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Loạt bài nghiên cứu chính sách về Quản trị và Tham gia này do
Nhóm Quản trị và Tham gia của UNDP Việt Nam thực hiện.
Đây là những nghiên cứu phân tích xu thế của các tiến trình và
biện pháp thực hiện cải cách hành chính công trong các lĩnh vực
cụ thể của nền hành chính công Việt Nam. Để giải quyết những
thách thức về kinh tế, xã hội chính trị và môi trường mà Việt
Nam đang phải đối mặt, các nhà hoạch định chính sách cần
những luận cứ thực chứng. Những bài nghiên cứu này nhằm
cung cấp một số nội dung cho những thảo luận hiện nay về đổi
mới chính sách, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực
phát triển của Việt Nam.

Ba nguyên tắc chủ đạo trong thực hiện những nghiên cứu chính
sách này là: (i) nghiên cứu thực chứng, (ii) sâu sắc về học thuật
và độc lập trong phân tích, và (iii) hợp lý về mặt xã hội và có sự
tham gia của các bên liên quan. Để đạt được ba nguyên tắc đó
đòi hỏi cách tiếp cận nghiên cứu chuyên sâu và xác định một
cách hệ thống và cặn kẽ các biện pháp chính sách nhằm giải
quyết các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính và phòng,
chống tham nhũng.

Tên trích dẫn nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (2020).
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: Phát hiện từ cuộc khảo sát qua điện thoại. Báo cáo nghiên cứu chính sách về Quản trị và Tham
gia đồng thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) và Chương trình Phát triển Liên Hợp
Quốc (UNDP) tại Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: Tháng 12 năm 2020.
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Lời cảm ơn
Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn 1.335 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên trên 63 tỉnh thành, đã
nhiệt tình tham gia cuộc khảo sát qua điện thoại trong tháng 9 năm 2020. Cuộc khảo sát sẽ không thể thực
hiện thành công nếu không có sự hỗ trợ của họ. Các thông tin định danh của người tham gia khảo sát sẽ được
giữ kín.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tham gia buổi công bố kết
quả nghiên cứu sơ bộ vào ngày 12/11/2020. Nhận xét và góp ý của của các chuyên gia về kết quả nghiên cứu
và phương pháp phân tích dữ liệu đã giúp ích rất nhiều cho việc hoàn thiện báo cáo này. Nội dung và phân
tích của báo cáo, cùng với bất kỳ sai sót nào trong việc diễn giải, hoàn toàn thuộc về nhóm nghiên cứu.
Chúng tôi cũng cảm ơn TS. Edmund J. Malesky (Đại học Duke, Hoa Kỳ) vì những đóng góp quan trọng của ông
cho bảng hỏi và những đóng góp mang tính kỹ thuật khác trong quá trình nghiên cứu. Bà Diana Torres, Trưởng
phòng Quản trị và Tham gia, cung cấp hướng dẫn tổng thể và hỗ trợ hoàn thiện báo cáo. TS. Paul J. Schuler
(Đại học Arizona, Hoa Kỳ) tham gia bình duyệt báo cáo. Việc tổ chức thành công lễ công bố vào ngày
8/12/2020 là một sự ghi nhận lớn đối với các kết quả nghiên cứu.
Cuối cùng, đặc biệt trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và Chương trình Phát triển
Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tài trợ cho nghiên cứu này.
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Tóm tắt báo cáo
Trong mắt của người dân trong nước và cộng đồng quốc tế, Việt Nam được ghi nhận là một quốc gia đã ngăn
chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch cúm do virus SARS-Cov2 gây ra (hay thường được biết đến với tên gọi
là đại dịch COVID-19, hoặc COVID-19). Ngay từ tháng 1/2020, Chính phủ Việt Nam (Chính phủ) đã nhanh
chóng triển khai các biện pháp chống dịch quan trọng, trong đó biện pháp quyết liệt nhất là cách ly toàn xã
hội trong đợt dịch lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên vào tháng 4/2020, và cách ly xã hội tại một số tỉnh
thành miền Trung trong đợt dịch thứ hai vào tháng 7-8/2020. Cho đến nay, Việt Nam chỉ còn ghi nhận một
vài ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đại dịch đã có ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế; mặc dù GDP năm
2020 được Tổng cục Thống kê dự báo vẫn đạt mức tăng trưởng dương (2,91%), nhưng đây là mức tăng
trưởng thấp nhất của Việt Nam trong một thập kỷ qua.
Nghiên cứu này đánh giá những cảm nhận và trải nghiệm của người dân Việt Nam về các biện pháp phòng
chống dịch của các cấp chính quyền trung ương và địa phương, với giả định rằng các biện pháp chống dịch
sẽ không thể đem lại kết quả hữu hiệu nếu không có sự ủng hộ và niềm tin của người dân vào Chính phủ và
các cơ quan chức năng. Cụ thể, nghiên cứu này tìm hiểu tác động của COVID-19 đến thu nhập và việc làm của
người dân, khả năng tiếp cận và hiệu quả của gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ, cũng như niềm tin của người
dân vào các biện pháp chống dịch của Chính phủ. Nghiên cứu được thực hiện dựa vào số liệu của cuộc khảo
sát xã hội qua điện thoại được thực hiện vào tháng 9/2020 đối với 1.335 người trả lời. được lựa chọn ngẫu
nhiên từ những người tham gia khảo sát Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam
(PAPI) năm 2019.
Nghiên cứu này đưa ra một số phát hiện quan trọng, trong đó có 3 điểm chính như dưới đây:


Thứ nhất, người trả lời khảo sát đánh giá các biện pháp phòng chống COVID-19 của Chính phủ Việt
Nam là kịp thời và hiệu quả. Điều này được thể hiện qua tỷ lệ người trả lời đồng thuận và ủng hộ
cao đối với các chính sách và biện pháp kiểm soát đại dịch của Chính phủ. Trên 96% người trả lời
đánh giá hiệu quả ứng phó với dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 là tốt và
rất tốt, trong khi tỷ lệ này cũng đạt khoảng 94% khi đánh giá về hiệu quả của chính quyền cấp tỉnh.
Khoảng 81% người trả lời coi đại dịch COVID-19 là một “vấn đề rất hệ trọng”, trong đó tất cả các
nhóm dân cư đều cho thấy sự quan ngại đối với các diễn biến của đại dịch. Tuyệt đại đa số người trả
lời (99%) cho biết có đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và 93% người trả lời rửa tay hàng ngày trong giai
đoạn đỉnh dịch. Khoảng 90% số người trả lời đánh giá biện pháp cách ly toàn xã hội vào tháng 4/2020
được áp dụng đúng thời điểm, và quan trọng hơn cả, 89% người trả lời đồng ý với quan điểm rằng
Chính phủ cần ưu tiên cứu người khỏi COVID-19 dù phải hy sinh phát triển kinh tế.



Thứ hai, mặc dù Chính phủ và người dân Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh, đại
dịch COVID-19 vẫn để lại những tác động tiêu cực đến kinh tế của các hộ gia đình cũng như nền
kinh tế của cả nước nói chung. Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 24% người trả lời bị mất việc làm
vì đại dịch, trong đó ngành dịch vụ (ví dụ như công việc bán lẻ truyền thống, hộ gia đình kinh doanh
dịch vụ, v.v.) là lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch. Lao động phổ thông không có kĩ năng,
lao động làm trong khu vực phi chính thức, người nghèo và cận nghèo là các nhóm bị ảnh hưởng
nặng nề. Khoảng 65% người trả lời cho biết họ bị giảm thu nhập vì đại dịch, với mức giảm thu nhập
trung bình khoảng 31%. Một phát hiện chính của nghiên cứu này là COVID-19 đã làm giảm đáng kể
thu nhập của các hộ gia đình và người lao động thuộc nhóm hộ nghèo và lao động trong các lĩnh vực
chịu tác động nhiều nhất do COVID-19. Phát hiện từ nghiên cứu cũng cho thấy nhiều hộ dân tộc thiểu
số (DTTS) và hộ gia đình của người lao động phi chính thức chịu ảnh hưởng với các mức độ khác nhau.
Vì vậy, đại dịch COVID-19 có thể làm trầm trọng hơn mức độ nghèo của các hộ nghèo kinh niên và
hộ cận nghèo có nguồn thu nhập không ổn định.
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Thứ ba, kết quả khảo sát cho thấy đánh giá tích cực về gói hỗ trợ trị giá 62 nghìn tỷ đồng của Chính
phủ cho các hộ nghèo và cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng,
người lao động và các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Gói hỗ trợ này phần nào đã
đến với nhóm người dễ tổn thương, như các nhóm phụ nữ, người DTTS, hộ nghèo và cận nghèo, thể
hiện bằng việc nhóm hộ này có tỷ lệ được nhận hỗ trợ cao hơn. Trong số những người trả lời được
nhận hỗ trợ (21% trong số 1.335 người trả lời), gần 90% người trả lời cho biết họ nhận được đủ số
tiền hỗ trợ theo chính sách đề ra. Phần lớn người trả lời đồng ý rằng các khoản hỗ trợ được cung cấp
kịp thời (83% số người trả lời) và thủ tục nhận khoản hỗ trợ đơn giản (85% số người trả lời). Tuy
nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy khoảng 13% người dân chưa bao giờ nghe đến gói hỗ trợ.
Một số nhóm đối tượng như người DTTS, người nghèo, người sinh sống tại một số vùng nông thôn
và có trình độ học vấn thấp chưa biết đến gói hỗ trợ này. Điều này gợi ý rằng công tác tuyên truyền
cần được thực hiện tốt hơn để mọi người dân có được thông tin minh bạch và kịp thời, từ đó góp
phần hạn chế tham nhũng và làm tăng niềm tin của người dân vào chính quyền.

