang tính đại diện và thu thập 

thông tin đầy đủ về nhận thức, hành vi thực hành của người dân, quan điểm và 

niềm tin của người dân đối với các chính sách, hành động của Chính phủ ứng xử với 

đại dịch COVID. Thông tin về những tác động tiêu cực lên việc làm, thu nhập của 

các nhóm dân cư khác nhau do COVID gây ra. Quan điểm của người dân đối với việc 

thực hiện gói hỗ trợ 62 ngàn tỉ. 

Chính vì vậy, cuộc khảo sát “Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số 

biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền” sẽ cung cấp 

cho chúng ta một bức tranh đầy đủ, với các bằng chứng cụ thể lý giải xác đáng lý 

do tại sao Việt Nam đã thành công trong việc phòng chống COVID thời gian qua. 



Ngoài ra, khảo sát cũng cung cấp bằng chứng về các tác động tiêu cực và nghiêm 

trọng của COVID đến các nhóm dân cư khác nhau. 

Cuộc khảo sát được thực hiện trên qui mô 1335 người được chọn ngẫu nhiên trong 

dàn mẫu PAPI của cả nước. Chính vì vậy, mẫu khảo sát có tính đại diện rất cao và 

đảm bảo độ tin cậy cần thiết khi tính toán các chỉ tiêu. Khảo sát được thực hiện 

bằng điện thoại với thời lượng là khoảng 20 phút. Trong quá trình khảo sát, chúng 

tôi được trải nghiệm rất nhiều câu chuyện thú vị nên muốn chia sẻ với các quí vị 

một vài câu chuyện như sau: 

Khó khăn khi tiếp cận với người khảo sát: 
 
Một điều tra viên kể: “Do khảo sát tiến hành bằng điện thoại nên người dân đôi khi e 

ngại sợ gặp những trường hợp lừa đảo, tiếp thị do vậy đã "Có 1 cụ ông khi nghe điện 
thoại thì đã hỏi ngược lại điều tra viên Thế tên cúng cơm của tôi là gì?, trước khi 
đồng ý tham gia khảo sát” 

 

Cảm nhận của người dân về gói 62 ngàn tỉ: 

Một bác thuộc diện người có công chia sẻ: "Bản thân tôi và các đồng đội là đối tượng 
thương binh, bệnh binh và người có công. Những người được hưởng lương và hỗ trợ 
hàng tháng, không bị ảnh hưởng đến thu nhập vì Covid, mà vẫn nhận được hỗ trợ từ 
gói 62 ngàn tỉ. Trong khi những người lao động bị ảnh hưởng mất việc làm, giảm thu 
nhập thì lại không được nhận. Bản thân tôi và các đồng đội cảm thấy chính sách này 
chưa hợp lý và thấy xấu hổ khi nhận hỗ trợ”.  
 
 
Cuộc khảo sát sẽ không thể thực hiện thành công nếu không có sự hỗ trợ nhiệt tình và 
chuyên nghiệp của Nhóm kỹ thuật PAPI. Tôi xin chân thành cám ơn bà Đỗ Thị Thanh 
Huyền, Ông Eddy Malesky đã hỗ trợ chúng tôi trong quá trình thiết kế, thu thập và 
phân tích số liệu. Xin chân thành cám ơn các hộ đình tham gia khảo sát đã cung cấp 
thông tin, đội ngũ khảo sát viên đã kiên nhẫn giải thích và thuyết phục các hộ tham 
gia. Đội ngũ cán bộ MDRI đã nỗ lực hết mình để có được báo cáo đến mọi người ngày 
hôm nay. 
 

 


