CẢM NHẬN VÀ TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI DÂN VỀ
BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA
CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN

Co-funded by
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Bối cảnh
5

Tác động của COVID-19

6

Cảm nhận về các biện pháp
ứng phó của Chính phủ

7

Kết luận và khuyến nghị

Mục đích nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu

Ứng phó của người dân

BỐI CẢNH
▪ Việt Nam thực hiện các biện pháp mạnh phòng chống COVID-19
o Đợt 1: giãn cách xã hội toàn quốc vào tháng 4
o Đợt 2: khoanh vùng những nơi có dịch

▪ Chính phủ ban hành gói cứu trợ COVID-19
o Đợt 1: 62 ngàn tỉ đồng
o Đợt 2: đang được đề xuất

▪ Trong gần 90 ngày liên tiếp, Việt Nam báo cáo không có lây nhiễm trong
cộng đồng (trừ 4 trường hợp mới phát hiện ở TP. Hồ Chí Minh)
▪ Việt Nam đã đưa gần 60,000 công dân mắc kẹt ở nước ngoài về nước
▪ Kinh tế có xu hướng phục hồi từ quý 3

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu nguyên
nhân thành công của
Việt Nam trong ngăn
chặn COVID-19

Cảm nhận của người
dân về COVID-19 và
cách ứng phó

Tác động của
COVID-19 đến quản
trị địa phương

Đánh giá của người dân
về cách ứng phó và hỗ trợ
của Chính phủ

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Khung chọn mẫu
Người trả lời có số điện thoại trong PAPI 2019
Chọn mẫu hai giai đoạn

1. Chọn 1 người trả lời ở mỗi thôn

1,335
NGƯỜI TRẢ LỜI

2. Chọn số mẫu còn lại tương ứng với số người trả
lời ở mỗi tỉnh trong PAPI
30 câu hỏi

o Nhân khẩu học
o Cảm nhận về COVID-19 và cách ứng phó
o Đánh giá cách Chính phủ ứng phó với COVID-19
Thời gian thực hiện
05/09/2020 - 28/09/2020

63
TỈNH/THÀNH PHỐ

Thời lượng cuộc gọi (trung bình)

27 phút

Giới tính
Nhóm tuổi
Dân tộc
Giáo dục
Nghề nghiệp
Nghèo đói
Khu vực

7
13

Vùng miền

Đồng bằng sông Cửu Long

23
18 20

Đông Nam Bộ

4

Tây Nguyên

Bắc Trung Bộ và Duyên hải…

Miền núi và trung du phía Bắc

26

Đồng bằng sông Hồng

Thành thị

Nông thôn

12 14

Nghèo

86

Không nghèo

Không làm việc

Tự làm phi nông nghiệp

11
16 20

Nông nghiệp, tự làm

5

Lao động có không có kỹ năng

26

Lao động có kỹ năng

14
16

Quản lý, nhà chuyên môn

25

Cao đẳng, ĐH trở lên

33

THPT

33

THCS

Tiểu học

18

DTTS

Kinh

18

Trên 61

26

Tuổi 51-60

Tuổi 41-50

Tuổi 31-40

Dưới 30

Nam

Nữ

ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI (%)
96

65

55

45
35
20

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

SỰ QUAN TÂM CỦA NGƯỜI DÂN
Các kênh thông tin đa dạng

88%
Nhìn chung, tất cả các nhóm dân cư đều
quan tâm theo dõi tin tức về COVID-19

TV

Người nghèo và người có học vấn thấp ít
theo dõi tin tức hơn

71%
Tin nhắn điện thoại

53%
Mạng xã hội
Internet
47%

Người
quen
43%

Đài radio
39%

Các cuộc họp
27%

Báo/ Tạp chí
22%

Ứng dụng
Bluezone
3%

COVID-19 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
LÀ MỘT VẤN ĐỀ HỆ TRỌNG!
16

3

81

Tỷ lệ đánh giá mức độ hệ
trọng của COVID-19 (%)

Nữ

79

18

Nam

83

15

Kinh

81

16

DTTS

76

22

Tiểu học

78

16

THCS

79

18

THPT

83

16

Cao đẳng, ĐH trở lên

86

11

Rất hệ trọng

Khá hệ trọng

Không hệ trọng

NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN NGHIÊM NGẶT
CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ

ĐEO KHẨU TRANG
KHI RA NGOÀI

99%

Làm việc tại nhà 43%

RỬA TAY
HÀNG NGÀY

GIẢM GẶP GỠ, TỤ
TẬP NGOÀI GĐ

GIÃN CÁCH
XÃ HỘI

RỬA TAY BẰNG
CỒN

93%

92%

89%

82%

Đeo găng tay khi ra ngoài 24%

Học tập tại nhà 3%

Dọn vệ sinh nơi ở 3%

Cài ứng dụng Bluezone 3%

TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC LÊN VIỆC
LÀM VÀ THU NHẬP

24% người trả lời mất việc làm
65% cho biết bị giảm thu nhập

Không có sự khác biệt giữa
o

Nam – Nữ

o

Nông thôn – Thành thị

o

Người Kinh – Người DTTS

Có sự khác biệt theo
o

Nhóm việc làm

o

Nhóm phân vị thu nhập

TỶ LỆ MẤT VIỆC LÀM VÀ GIẢM THU NHẬP DO COVID19

24% Mất việc (%)

Giảm thu nhập (%)

22

Nông nghiệp

71

19

Công nghiệp

48

31

Dịch vụ

80

7

Hành chính nhà nước

31

65%
Nhóm bị mất việc làm nhiều nhất
o

7

LĐ có kỹ năng

73

39

LĐ không có kỹ năng

83

20

Nông nghiệp, tự làm

34
5

kinh doanh hộ gia đình)

Quản lí, nhà chuyên môn 40

29

70

Tự làm phi nông nghiệp 89
Không làm việc

19

26

Nghèo nhất

68

31

Cận nghèo

71

25

Trung bình

68

19

Cận giàu

61

19

Giàu nhất

56

Dịch vụ (ví dụ: bán lẻ truyền thống và

o

Lao động không có kỹ năng & tự làm
phi nông nghiệp

o

Nghèo nhất & cận nghèo

Nhóm bị ảnh hưởng thu nhập nhất
o

Dịch vụ & Nông nghiệp

o

Lao động không có kỹ năng & tự làm
phi nông nghiệp

o

Nghèo nhất & cận nghèo

BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI VIỆC GIẢM THU NHẬP

27%

Vay mượn từ người
thân, bạn bè

22% Tìm việc làm mới

91%
Giảm chi tiêu cho các
mặt hàng không thiết yếu

78%

42%

Giảm chi tiêu cho các
mặt hàng thiết yếu

Sử dụng
tiền tiết kiệm

15%

Vay mượn từ ngân
hàng, quỹ tín dụng

7% Bán tài sản gia đình

ADMINISTRATIVE SERVICE DURING LOCKDOWN

DỊCH VỤ CÔNG
TRONG THỜI GIAN
GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Hầu hết các dịch vụ hành chính vẫn sẵn sàng
phục vụ người dân trong thời gian giãn cách
10% người trả lời có thực hiện các thủ tục
hành chính trong tháng Tư
78% tại Bộ phận ‘một cửa’ ở cấp xã
16% tại Bộ phận ‘một cửa’ ở cấp huyện
o Cổng dịch vụ công trực tuyến địa phương: 3%
o Thông qua cán bộ/công chức nhà nước: 2%
o Tại Bộ phận ‘một cửa’ của tỉnh/thành phố: 0.1%

XÉT NGHIỆM COVID19

2.5%

Tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 (%)

Người trả lời được xét
nghiệm COVID-19 sau hai
đợt bùng dịch

4.1
2.5

2.5 2.6

2.7
1.7

Người dân ở khu vực
Bắc Trung Bộ và Duyên hải
miền Trung được xét nghiệm
nhiều hơn trong đợt 2

4.7

0.8

2.2

2.8
1.8

2.1

3.2
1.8

1.8 1.8
0.6

GÓI HỖ TRỢ
Nghị quyết 42/NQ-CP &

Quyết định 15/2020/QĐTTg hỗ trợ người có công với

87% đã nghe nói tới gói hỗ trợ của Chính phủ
Nhóm người DTTS, nghèo nhất, sống ở nông thôn và có
trình độ học vấn thấp tiếp cận thông tin kém hơn.

cách mạng, hộ nghèo, cận
nghèo, đối tượng bảo trợ xã
hội và người lao động, người
sử dụng lao động, hộ kinh

21% được nhận hỗ trợ từ gói “62 ngàn tỉ”
Gói hỗ trợ đã hướng đến “một số nhóm đối tượng dễ bị tổn thương”

doanh cá thể bị ảnh hưởng
88% người nhận hỗ trợ cho biết họ
nhận đủ số tiền hỗ trợ như chính sách đề ra

ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI NHẬN HỖ TRỢ VỀ
TÍNH KỊP THỜI VÀ THỦ TỤC TIẾP NHẬN CỦA GÓI HỖ TRỢ
“Nhận được khoản hỗ trợ kịp thời” (%)

10

“Thủ tục tiếp nhận đơn giản” (%)

7

8

83

7

85

Không đúng

Đúng phần nào

Đúng

ĐÁNH GIÁ VỀ LỆNH GIÃN CÁCH TOÀN QUỐC (4/2020)
Nhìn chung, NTL thể hiện sự ủng hộ cao đối với lệnh giãn cách xã hội toàn quốc và
cho rằng người dân khu vực họ sinh sống thực hiện nghiêm túc các quy định giãn cách.