Nghiên cứu này giúp đưa ra một số hàm ý chính sách. Trước hết, Chính phủ cần tiếp tục chú trọng nâng cao
chất lượng quản trị và hành chính công nhằm củng cố niềm tin của người dân đối với các biện pháp ứng phó
của các cấp chính quyền, đặc biệt khi có các tình huống khủng hoảng như dịch bệnh, thiên tai. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, những người có trải nghiệm tốt hơn về chất lượng quản trị và hành chính công ở đại phương
có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt hơn. Nhóm này
cũng thể hiện mức độ ủng hộ cao hơn đối với các biện pháp ứng phó với đại dịch của các cấp chính quyền.
Chính phủ cũng cần quan tâm hơn nữa đến các tác động kinh tế của đại dịch khi mà kết quả nghiên cứu cho
thấy người trả lời bị giảm thu nhập do COVID-19 có xu hướng ít ủng hộ các chính sách phòng, chống dịch hơn.
Việc hỗ trợ đối với những người bị ảnh hưởng bởi dịch là vô cùng cần thiết. Kết quả phân tích cho thấy những
người được nhận tiền hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng có xu hướng đồng thuận cao hơn với các biện
pháp ứng phó của các cấp chính quyền.
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy mức độ tiếp cận thông tin về đại dịch và gói hỗ trợ là khác nhau
giữa các nhóm dân cư. Cụ thể, nhóm người có trình độ học vấn và thu nhập thấp hơn có tỷ lệ biết về gói hỗ
trợ của chính phủ thấp hơn các nhóm khác. Do vậy, công tác tuyên truyền cần được thực hiện tốt hơn nữa
đối với những người dễ bị hạn chế về mặt tiếp cận thông tin. Cuối cùng, trong bối cảnh hiện nay, người trả
lời ủng hộ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội tại xã/phường/thị trấn hoặc khu dân cư nơi có dịch hơn là thực
hiện giãn cách trên toàn quốc do lo ngại các tác động tiêu cực của việc giãn cách xã hội lên vấn đề việc làm
và thu nhập.
Thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19 cho tới thời điểm báo cáo này được hoàn
thành hàm ý những bài học quan trọng về giá trị của việc công khai, minh bạch về thông tin, trách nhiệm giải
trình và gắn kết xã hội của chính quyền không chỉ cho Việt Nam mà còn cho nhiều quốc gia khác khi phải ứng
phó với những khủng hoảng tương tự trong tương lai. Đối với Việt Nam, việc thực hiện tốt quản trị có sự
tham gia của người dân trong ứng phó với đại dịch COVID-19 cần được áp dụng khi giải quyết những thách
thức khác mà người dân hiện nay đặc biệt quan ngại (được thể hiện qua khảo sát PAPI trong bốn năm qua),
là nghèo đói, ô nhiễm môi trường và tham nhũng.
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Giới thiệu
Trong mắt của người dân trong nước và cộng đồng quốc tế, Việt Nam được ghi nhận là một quốc gia đã ngăn
chặn hiệu quả sự bùng phát của đại dịch cúm do virus SARS-CoV2 gây ra (hay thường được biết đến với tên
gọi là đại dịch COVID-19, hoặc COVID-19).1 Ngay từ tháng 1/2020, Chính phủ Việt Nam (Chính phủ) đã nhanh
chóng triển khai các biện pháp chống dịch một cách quyết liệt, giống như cách mà Việt Nam đã ngăn chặn
thành công dịch SARS năm 2003. “Việt Nam đã thành lập một ban chỉ đạo chuyên biệt để chống dịch, tập
trung các nguồn thông tin và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để ngăn chặn sự lây lan
và hậu quả của COVID-19”.2 Chỉ một tuần sau khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam (ngày
23/1/2020), Chính phủ đã ngay lập tức thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để xây
dựng một kế hoạch chống dịch trên nhiều lĩnh vực.
Trong khi nhiều quốc gia khác vẫn đang tranh luận về sự đánh đổi giữa việc bảo vệ sức khỏe người dân và
tăng trưởng kinh tế thì Chính phủ Việt Nam đã lựa chọn một cách dứt khoát là ưu tiên bảo vệ sức khỏe người
dân dù phải hy sinh lợi ích kinh tế.3 Việt Nam là một trong số các nước đầu tiên ngừng tất cả các chuyến bay
từ Trung Quốc và các khu vực có nguy cơ cao về dịch, thực hiện cách ly hành khách đến từ nước ngoài,4 và
tiến tới việc tạm dừng nhập cảnh vào cuối tháng 3/2020.5 Các biện pháp quyết liệt khác cũng được thực thi,
bao gồm quyết định giãn cách xã hội toàn quốc trong đợt dịch đầu tiên vào tháng 4/2020, thực hiện giãn
cách tại các khu vực có dịch trong đợt dịch thứ hai vào tháng 7-8/2020, và hàng loạt biện pháp truy vết và
cách ly người nghi nhiễm bệnh khác.6 Cùng với các biện pháp quyết liệt này, Chính phủ cũng thực hiện một
trong những chiến dịch truyền thông sâu rộng và quy mô nhất từ trước đến nay tới người dân, qua đó cung
cấp các thông tin về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống COVID-19 như đeo khẩu trang, rửa tay và thực
hiện giãn cách xã hội.7 Các biện pháp đã đem lại kết quả tương đối tích cực khi hiện nay chỉ có một vài ca lây
nhiễm trong cộng đồng tại Việt Nam.8
Một số phát hiện từ các nghiên cứu chính sách của Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở
Việt Nam (PAPI) cho thấy rằng việc nâng cao chất lượng quản trị và khả năng đáp ứng của các cấp chính
quyền trung ương và địa phương đã góp phần vào thành công của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID19.9 Các tiến bộ trong cung cấp dịch vụ y tế công, sự minh bạch và kiểm soát tham nhũng của khu vực công
(đối tượng được nghiên cứu và vận động chính của nghiên cứu PAPI trong một thập kỷ vừa qua) có thể đã
góp phần làm tăng niềm tin của người dân vào Chính phủ, và từ đó họ dễ dàng chấp thuận các biện pháp truy
vết dịch bệnh, cách ly và giãn cách xã hội sâu rộng. Các biện pháp quyết liệt này đã giúp làm giảm số ca lây
nhiễm cộng đồng, tạo cơ sở cho Việt Nam sớm nới lỏng các biện pháp hạn chế tiếp xúc và mở cửa lại các
hoạt động kinh tế trong nước.
1

https://www.washingtonpost.com/world/2020/04/30/vietnam-offers-tough-lessons-us-coronavirus/. Truy cập ngày 30/12/2020.
https://www.nytimes.com/2003/05/07/world/sars-epidemic-containment-vietnam-halted-sars-saved-life-nurse.html. Truy cập
ngày 30/12/2020.
3 https://blogs.worldbank.org/health/containing-coronavirus-covid-19-lessons-vietnam. Truy cập ngày 30/12/2020.
4 https://www.bangkokpost.com/travel/1848369/vietnam-suspends-all-china-flights. Truy cập ngày 21/11/2020
5 https://e.vnexpress.net/news/news/pm-orders-suspension-of-all-international-flights-in-covid-19-fight-4072670.html. Truy cập
ngày 21/11/2020.
6 https://e.vnexpress.net/news/news/how-vietnam-fought-a-pandemic-and-won-4209547.html. Truy cập ngày 30/12/2020.
7 https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-ieu-can-biet. Truy cập ngày 30/12/2020.
8 http://vncdc.gov.vn/vi/phong-chong-dich-benh-viem-phoi-cap-ncov/14127/ban-tin-cap-nhat-dich-benh-covid-19-ngay-20-112020. Truy cập ngày 21/11/2020.
9 Xem thêm “Reopening Vietnam: How the country’s improving governance helped it weather the COVID-19 pandemic” bởi Trang
Nguyen & Edmund Malesky tại https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/05/20/reopening-vietnam-how-thecountrys-improving-governance-helped-it-weather-the-covid-19-pandemic/. Truy cập ngày 20/5/2020.
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Mặc dù các hoạt động kinh tế đã sớm được mở cửa trở lại, Việt Nam vẫn không tránh khỏi có những thiệt
hại về kinh tế. Việc cách ly toàn xã hội đã để lại ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến nền kinh tế (Dang & Nguyen,
2020). Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (TCTK), tăng trưởng GDP tính đến cuối tháng 6/2020 chỉ đạt
0,4%10 và sau đó tăng lên 2,91% vào cuối tháng 12/202011, mức thấp nhất trong 10 năm qua. Tính đến tháng
6/2020, khoảng 30,8 triệu người lao động trong nước (từ 15 tuổi trở lên) bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID19.12 Một số ngành như sản xuất chế biến, du lịch, dịch vụ lưu trú và thực phẩm, vận tải, bán buôn và bán lẻ
chịu ảnh hưởng nhiều nhất, trong khi nông-lâm-ngư nghiệp với khoảng 18,9 triệu người lao động ít bị ảnh
hưởng hơn (ILO, 2020). Theo một khảo sát qua điện thoại được Yang và cộng sự (2020) thực hiện vào tháng
6/2020, 38% số hộ gia đình cho biết có thành viên bị mất việc làm vì COVID-19. Dịch bệnh cũng tác động
mạnh đến khu vực phi chính thức và làm gia tăng các thách thức mà người lao động di cư (ILO, 2020) và
người khuyết tật phải đối mặt (UN Việt Nam, 2020).
Để giảm thiểu các tác động tiêu cực của COVID-19, Chính phủ đã ban hành một loạt biện pháp hỗ trợ và kích
thích nền kinh tế. Theo đó, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được khấu trừ thuế, gia hạn thời
hạn nộp thuế và giảm chi phí thuê đất thông qua một gói kích thích tài khóa trị giá 180 nghìn tỷ đồng.13 Một
gói hỗ trợ xã hội khác bằng tiền mặt trị giá 62 nghìn tỷ đồng được kích hoạt để hỗ trợ các hộ nghèo, cận
nghèo, các đối tượng được bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, người lao động, người sử dụng lao
động và hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Tính đến ngày 22/8/2020, khoảng 11,98 nghìn tỷ
đồng đã được hỗ trợ cho 12,06 triệu người và 13.725 hộ kinh doanh cá thể.14
Trong bối cảnh các biện pháp ứng phó của Chính phủ được coi là kịp thời và hiệu quả, chưa có một nghiên
cứu nào được thực hiện trên quy mô lớn và có tính đại diện nhằm giải thích lý do COVID-19 được kiểm soát
tại Việt Nam mặc dù một số tác giả đã tìm hiểu về các biện pháp ứng phó với đại dịch của Chính phủ. La &
cộng sự (2020) sử dụng phương pháp phân tích nội dung truyền thông để xem xét và tổng hợp các biện pháp
ứng phó của Chính phủ theo các mốc thời gian. Tran & cộng sự (2020) và Riyanti & cộng sự (2020) thực hiện
so sánh các biện pháp ứng phó được áp dụng tại các nước trong khối ASEAN cũng với phương pháp tương
tự. Hai nghiên cứu của Nguyen & cộng sự (2020) và Tran & cộng sự (2020) lần lượt tìm hiểu về nhận thức và
thái độ của người dân đối với các biện pháp ứng phó của các cấp chính quyền cũng như khả năng thích ứng
của chính quyền địa phương và cộng đồng đối với đại dịch qua các khảo sát trực tuyến. Tuy nhiên, các khảo
sát này chọn mẫu khảo sát dựa trên kỹ thuật lấy mẫu quả cầu tuyết, cụ thể, những người tham gia ban đầu
tiếp tục giới thiệu người quen biết để tham gia khảo sát, vì vậy tính đại diện của mẫu không được đảm bảo
và suy luận thống kê không phản ánh tính chất của tổng thể15.
Nghiên cứu này hướng đến cung cấp các kết quả thực chứng nhằm giải thích thành công của Việt Nam trong
việc kiểm soát COVID-19. Cụ thể, nghiên cứu này đánh giá niềm tin của người dân đối với Chính phủ trong
việc ứng phó với bệnh dịch thông qua việc tìm hiểu trải nghiệm và cảm nhận của họ về các biện pháp phòng
chống dịch của các cấp chính quyền trung ương và địa phương. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên giả định
rằng các biện pháp chống dịch sẽ không thể đem lại kết quả nếu không có sự ủng hộ và niềm tin của người
dân vào Chính phủ và các cơ quan chức năng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm hiểu những tác động của COVID10

https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2020/10/social-and-economic-situation-in-the-3rd-quarter-and-9-months-of2020/. Truy cập ngày 30/12/2020.
11 https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/12/hop-bao-cong-bo-so-lieu-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2020/
12 https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2020/07/report-on-the-impact-of-the-covid-19-on-labour-and-employmentsituation-in-viet-nam/. Truy cập ngày 30/12/2020.
13 https://nhandan.com.vn/chungkhoan/kip-thoi-trien-khai-goi-ho-tro-tai-khoa-180-nghin-ty-dong-den-doanh-nghiep-455077/.
Truy cập ngày 21/11/2020.
14 http://hanoitimes.vn/vietnam-labor-ministry-proposes-second-covid-19-credit-package-worth-us800-million-313941.html. Truy
cập ngày 21/11/2020.
15 https://research-methodology.net/sampling-in-primary-data-collection/snowball-sampling/. Truy cập ngày 30/12/2020.
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19 đến tình hình lao động và việc làm của người dân Việt Nam, cũng như khả năng tiếp cận và hiệu quả của
các gói hỗ trợ.16 Các phát hiện của nghiên cứu này được rút ra từ kết quả phân tích số liệu thu thập qua các
cuộc phỏng vấn qua điện thoại có sự trợ giúp của máy tính (CATI) được thực hiện trên một mẫu đại diện cho
cả nước với dàn mẫu là PAPI 2019. Từ đó, nghiên cứu này sẽ chỉ ra các nguyên nhân lý giải cho thành công
của Việt Nam trong phòng chống COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại và đưa ra một số gợi ý chính sách cho
các cấp chính quyền để chuẩn bị ứng phó với các đợt dịch COVID-19 tiếp theo hoặc các dịch bệnh tương tự
trong tương lai.

Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phỏng vấn qua điện thoại có sự trợ giúp của máy tính (CATI) để thu
thập số liệu. Cụ thể, phỏng vấn viên thực hiện các cuộc phỏng vấn qua điện thoại dựa trên nền tảng Voice
API và nhập các thông tin thu được vào máy tính bảng. Bảng hỏi của nghiên cứu, bao gồm một số câu hỏi từ
khảo sát PAPI 2019, được thiết kế và lập trình để sử dụng cho máy tính bảng. Bảng hỏi chính thức được điều
chỉnh dựa trên kết quả phỏng vấn thử nghiệm với 10 người trả lời đại diện cho mẫu khảo sát.
Dàn mẫu khảo sát được lấy từ khảo sát PAPI 2019 – khảo sát thực hiện trên 14.333 người trả lời từ 63 tỉnh
thành trên cả nước. Trong số 9.982 người trả lời cung cấp số điện thoại trong khảo sát PAPI 2019, 1.337
người được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia khảo sát này.17 Thực tế, 1.335 người đã được phỏng vấn thành
công và phân bổ đặc điểm nhân khẩu học của họ được mô tả trong Phụ lục 1. Quyền số chọn mẫu cũng được
tính toán và sử dụng trong quá trình phân tích nhằm đảm bảo tính đại diện của mẫu. Theo đó, mẫu khảo sát
có tính đại diện cho cả nước, cho khu vực thành thị và nông thôn, nhóm người trả lời nam và nữ, người Kinh
và dân tộc thiểu số18. Trong khuôn khổ báo cáo này, cuộc khảo sát sẽ được nhắc đến với tên gọi là khảo sát
COVID 2020.
Quá trình thu thập số liệu qua điện thoại được thực hiện trong vòng 24 ngày tháng 9 năm 2020, ngay sau khi
đợt dịch thứ hai tại các tỉnh thành miền Trung được kiểm soát. Trung bình, mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài
khoảng 27 phút. Các thông tin thu thập bao gồm hiểu biết của người dân về COVID-19, các hành vi phòng,
chống dịch của họ, trải nghiệm và cảm nhận của họ về đại dịch, về các biện pháp ứng phó của các cấp chính
quyền và gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng.
Số liệu khảo sát được phân tích bằng phần mềm STATA. Phân tích biểu đồ và đồ thị được sử dụng chủ yếu
trong báo cáo này. Ngoài ra, phân tích hồi quy cũng được thực hiện nhằm đánh giá tương quan giữa đặc
điểm nhân khẩu học của người tham gia và quan điểm của họ về đại dịch và cách ứng phó của Chính phủ.
Phần mô tả về phương pháp hồi quy sẽ được trình bày cụ thể hơn trong Phụ lục 2.
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Khi COVID-19 bùng phát ở Việt Nam và cách ly xã hội được thực hiện, đã có những lo ngại về việc thiếu minh bạch trong quá trình
phân phát gói hỗ trợ bằng tiền trị giá 62 nghìn tỷ đồng cho những cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các biện pháp chống dịch
của Chính phủ. (https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tam-diem/nha-lau-xe-hoi-van-can-ngheo-can-bo-tu-tui-dau-phai-do-luongthap-646978.html?fbclid=IwAR2BixYfhTy4rg2HSqmD3uG0Pp815Uere7pU5Wfny0B6krzNsMis358qqUg)
17 Mẫu khảo sát chính thức được lựa chọn ngẫu nhiên theo hai giai đoạn để đảm bảo tất cả 831 thôn/xóm của khảo sát PAPI 2019
đều có đại diện tham gia khảo sát và số mẫu còn lại tương ứng với tỷ lệ người trả lời của mỗi tỉnh trong mẫu PAPI. Để dự phòng cho
các trường hợp rớt mẫu (từ chối trả lời hoặc không thể liên lạc được), nhóm nghiên cứu chọn ra 4 mẫu dự phòng trong cùng
thôn/xóm cho mỗi mẫu chính thức. Khảo sát đã thực hiện phỏng vấn thành công 1.335 người trả lời từ hơn 2.000 cuộc điện thoại,
tương ứng với tỷ lệ rớt mẫu khoảng 33%.
18 Việc không có khác biệt có ý nghĩa thống kê về đặc điểm nhân khẩu học giữa nhóm người trả lời khảo sát COVID 2020 và những
người cung cấp số điện thoại trong khảo sát PAPI 2019 nhưng không được lựa chọn tham gia khảo sát này cho thấy mẫu khảo sát
COVID 2020 có đủ tính đại diện cần thiết.
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Các phát hiện chính
Cảm nhận của người dân về đại dịch COVID-19
Chiến dịch truyền thông giúp nâng cao nhận thức của người dân về đại dịch COVID-19
Có thể nói một trong các nhân tố chính đem lại thành công của Việt Nam khi ứng phó với COVID-19 là nhờ
chiến dịch truyền thông rộng rãi để nâng cao nhận thức của người dân về đại dịch.19 Điều này phần nào được
khẳng định khi các kết quả phân tích cho thấy người dân bày tỏ sự quan tâm lớn về COVID-19 nhờ được
thông tin kịp thời và rộng khắp qua các phương tiện truyền thông, từ đó giúp định hình nhận thức và thái độ
một cách đúng đắn đối với đại dịch.
Cụ thể, trong chiến dịch truyền thông về đại dịch COVID-19, Bộ Y tế đã xây dựng một website và ứng dụng di
động để phổ biến các tin tức mới nhất về dịch bệnh một cách chính xác và kịp thời đến người dân. Đồng thời,
các cơ quan truyền thông đã tích cực đưa tin về các điểm nóng của dịch COVID-19.20 Theo một báo cáo của
Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 01/02/2020 đến ngày 31/05/2020, có tất cả 560.048 tin tức về dịch
COVID-19 đã được báo chí đăng tải.21 Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền cũng được triển khai trên các
nền tảng thông tin khác, như qua tin nhắn trên điện thoại và qua mạng xã hội. Các tin nhắn được gửi hàng
ngày đến người dân đang sinh sống trong vùng dịch để cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng như các
biện pháp phòng tránh.22 Đặc biệt, “Gen Cô Vy – Vũ điệu rửa tay” bài hát truyền tải thông điệp đẩy lùi dịch
COVID-19 với 6 bước rửa tay đúng cách đã trở thành một sản phẩm truyền thông tạo được sự lan toả mạnh
mẽ trong cộng đồng.23
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Hình 1. Mức độ thường xuyên cập nhật tin tức về COVID-19 (%)