88%

49%

39%

6,8
2,0

2,7
0,5

Thời điểm áp dụng
lệnh giãn cách toàn quốc (%)

Tương đối muộn
Quá muộn

Không sớm,
Không muộn

10.0
2.2

Mức độ tuân thủ của người dân
khu vực NTL sinh sống (%)

Tương đối sớm

Bình thường

Tuân thủ

Quá sớm

Chưa tuân thủ

Hoàn toàn tuân thủ

MỘT SỐ NGƯỜI CHO RẰNG LỆNH GIÃN CÁCH
ĐƯỢC THỰC HIỆN TƯƠNG ĐỐI SỚM
Tỷ lệ NTL cho rằng lệnh giãn cách toàn quốc được thực hiện sớm
theo từng nhóm đối tượng (%)
14.0
12.9
10.8

9.6

8.8

7.3

7.2
4.9

Tất cả

6.4

6.5

6.4

4.4

Quản lý, Lao động Lao động
Nông
Tự làm phi Không làm
nhà chuyên có kỹ năng có không nghiệp, tự
nông
việc
môn
có kỹ năng
làm
nghiệp

Nghèo
nhất

Cận nghèo Trung bình Cận giàu

Giàu nhất

ĐỒNG THUẬN VỚI CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ
Phần lớn NTL ủng hộ ưu tiên cứu người khỏi

… tỷ lệ này cao hơn nhiều so với các quốc gia khác

COVID-19 của Chính phủ…

trên thế giới.
Ưu tiên cao nhất của Nhà nước hiện nay
là cứu người khỏi COVID-19 cho dù phải
hy sinh phát triển kinh tế.

67% 33%

89%

“

đồng ý trên toàn cầu

Ưu tiên cao nhất của Nhà nước hiện nay là
cứu người khỏi COVID-19 cho dù phải hy
sinh phát triển kinh tế.

Nhà nước cần ưu tiên phát triển kinh tế,
cho dù một tỷ lệ nhỏ dân số bị tổn vong
vì COVID-19.

“

đồng ý trên toàn cầu

Nhật Bản

76

Canada

73

27

Anh

73

27

Pháp

70

Đức

66

34

Mĩ

66

34

Ấn Độ

64

36

Hàn Quốc

64

36

Mexico

63

37

Ả Rập Xê-út

63

37

Trung Quốc

56

24

30

44

Nguồn: https://www.weforum.org/agenda/2020/05/coronavirushealth-economy-global-survey/

NGƯỜI DÂN ĐÁNH GIÁ CAO MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Đánh giá về mức độ hiệu quả ứng phó
với dịch COVID-19 (%)
3

6

13

24

Kém và rất kém

40

97%

85%

94%

46

Bình thường
Tốt

73

Rất tốt

54
39

Ban Chỉ đạo Quốc gia

Chính quyền tỉnh/thành phố

Trưởng thôn/ấp/tổ dân phố

PHÂN TÍCH HỒI QUY
▪ Chỉ số tổng hợp đánh giá chính sách ứng phó với COVID-19 của Chính phủ:
o Tính kịp thời của lệnh giãn cách toàn quốc hồi tháng 4/2020
o Đánh giá về mức độ hiệu quả của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19
o Đánh giá về mức độ hiệu quả của chính quyền tỉnh/thành phố
o Đánh giá về mức độ hiệu quả của trưởng thôn/ấp/tổ dân phố
o Đánh giá về ý kiến “Hành động của Chính phủ nhằm giảm thiểu tác hại của

COVID-19 tới sức khỏe của người dân”
o Đánh giá về ý kiến “Hành động của Chính phủ nhằm giảm thiểu tác hại của
COVID-19 tới nền kinh tế”
o Đánh giá của đối tượng hưởng lợi từ gói hỗ trợ

KẾT QUẢ HỒI QUY – CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ CỦA CHÍNH PHỦ
Biến giải thích

Hệ số

Biến giải thích

Hệ số

Giới tính (nam=1, nữ=0)