Ngũ phân vị thu nhập

Một vài ngày trong tuần

19

https://thediplomat.com/2020/08/vietnams-covid-19-success-is-a-double-edged-sword-for-the-communist-party/. Truy cập
ngày 30/12/2020.
20 https://thediplomat.com/2020/04/the-secret-to-vietnams-covid-19-response-success/. Truy cập ngày 30/12/2020.
21 https://ncov.moh.gov.vn/-/thu-tuong-truyen-thong-gop-phan-lam-nen-thang-loi-cua-cuoc-chien-chong-dich-covid-19 . Truy cập
ngày 30/12/2020.
22 http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-song/974024/gui-115-trieu-tin-nhan-phong-chong-dich-covid-19-cho-thue-bao-tai-danang. Truy cập ngày 30/12/2020.
23 https://vovworld.vn/en-US/current-affairs/ghen-co-vy-vietnamese-covid19-safety-song-goes-viral-836990.vov. Truy cập ngày
30/12/2020.
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Kết quả khảo sát cho thấy chiến dịch truyền thông này đã đạt hiệu quả cao khi chỉ có 0,8% người trả lời chưa
bao giờ nghe về COVID-19. Tỷ lệ người trả lời nghe về COVID-19 ít nhất một vài ngày trong tuần lên đến 90%
và phần lớn trong số họ theo dõi tin tức về COVID-19 hàng ngày. Nhìn chung, tất cả các nhóm dân cư đều
quan tâm đến tình hình COVID-19, trong đó, nhóm người Kinh và người dân ở khu vực thành thị có xu hướng
nắm thông tin tương đối tốt hơn nhóm DTTS và người sống tại nông thôn (Hình 1). Người nghèo và người có
trình độ học vấn thấp hơn cũng có xu hướng theo dõi tin tức về COVID-19 ít thường xuyên hơn.
Các kênh thông tin chính mà người trả lời sử dụng để cập nhật tin tức về COVID-19 khá đa dạng, bao gồm:
ti-vi, mạng xã hội, đài phát thanh, báo/tạp chí, qua bạn bè, người quen. Kết quả này phản ánh phần nào mức
độ phủ sóng rộng rãi của chiến dịch truyền thông được Chính phủ thực hiện. Trong số các kênh thông tin phổ
biến nhất về COVID-19 (Hình 2), ti-vi là kênh được nhiều người trả lời nhắc đến nhiều nhất (88%). Tin nhắn
điện thoại xếp thứ hai với 71%, cho thấy vai trò quan trọng của kênh thông tin này trong việc truyền tải tin
tức về COVID-19 đến người dân. Các kênh khác như mạng xã hội, Internet, hay truyền miệng qua các mối
quan hệ cá nhân, v.v. được khoảng một nửa số người trả lời đề cập đến.
Hình 2. Kênh thông tin được người trả lời sử dụng để cập nhật về COVID-19 (%)
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Minh bạch thông tin giúp tăng niềm tin của người dân
Việc minh bạch thông tin đã giúp tăng thêm niềm tin của người dân với các tin tức được công bố, với hầu hết
người trả lời (98%) đánh giá các tin tức về dịch COVID-19 là chính xác. Sự tin tưởng vào các tin tức về dịch
bệnh là cơ sở quan trọng để có được sự đồng thuận của người dân về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh
và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch được nhà nước hướng dẫn. Kết quả khảo sát cho thấy gần như
tất cả người trả lời đánh giá COVID-19 là một vấn đề hệ trọng, trong đó 81% số người trả lời đánh giá COVID19 là rất hệ trọng và 16% đánh giá là khá hệ trọng (Hình 3). Kết quả phân tích còn cho thấy những người có
trình độ học vấn cao hơn có xu hướng đánh giá sự nghiêm trọng của dịch COVID-19 cao hơn những người
khác.
Để đánh giá sâu hơn về mối quan tâm của các nhóm dân cư khác nhau đối với dịch COVID-19, nhóm nghiên
cứu đã xây dựng một chỉ số tổng hợp đo lường mức độ quan tâm của người trả lời đối với COVID-19 và hồi
quy biến này theo đặc điểm nhân khẩu học của người trả lời. Kết quả phân tích cho thấy một số phát hiện
thú vị.24 Theo đó, những người bị mất việc do COVID-19 có xu hướng quan tâm đến đại dịch nhiều hơn. Nhóm
này chịu sự tác động trực tiếp của đại dịch nên họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến
24

Xem thêm tại Phụ lục 3.
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COVID-19. Những người trả lời có trải nghiệm tốt hơn về quản trị và hành chính công cũng có xu hướng quan
tâm nhiều hơn tới COVID-19 và coi đây là một vấn đề nghiêm trọng hơn.25 Nguyên nhân có thể do các tỉnh
có chất lượng quản trị và hành chính công tốt hơn đã thực hiện tuyên truyền về COVID-19 hiệu quả hơn, từ
đó thu hút được sự quan tâm của người dân địa phương đối với đại dịch.
Hình 3. Đánh giá của người trả lời về mức độ hệ trọng của COVID-19 (%)

Mức độ tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
Từ việc nhận thức được tính nghiêm trọng của dịch bệnh, người dân đã tích cực thực hiện các biện pháp
phòng tránh dịch và tuân thủ lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ. Thực tế này đã được kiểm chứng trong
một số nghiên cứu như nghiên cứu của Nguyen & cộng sự (2020) hay nghiên cứu của Yang & cộng sự (2020).
Trong khảo sát này, có tới 99% người trả lời cho biết họ đã đeo khẩu trang khi đi ra ngoài (). Đây là điểm khác
biệt mấu chốt trong cách phòng chống dịch của Việt Nam với các quốc gia khác. Ngay từ những ngày đầu
dịch bùng phát, Chính phủ Việt Nam đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài trong khi các
cơ quan y tế của nhiều quốc gia vẫn còn đang tranh cãi và chờ đợi bằng chứng về hiệu quả của biện pháp này
trong phòng chống COVID-19. Theo một khảo sát do Belot & cộng sự (2020) thực hiện vào cuối tháng 4/2020,
tỷ lệ người trả lời thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài là 82% ở Trung Quốc, 80% ở Hàn Quốc và 68%
ở Nhật Bản. Tỷ lệ này thậm chí còn xuống thấp hơn ở một số quốc gia phương Tây như tại Ý (44%), Vương
quốc Anh (13%) và Hoa Kỳ (35%). Trên thực tế, việc thực hành đeo khẩu trang có thể là một biện pháp hữu
hiệu để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút Corona.
Tuy nhiên, đeo khẩu trang chỉ là một trong số các biện pháp phòng chống dịch được người dân Việt Nam
thực hiện. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, phần lớn người trả lời thực hành rửa tay hàng ngày với xà phòng
(93%) và thường xuyên sử dụng dung dịch sát khuẩn (82%). Họ cũng áp dụng một số biện pháp khác như hạn
chế gặp gỡ, tụ tập với người ngoài gia đình (92%), thực hiện giãn cách xã hội (89%) và một số ít người trả lời
lựa chọn làm việc tại nhà. Việc hầu hết người trả lời tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch được khuyến
cáo phần nào thể hiện mức độ hiệu quả của chiến dịch truyền thông của Chính phủ Việt Nam.

25

Khảo sát PAPI 2019 có xây dựng một chỉ số về trải nghiệm của người dân về quản trị và hành chính công. Chỉ số này càng cao thì người dân càng
có trải nghiệm tốt trong lĩnh vực này. Chỉ số này được chúng tôi sử dụng như một biến giải thích trong mô hình hồi quy đã trình bày.
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Ứng dụng Bluezone, một ứng dụng trên điện thoại được các cơ quan chức năng quảng bá rộng rãi và khuyến
khích người dân cài dặt để truy vết lây nhiễm, đã không được người dân sử dụng như một biện pháp phổ
biến để phòng dịch. Mặc dù số lượt tải ứng dụng này lên đến khoảng 20 triệu lần26, nhưng chỉ có khoảng 3%
số người trả lời khảo sát nhắc đến nó như một biện pháp để phòng chống COVID-19. Một lý do có thể giải
thích cho kết quả này là do số lượng ca lây nhiễm trong cộng đồng là không lớn, phần lớn các ca F0 và F1 đều
đã được cách ly tập trung, dẫn đến xác suất gặp các trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng là rất nhỏ. Bên
cạnh đó, cũng có một số ý kiến lo ngại về tính an toàn và bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng ứng dụng
khiến cho một số người không cài đặt ứng dụng này.27
Hình 4. Tỷ lệ người trả lời thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 (%)
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Để tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm nào của người trả lời có ảnh hưởng quyết định đến việc họ tuân thủ các
hướng dẫn phòng chống dịch của Chính phủ, nhóm nghiên cứu xây dựng một chỉ số tổng hợp để đo lường
mức độ tuân thủ các biện pháp phòng dịch và phân tích hồi quy chỉ số này dựa theo một số đặc điểm của
người trả lời (xem chi tiết định nghĩa và cách ước lượng chỉ số này ở Phụ lục 2). Người trả lời có chỉ số tổng
hợp cao hơn có xu hướng thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 hơn, như rửa tay,
đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập đông người. Kết quả cho thấy nam giới có xu hướng ít áp dụng các biện
pháp phòng dịch hơn nữ giới (Phụ lục 3). Người trả lời có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên có xu
hướng thực hiện các biện pháp phòng dịch chặt chẽ hơn những người có trình độ học vấn thấp hơn.
Kết quả phân tích cũng cho thấy mối tương quan dương giữa trải nghiệm trước đây của người trả lời về quản
trị và hành chính công với mức độ tuân thủ các biện pháp phòng dịch của họ. Cụ thể, người trả lời có trải
nghiệm tốt hơn về quản trị và hành chính công có xu hướng thực hiện các biện pháp phòng dịch chặt chẽ
hơn. Có thể các tỉnh và thành phố có chất lượng quản trị và hành chính công tốt hơn đã thực hiện tuyên
truyền về COVID-19 hiệu quả hơn và có những biện pháp ứng phó phù hợp với dịch bệnh nên người dân địa
phương có xu hướng tuân thủ các hướng dẫn phòng, chống dịch tốt hơn. Bên cạnh đó, những người trả lời
sinh sống tại các tỉnh thành có nhiều ca nhiễm COVID-19 hơn cũng có xu hướng tuân thủ tốt hơn. Tuy nhiên,
tại các tỉnh thành có thời gian thực hiện giãn cách xã hội dài hơn, người trả lời có xu hướng ít tuân thủ các
biện pháp chống dịch hơn.

26
27

https://vietnaminsider.vn/bluezone-covid-19-tracking-app-exceeded-20-million-downloads/. Truy cập ngày 30/12/2020.
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/ung-dung-bluezone-co-tac-dung-gi-663317.html. Truy cập ngày 30/12/2020.
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Đánh giá của người dân về cách Chính phủ ứng phó với dịch COVID-19
Đồng thuận với chủ trương ưu tiên bảo vệ sức khoẻ dù phải hy sinh lợi ích kinh tế
Phần lớn người dân đồng thuận với chủ trương của Chính phủ là ưu tiên bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của
người dân dù phải hy sinh một số lợi ích kinh tế.28 Cụ thể, 89% người trả lời lựa chọn ưu tiên bảo vệ tính
mạng của người dân cho dù nền kinh tế có thể bị tổn thất.29 Tỷ lệ này ở các quốc gia khác trên thế giới chỉ ở
mức 67%, thấp hơn tỷ lệ ở Việt Nam đến 22 điểm phần trăm.30 Chiến dịch truyền thông của Chính phủ Việt
Nam ngay từ giai đoạn đầu của đại dịch có thể giúp lý giải phát hiện quan trọng này. Trên thực tế, vào ngày
27 tháng 1 năm 2020, chỉ vài ngày sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, Chính phủ Việt Nam đã tuyên bố cần
ưu tiên sức khỏe của người dân trong cuộc chiến chống dịch tại một cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về
Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Ba ngày sau, ngày 30/1,
Chính phủ ban hành Công văn số 369/BYT-TT-KT về việc tăng cường công tác truyền thông để phòng, chống
dịch COVID-19 tại 63 tỉnh thành.31
Ngoài ra, một trong những lý do giúp giải thích cho việc người dân ủng hộ chủ trương ưu tiên bảo vệ sức
khoẻ là họ lo lắng về nguy cơ lây truyền COVID-19 cho người thân trong gia đình, khi một phần không nhỏ
các hộ gia đình ở Việt Nam chung sống đa thế hệ, trong gia đình có người cao tuổi và trẻ nhỏ, đây là những
đối tượng chịu rủi ro cao nếu mắc phải COVID-1932. Theo số liệu Khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm
2016, có khoảng 21% hộ gia đình sống đa thế hệ, tức có ông bà sống chung với con cháu.
Người dân đánh giá cao lệnh giãn cách xã hội toàn quốc vào tháng 4 năm 2020
Lệnh giãn cách toàn quốc vào tháng Tư năm 2020 là một ví dụ minh hoạ sống động cho việc Chính phủ ưu
tiên bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người dân và coi việc giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong nước là điều
quan trọng hàng đầu để có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Cụ thể, lệnh giãn cách toàn quốc trong 15 ngày
bắt đầu từ ngày 01/04/2020 được ban hành chỉ 10 ngày sau khi phát hiện ra hai ca đầu tiên lây nhiễm trong
cộng đồng.33 Trên thực tế, Việt Nam và Lào và hai quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á thực hiện giãn cách xã
hội trên phạm vi toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 (Riyanti D. & cộng sự, 2020).
Nhìn chung, người trả lời khảo sát đều cho rằng lệnh giãn cách xã hội toàn quốc vào tháng Tư năm 2020 được
thực hiện đúng lúc và người dân tuân thủ tốt lệnh giãn cách này (Hình 5). Có 88% người trả lời đồng ý rằng
lệnh giãn cách được đưa ra đúng thời điểm, không sớm không muộn. Chỉ có 9% người trả lời cho rằng lệnh
giãn cách được đưa ra tương đối sớm. Trong đó phần lớn là nhóm người dễ bị tổn thương, bao gồm người
thuộc nhóm thu nhập thấp nhất, người có trình độ học vấn thấp và lao động không kỹ có kỹ năng34 (Hình 6).
Khi được hỏi về mức độ tuân thủ lệnh giãn cách xã hội của người dân trong khu vực người trả lời sinh sống,
88% người trả lời cho biết khu dân cư của họ tuân thủ tốt lệnh giãn cách. Chỉ có 2% người trả lời cho biết
người dân trong khu vực họ sinh sống không tuân thủ lệnh giãn cách.