0.101*

Mất việc làm (có=1, không=0)

-0.080

Tuổi

0.043**

Giảm thu nhập (có=1, không=0)

-0.158**

Tuổi bình phương * 1000

-0.446**

Tham gia các tổ chức đoàn thể

0.118**

Dân tộc (DTTS=1, Kinh=0)

-0.015

Tiểu học

Tham chiếu

THCS

0.080

THPT

0.180**

Cao đằng, ĐH trở lên

0.272***

Nông nghiệp

Tham chiếu

Công nghiệp
Dịch vụ

-0.043
-0.027

Hành chính nhà nước

-0.082

Quản lý, nhà chuyên môn

Tham chiếu

Lao động có kỹ năng

0.029

Lao động không có kỹ năng

0.085

Nông nghiệp, tự làm

-0.011

Tự làm phi nông nghiệp

0.086

Không làm việc

-0.028

Hộ nghèo (có=1, không=0)

-0.078

Nhận tiền từ gói hỗ trợ

0.227***

Chỉ số PAPI của NTL

0.037***

Số ca bệnh COVID trong tỉnh

-0.003

Số ngày giãn cách xã hội tháng Tư của tỉnh

-0.003

Khu vực sinh sống (thành thị=1, nông thôn=0)
ĐB sông Hồng

0.154***
Tham chiếu

Miền núi và trung du phía Bắc

-0.074

Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung

-0.055

Tây Nguyên
Đông Nam Bộ

-0.255**
-0.154

ĐB sông Cửu Long

-0.144*

Hệ số chặn

-2.810***

Số quan sát

1,335

R bình phương

0.119

NHỮNG CÂU CHUYỆN BÊN LỀ

“ Những câu chuyện đằng sau con số…
“

TỔNG KẾT CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH

CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH
COVID-19 được đánh giá là vấn đề nghiêm trọng
NTL cho biết họ tuân thủ phần lớn các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 có tác động tiêu cực lên việc làm và thu nhập, đặc biệt đối với nhóm
cận nghèo/lao động không có kĩ năng/lao động tự làm phi nông nghiệp và
lao động ngành dịch vụ
Gói hỗ trợ được đánh giá phù hợp, kịp thời và đúng đối tượng cho dù vẫn có một số
ý kiến trái chiều
NTL bày tỏ sự ủng hộ với các chính sách của Chính phủ trong việc ứng phó với

dịch bệnh và cho biết họ thưc hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách

CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH

Nam giới, người ở độ tuổi trung niên và người có học vấn cao hơn ủng hộ các biện
pháp phòng, chống dịch của Chính phủ hơn
Người tham gia các tổ chức đoàn thể và người có các trải nghiệm tích cực với quản trị

và hành chính công cho thấy mức độ ủng hộ cao hơn
Người bị mất việc/giảm thu nhập do COVID-19 có xu hướng ít ủng hộ hơn
Việc nhận tiền từ gói hỗ trợ cũng là một yếu tố làm tăng mức độ ủng hộ của NTL.
Điều này cho thấy tầm quan trọng của gói hỗ trợ trong việc giảm thiểu tác hại của
COVID-19 lên kinh tế đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với Chính phủ.

KHUYẾN NGHỊ

Thông tin về dịch bệnh cũng như chính sách cần được cung cấp đến các nhóm yếu thế
Trong tình hình hiện tại, biện pháp giãn cách xã hội chỉ nên được áp dụng tại xã/phường/thị
trấn nơi có dịch nhằm giảm thiểu tác hại của COVID-19 lên việc làm và thu nhập

Việc hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là cần thiết vì kết quả phân tích cho
thấy nhóm lao động bị giảm thu nhập có mức độ ủng hộ thấp hơn và đồng thời những
người nhận tiền từ gói hỗ trợ có xu hướng ủng hộ các biện pháp của Chính phủ
Quản trị và hành chính công cần được nâng cao chất lượng nhằm củng cố niềm tin

của người dân, qua đó, cải thiện mức độ ủng hộ của họ với Chính phủ trong đại dịch.

XIN CẢM ƠN!

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
Báo cáo nghiên cứu và bài thuyết trình có thể tìm thấy tại: http://papi.org.vn/eng/bao-cao/
Hình ảnh sử dụng trong bài trình bày:
Bìa
Biện pháp phòng dịch
Tác động tới việc làm và thu nhập
Dịch vụ công trong thời gian giãn cách xã hội

Người nông dân gánh nước
Người dân đeo khẩu trang
Người bán hoa rong bên vỉa hè
Phỏng vấn người dân
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