28

http://tuyengiao.vn/thoi-su/uu-tien-phong-chong-dich-viem-phoi-la-du-phai-hy-sinh-loi-ich-kinh-te-126427. Truy cập ngày
30/12/2020.
29 Trong câu hỏi này, người trả lời được đề nghị chọn một trong hai ý kiến nói về ưu tiên của Chính phủ Việt Nam mà họ đồng ý
nhiều hơn – sức khoẻ của người dân hay là phát triển kinh tế. Hai ý kiến này được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên để loại bỏ khả
năng người trả lời thuận miệng chọn ý kiến đầu tiên được đưa ra.
30 https://www.weforum.org/agenda/2020/05/coronavirus-health-economy-global-survey/. Truy cập ngày 30/12/2020.
31 https://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-369-BYT-TT-KT-2020-van-dong-phong-chong-benh-viem-duongho-hap-cap-do-nCoV-433772.aspx. Truy cập ngày 30/12/2020.
32 https://www.sggp.org.vn/nguoi-cao-tuoi-de-bi-ton-thuong-boi-covid19-652542.html. Truy cập ngày 30/12/2020.
33 https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/thu-tuong-chi-thi-cach-ly-toan-xahoi-tu-0-gio-1-4-tren-pham-vi-toan-quoc. Truy cập ngày 30/12/2020.
34 Nhóm NTL này cũng bị tác động nặng nề bởi COVID-19 khi xét theo tình trạng mất việc làm và giảm thu nhập.
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Hình 5. Đánh giá của người dân về lệnh giãn cách xã hội toàn quốc vào tháng Tư năm 2020

Hình 6. Tỷ lệ người trả lời cho rằng lệnh giãn cách toàn quốc được thực hiện tương đối sớm, quá sớm (%)
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Lệnh giãn cách xã hội toàn quốc có thể có ảnh hưởng trực tiếp lên khả năng tiếp cận của người dân tới các dịch vụ hành
chính công. Cụ thể là chỉ có 10% người trả lời cho biết họ có sử dụng các dịch vụ hành chính công trong tháng Tư năm
2020, thấp hơn rất nhiều so với con số 40% vào thời điểm tháng Tám năm 2019. 35 Những người này hầu hết (94%) đều
làm thủ tục hành chính ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận ‘một cửa’) ở cấp huyện và cấp xã (Hình 7). Chỉ có
3% người trả lời cho biết họ làm thủ tục hành chính qua mạng, thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Với số lượng
doanh nghiệp và người dân làm việc trực tuyến ngày càng tăng do COVID-19, Chính phủ nên coi sáng kiến chính phủ
điện tử là một trong những ưu tiên hàng đầu trong thập kỷ mới.

35

Dữ liệu của cuộc khảo sát PAPI 2019.
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Hình 7. Tỷ lệ người trả lời thực hiện thủ tục hành chính trong tháng Tư, chia theo kênh thực hiện (%)
78
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Mặc dù lệnh giãn cách xã hội toàn quốc vào tháng Tư năm 2020 được coi là đúng thời điểm và được tuân thủ
nghiêm ngặt, đa số người trả lời cho rằng Chính phủ không nên tiếp tục áp dụng biện pháp này trong bối
cảnh hiện tại, khi mà tình hình lây lan COVID-19 đã được kiểm soát tốt. Cụ thể, chỉ có 21% số người tham gia
khảo sát ủng hộ việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn quốc, trong khi có tới 77% người trả lời nói rằng lệnh
giãn cách chỉ nên áp dụng ở phạm vi khu vực: cụ thể là 14% cho rằng nên áp dụng ở phạm vi xã/phường, 17%
áp dụng với phạm vi tỉnh/TP và 46% áp dụng với khu dân cư. Phát hiện này hoàn toàn nhất quán giữa các
nhóm dân cư, đồng nghĩa với việc quan điểm của người trả lời về lệnh giãn cách xã hội không bị ảnh hưởng
bởi các đặc điểm nhân khẩu học của họ.
Ngoài đánh giá về lệnh giãn cách xã hội, người tham gia khảo sát cũng được đề nghị đánh giá tổng thể mức
độ hiệu quả trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền.
Hình 8 cho thấy người trả lời đánh giá cao chính sách và hành động của Chính phủ trong công tác ngăn chặn
virus lây lan. Có tới 96% người trả lời đánh giá mức độ hiệu quả ứng phó với đại dịch COVID-19 của Ban Chỉ
đạo Quốc gia Phòng, chống COVID-19 là tốt và rất tốt. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 54% người trả lời cho rằng
chính quyền cấp tỉnh/thành phố nơi họ sinh sống đã chống dịch rất tốt, và với trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân
phố tỷ lệ này chỉ đạt 39%.
Hình 8. Đánh giá của người dân về mức độ hiệu quả chống dịch COVID-19 của các cấp chính quyền (%)
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Cuối cùng, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy để tìm hiểu sâu hơn mối quan hệ giữa đặc điểm
nhân khẩu học của người tham gia khảo sát và đánh giá của họ về các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 của Chính
phủ (Phụ lục 2). Kết quả hồi quy ở Phụ lục 3 cho thấy người trả lời sống ở khu vực thành thị và có trình độ học vấn cao
hơn có xu hướng ủng hộ các biện pháp ứng phó với dịch của Chính phủ hơn. Đặc biệt, những người có trải nghiệm tốt
hơn với quản trị và hành chính công ở địa phương mình trước đây có xu hướng ủng hộ các biện pháp chống dịch của
Chính phủ mạnh mẽ hơn. Điều này có thể được lý giải rằng những tỉnh thành có chất lượng quản trị và hành chính công
tốt đã thực hiện các biện pháp ứng phó với COVID-19 hiệu quả hơn và từ đó cũng nhận được sự tin tưởng của người
dân hơn. Đáng chú ý nhất là mối tương quan cùng chiều giữa việc được nhận hỗ trợ của Chính phủ và mức độ đánh giá
hiệu quả của người trả lời. 36 Những người tham gia khảo sát được nhận hỗ trợ tiền mặt từ gói hỗ trợ COVID-19 thường
có xu hướng đánh giá tích cực về các biện pháp chống dịch của Chính phủ.

Các tác động kinh tế của đại dịch COVID-19
Các biện pháp được áp dụng nhằm ứng phó với đại dịch của Chính phủ Việt Nam cũng như Chính phủ các
nước khác có ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế Việt Nam. Một số nghiên cứu đã cho thấy tác động tiêu
cực của đại dịch COVID-19 đối với các hoạt động kinh tế (ví dụ: Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2020; ILO, 2020;
Yang & cộng sự, 2020; Dang & Nguyen, 2020). Trong khảo sát này, 24% số người được hỏi nói rằng họ bị mất
việc làm do tác động của COVID-19. Hình 9 cho thấy tình trạng bị mất việc có khác biệt đáng kể giữa các
ngành và nghề nghiệp khác nhau.
Cụ thể, những người trả lời làm việc trong lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất, trong khi những người
làm việc trong khu vực công ít bị ảnh hưởng nhất. Tỷ lệ người trả lời làm việc trong lĩnh vực dịch vụ bị mất
việc là 33%. Việc đóng cửa biên giới và thực hiện lệnh giãn cách xã hội trong nước đã ảnh hưởng nặng nề đến
các ngành dịch vụ quan trọng như vận tải và du lịch. Lao động phổ thông và những người làm việc cho các hộ
kinh doanh phi nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khi mà 39% người trả lời là lao động phổ thông cho
biết họ bị mất việc làm. Trong khi đó, chỉ 7% người trả lời là các nhà quản lý bị mất việc làm do COVID-19.
Cần lưu ý rằng 5% số người từng thất nghiệp trong năm 2019 (thời điểm tham gia cuộc khảo sát PAPI 2019,
khi dịch COVID-19 chưa xuất hiện tại Việt Nam) gặp phải tình trạng mất việc làm vào năm 2020 (thời điểm
tham gia khảo sát này). Có thể họ đã tìm được việc làm mới trước khi COVID-19 xuất hiện nhưng do ảnh
hưởng của COVID-19 họ đã bị mất việc làm mới tìm được. 37
Tác động của COVID-19 tới việc làm cũng có sự khác biệt giữa các nhóm dân cư có mức thu nhập khác nhau. Để xem
xét mối tương quan giữa mức thu nhập của người trả lời và tình trạng mất việc làm, nhóm nghiên cứu chia những người
tham gia khảo sát thành 5 nhóm theo phân vị thu nhập của họ trong cuộc khảo sát PAPI 2019 (thu nhập trước khi đại
dịch xảy ra). Kết quả phân tích cho thấy những người trả lời thuộc nhóm thu nhập thấp có nhiều khả năng bị mất việc
hơn những người thuộc nhóm thu nhập cao. Cụ thể, những người cận nghèo (thuộc nhóm phân vị thu nhập thứ hai)
bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19, với 31% số người được hỏi trong nhóm này bị mất việc làm. Đáng chú ý, nhóm
phân vị thu nhập thứ hai bao gồm một tỷ lệ lớn lao động phổ thông, một trong những đối tượng được cho là bị ảnh
hưởng nhiều nhất bởi đại dịch COVID-19.
Tình trạng mất việc làm dẫn tới hệ quả thu nhập của các hộ gia đình bị giảm xuống. Một cuộc khảo sát gần
đây do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho thấy 70% hộ gia đình đã trải qua một đợt giảm thu nhập kể từ tháng
Hai, chủ yếu là do mất việc làm (Yang & cộng sự, 2020). Cũng theo UN Women (2020), mức giảm thu nhập
của hộ gia đình do COVID-19 được ghi nhận là mạnh nhất vào tháng Tư năm 2020. Cụ thể, so với tháng Mười
hai năm 2019, thu nhập hộ gia đình giảm hơn 70% vào tháng 04/2020 và 49% vào tháng 05/2020.
36
37

Nhóm nghiên cứu sẽ thảo luận về đánh giá của người tham gia khảo sát về gói hỗ trợ này ở phần sau.
Nhóm nghiên cứu phân loại người trả lời dựa trên tình trạng việc làm của họ trong năm 2019 từ cuộc khảo sát PAPI 2019.
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Hình 9. Tỷ lệ người trả lời bị mất việc và giảm thu nhập do COVID-19 (%)

Trong cuộc khảo sát này, 65% người được hỏi bị giảm thu nhập do COVID-19. Trung bình, thu nhập của họ
giảm khoảng 31% (Hình 10). Những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ có mức giảm thu nhập rất cao. Lao
động phổ thông và những người làm việc cho các hộ kinh doanh cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn các nhóm lao
động khác. Những người cận nghèo (thuộc nhóm phân vị thu nhập thứ hai) bị ảnh hưởng nhiều nhất với mức
giảm thu nhập là 38%, trong khi những người giàu nhất (thuộc nhóm phân vị thu nhập thứ năm) bị giảm thu
nhập 24%.
Hình 10. Mức giảm thu nhập do COVID-19 (%)

Ngũ phân vị thu nhập

Nghèo nhất

32

Cận nghèo

38

Trung bình

31

Cận giàu

29

Giàu nhất
Nghề nghiệp

24

Quản lí, nhà chuyên môn

14

LĐ có kỹ năng

34

LĐ không có kỹ năng

43

Nông nghiệp, tự làm

31

Tự làm phi nông nghiệp
Không làm việc
Ngành kinh tế

45
9

Nông nghiệp

33

Công nghiệp

19

Dịch vụ
Hành chính nhà nước
Tất cả

39
12
31
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Người tham gia khảo sát cũng được hỏi về các biện pháp mà họ và hộ gia đình đã sử dụng, như giảm chi tiêu tiêu dùng,
sử dụng tiền tiết kiệm, hay vay mượn tiền, v.v., để ứng phó với tình trạng bị giảm thu nhập nói trên. Hình 11 cho thấy
91% hộ gia đình phải giảm chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu và 78% hộ gia đình phải giảm chi tiêu cho các mặt
hàng thiết yếu (thực phẩm, nước, quần áo, thuốc men). Tỷ lệ người trả lời cho biết họ hoặc các thành viên trong gia
đình phải tìm công việc khác để kiếm thêm thu nhập là 22%. Nghiêm trọng hơn, 7% người trả lời nói rằng họ hoặc các
thành viên trong hộ phải bán tài sản của gia đình để ứng phó với các tác động của đại dịch COVID-19.
Hình 11. Các biện pháp ứng phó với tình trạng giảm thu nhập của hộ gia đình (%)
Giảm chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu

91

Giảm chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu

78

Sử dụng tiền tiết kiệm

42

Vay mượn tiền từ người thân, bạn bè

27

Tìm việc làm mới

22

Vay mượn tiền từ ngân hàng, quỹ tín dụng

15

Bán tài sản của gia đình
Biện pháp khác

7
3

Đánh giá của người dân về gói hỗ trợ an sinh xã hội
Vào tháng Tư năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ để hỗ trợ tiền
mặt cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.38 Gói hỗ trợ chưa từng có tiền lệ này được kỳ vọng
sẽ giúp đỡ 20 triệu người nằm trong đối tượng dễ bị tổn thương nhằm đảm bảo an sinh xã hội sao cho “không
để ai bị bỏ lại phía sau” trong tình hình dịch bệnh. Cho đến thời điểm ngày 22/08/2020, gói hỗ trợ này mới
giải ngân được 11,9 nghìn tỉ đồng cho 12,06 triệu người và 13.725 hộ kinh doanh cá thể.39 Dưới đây là kết
quả phân tích nhận thức của người trả lời về gói hỗ trợ này.
Bảng 1. Nội dung hỗ trợ của gói an sinh xã hội dành cho người dân gặp khó khăn do COVID-19
STT

Nhóm đối tượng hưởng lợi

Trợ cấp hàng tháng

Thời gian áp dụng

1

NLĐ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải
thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao
động, nghỉ việc không hưởng lương
NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng
làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp
thất nghiệp; NLĐ không có giao kết hợp đồng lao
động bị mất việc làm
Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới
100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày
01 tháng 4 năm 2020
Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp
ưu đãi hàng tháng

1.800.000
đồng/người/tháng

- Chi trả hàng tháng
- Tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và
không quá 3 tháng
- Chi trả hàng tháng
- Tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và
không quá 3 tháng

5

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng

500.000
đồng/người/tháng

6

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc
gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm
2019

250.000
đồng/khẩu/tháng

2

3

4

1.000.000
đồng/người/tháng

1.000.000
đồng/hộ/tháng
500.000
đồng/người/tháng

- Chi trả hàng tháng
- Tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và
không quá 3 tháng
- Chi trả một lần
- Áp dụng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng
6 năm 2020
- Chi trả một lần
- Áp dụng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng
6 năm 2020
- Chi trả một lần
- Áp dụng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng
6 năm 2020

38

http://english.molisa.gov.vn/Pages/Document/Detail.aspx?Id=39439. Truy cập ngày 30/12/2020.
http://hanoitimes.vn/vietnam-labor-ministry-proposes-second-covid-19-credit-package-worth-us800-million-313941.html. Truy
cập ngày 30/12/2020.
39
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Mặc dù có 87% số người trả lời đã từng nghe nói về gói hỗ trợ, nhưng mức độ tiếp cận thông tin của các
nhóm dân cư là khác nhau (Hình 12). Nhìn chung, những người có mức sống cao hơn có xu hướng tiếp cận
thông tin về gói hỗ trợ tốt hơn. Người Kinh, người thuộc nhóm thu nhập cao và người sống ở khu vực thành
thị biết về gói hỗ trợ này nhiều hơn những nhóm người còn lại. Bên cạnh đó, có tới 98% người trả lời có trình
độ cao đẳng – đại học biết về gói hỗ trợ này, cao hơn nhóm người có trình độ thấp hơn tiểu học tới 20 điểm
phần trăm.
Tỷ lệ người trả lời cho biết hộ gia đình họ có được nhận hỗ trợ tiền mặt từ gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ là 21%.40 Kết quả phân
tích, kết hợp dữ liệu phân loại hộ nghèo trong khảo sát PAPI 2019 cho thấy, 64% số hộ nghèo đã nhận được hỗ trợ,
đồng nghĩa với việc còn 36% số hộ nghèo không nhận được gói hỗ trợ này.41 Theo Yang & cộng sự (2020), không phải
tất cả các hộ gia đình và người dân đủ điều kiện đều đăng ký nhận hỗ trợ. Điều này lý giải vì sao có một số người không
nhận được hỗ trợ tiền mặt. Hơn nữa, việc gói hỗ trợ này được phân bổ hợp lý hay không còn phụ thuộc nhiều vào việc
sàng lọc và tổng hợp danh sách đối tượng hưởng lợi của chính quyền địa phương. 42
Số liệu thống kê mô tả cho thấy gói hỗ trợ này phần nào đã tiếp cận được nhóm người dễ tổn thương bởi nhóm hộ này
có tỷ lệ được nhận hỗ trợ cao hơn (Hình 12). Cụ thể, tỷ lệ hộ được nhận hỗ trợ trong nhóm hộ có thu nhập thấp nhất
cao gấp đôi tỷ lệ hộ được nhận hỗ trợ trong nhóm hộ có thu nhập cao nhất, 29% so với 15%. Khi so sánh tỷ lệ người trả
lời được nhận hỗ trợ của nhóm người có trình độ tiểu học và nhóm người có trình độ cao đẳng-đại học, ta thấy xu
hướng tương tự. Hộ người DTTS và hộ sống ở khu vực nông thôn cũng có tỷ lệ nhận hỗ trợ cao hơn nhóm hộ còn lại
mặc dù khoảng cách chênh lệch không thực sự đáng kể, ở mức 5 và 3 điểm phần trăm.
Tỷ lệ người nhận hỗ trợ cho rằng hộ gia đình họ đã nhận được khoản hỗ trợ đúng như số tiền quy định trong
Nghị quyết số 42/NQ-CP ban hành ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ là 88%. Chỉ có 4% người nhận
hỗ trợ cho rằng hộ gia đình của họ không nhận được đúng số tiền hỗ trợ như quy định.

Dân tộc

26

21

14

15

85

89

90

94

84

Trung bình

Cận giàu

Trình độ giáo dục

NTL đã từng nghe nói về gói hỗ trợ

23

20
90

Ngũ phân vị thu nhập

Thành thị

82

Nông thôn

98

Giàu nhất

91

29

Cận nghèo

86

12

Nghèo nhất

78

17

Cao đẳng, ĐH trở lên

79

24

THPT

29

Tiểu học

88

26

DTTS

87

Kinh

21

Tất cả

21

THCS

Hình 12. Trải nghiệm của người trả lời với gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ (%)

Khu vực

NTL nhận được hỗ trợ

40

Con số này tương đương với tỷ lệ hộ nghèo ước tính theo Khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam.
Hộ nghèo ở đây là những hộ được chính quyền địa phương chứng nhận hộ nghèo.
42 https://www.tienphong.vn/kinh-te/goi-ho-tro-goi-62-nghin-ty-chi-sai-lam-that-thoat-ngan-sach-1755788.tpo. Truy cập ngày
30/12/2020.
41
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Hình 13. Đánh giá của người nhận hỗ trợ về tính kịp thời và thủ tục tiếp nhận của gói hỗ trợ

Bên cạnh đó, khảo sát cũng tìm hiểu và đo lường đánh giá của người nhận hỗ trợ về gói hỗ trợ này thông qua
hai câu nói về tính kịp thời và thủ tục tiếp nhận của gói hỗ trợ.43 Trên thực tế, như Hình 13 cho thấy hầu hết
người nhận hỗ trợ đều đồng ý rằng hỗ trợ tiền mặt được đưa ra kịp thời (83%) và có thủ tục đăng ký tiếp
nhận đơn giản (85%). Tuy nhiên, do số người nhận hỗ trợ trong khảo sát này khá nhỏ nên nhóm nghiên cứu
không trình bày và phân tích dữ liệu phân tổ theo các đặc điểm nhân khẩu học của người trả lời.

Kết luận và hàm ý chính sách
Nghiên cứu này sử dụng số liệu thu thập từ một khảo sát qua điện thoại được thực hiện vào tháng 9/2020
với 1.335 người trả lời được lựa chọn ngẫu nhiên từ những người tham gia khảo sát Chỉ số hiệu quả Quản trị
và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2019, từ đó cung cấp các bằng chứng để giải thích thành
công của Việt Nam trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19. Theo đánh giá của người trả lời khảo sát, các biện
pháp phòng chống COVID-19 của Chính phủ Việt Nam là kịp thời và hiệu quả. Việc phổ biến thông tin rộng
rãi và kịp thời đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nghiêm trọng của COVID-19, từ đó đóng
một vai trò lớn trong việc kiểm soát đại dịch. Chiến dịch truyền thông được Chính phủ thực hiện sâu rộng
trên nhiều kênh khác nhau với một quy mô chưa từng có đã phát huy hiệu quả khi gần như tất cả người trả
lời đều cho biết họ nghe đến COVID-19 ít nhất một vài lần trong tuần. Theo kết quả khảo sát, ti-vi và tin nhắn
điện thoại là các kênh phổ biến thông tin hiệu quả nhất với khả năng tiếp cận tới hơn 70% người trả lời.
Việc công khai, minh bạch thông tin đã đem lại kết quả là niềm tin vững chắc của người dân vào các biện
pháp ứng phó của Chính phủ. Điều này cũng chứng tỏ sự cần thiết của các can thiệp của Chính phủ vào một
vấn đề chưa từng có tiền lệ như đại dịch này. Kết quả khảo sát cho thấy sự đồng thuận và ủng hộ cao của
người dân với các chính sách, khuyến cáo và biện pháp chống dịch của chính quyền các cấp trung ương và
địa phương. Cụ thể, 88% người trả lời đánh giá lệnh giãn cách xã hội hồi tháng 4/2020 được ban hành đúng
thời điểm. Trên 90% người trả lời cho biết đã tích cực thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân và gia đình
khỏi vi-rút Corona, chủ yếu là các biện pháp đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, rửa tay thường xuyên và thực
hiện giãn cách xã hội. Ấn tượng hơn, 96% người trả lời cho rằng hiệu quả ứng phó với dịch của Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 là tốt và rất tốt, và 89% người trả lời đồng thuận với quan điểm của
Chính phủ trong việc ưu tiên cứu người khỏi COVID-19 dù phải hy sinh phát triển kinh tế.
43

Câu 1: “Nhận được khoản hỗ trợ đó kịp thời.”
Câu 2: “Thủ tục tiếp nhận khoản hỗ trợ đó đơn giản.”
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Mặc dù Chính phủ và người dân Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh, đại dịch COVID-19 vẫn
để lại những tác động tiêu cực đến việc làm và thu nhập của các hộ gia đình, với 24% người trả lời cho biết
họ bị mất việc và 65% người trả lời bị giảm thu nhập. Việc đóng cửa biên giới và cách ly xã hội gây ảnh hưởng
nhiều nhất đến lao động trong ngành dịch vụ, cũng như các nhóm lao động phổ thông không có kĩ năng và
lao động tự làm phi nông nghiệp. Các hộ nghèo và cận nghèo cũng là hai nhóm bị ảnh hưởng nặng nề bởi
COVID-19. Kết quả phân tích cũng cho thấy đại dịch có tác động ở các mức độ khác nhau đến các nhóm yếu
thế và làm gia tăng mức độ nghèo của họ. Để giảm bớt tác động tiêu cực của COVID-19 đến các nhóm bị ảnh
hưởng nhiều nhất, Chính phủ đã ban hành gói hỗ trợ xã hội bằng tiền mặt trị giá 62 nghìn tỷ đồng tới các hộ
nghèo và cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, lao động và hộ kinh doanh
cá thể bị ảnh hưởng. Đánh giá của những người được nhận hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỷ là khá tích cực trên nhiều
khía cạnh như nhận đủ số tiền theo chính sách đề ra, nhận được khoản hỗ trợ kịp thời và thủ tục tiếp nhận
đơn giản. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 13% số người trả lời khảo sát chưa nghe đến gói hỗ trợ này, chủ yếu
thuộc các nhóm DTTS, người nghèo, người sinh sống tại một số vùng nông thôn và có trình độ học vấn thấp.
Điều này gợi ý rằng công tác tuyên truyền có thể được thực hiện tốt hơn để có thể đưa các chủ trương, chính
sách của Chính phủ đến được những vùng sâu vùng xa nơi việc tiếp cận thông tin bị hạn chế.
Nghiên cứu này giúp đưa ra một số hàm ý chính sách. Trước hết, Chính phủ cần tiếp tục chú trọng nâng cao
chất lượng quản trị và hành chính công nhằm củng cố niềm tin của người dân đối với các biện pháp ứng phó
của các cấp chính quyền, đặc biệt khi có các tình huống khủng hoảng như dịch bệnh, thiên tai. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, những người có trải nghiệm tốt hơn về chất lượng quản trị và hành chính công ở đại phương
có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt hơn. Nhóm này
cũng thể hiện mức độ ủng hộ cao hơn đối với các biện pháp ứng phó với đại dịch của các cấp chính quyền.
Chính phủ cũng cần quan tâm hơn nữa đến các tác động kinh tế của đại dịch khi mà kết quả nghiên cứu cho
thấy người trả lời bị giảm thu nhập do COVID-19 có xu hướng ít ủng hộ các chính sách phòng, chống dịch hơn.
Việc hỗ trợ đối với những người bị ảnh hưởng bởi dịch là vô cùng cần thiết. Kết quả phân tích cho thấy những
người được nhận tiền hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng có xu hướng đồng thuận cao hơn với các biện
pháp ứng phó của các cấp chính quyền.
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy mức độ tiếp cận thông tin về đại dịch và gói hỗ trợ là khác nhau
giữa các nhóm dân cư. Cụ thể, nhóm người có trình độ học vấn và thu nhập thấp hơn có tỷ lệ biết về gói hỗ
trợ của chính phủ thấp hơn các nhóm khác. Do vậy, công tác tuyên truyền cần được thực hiện tốt hơn nữa
đối với những người dễ bị hạn chế về mặt tiếp cận thông tin. Cuối cùng, trong bối cảnh hiện nay, người trả
lời ủng hộ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội tại xã/phường/thị trấn hoặc khu dân cư nơi có dịch hơn là thực
hiện giãn cách trên toàn quốc do lo ngại các tác động tiêu cực của việc giãn cách xã hội lên vấn đề việc làm
và thu nhập.
Thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19 cho tới thời điểm báo cáo này được hoàn
thành hàm ý những bài học quan trọng về giá trị của việc công khai, minh bạch về thông tin, trách nhiệm giải
trình và gắn kết xã hội của chính quyền không chỉ cho Việt Nam mà còn cho nhiều quốc gia khác khi phải ứng
phó với những khủng hoảng tương tự trong tương lai. Đối với Việt Nam, việc thực hiện tốt quản trị có sự
tham gia của người dân trong ứng phó với đại dịch COVID-19 cần được áp dụng khi giải quyết những thách
thức khác mà người dân hiện nay đặc biệt quan ngại (được thể hiện qua khảo sát PAPI trong bốn năm qua),
là nghèo đói, ô nhiễm môi trường và tham nhũng.
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Giới tính
Độ tuổi
25

14
16

Dân tộc Trình độ giáo dục
11
16
20

26
12 14

5
4

Nghề nghiệp
Phân loại Khu vực
nghèo

ĐB sông Hồng
Miền núi và trung du phía Bắc
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
ĐB sông Cửu Long

33

Nông thôn
Thành thị

18
26

Không nghèo
Nghèo

33

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

26

Tiểu học
THCS
THPT
Cao đẳng, ĐH trở lên

18

Kinh
DTTS

Từ 30 tuổi trở xuống
31 đến 40 tuổi
41 đến 50 tuổi
51 đến 60 tuổi
61 tuổi trở lên

Nữ
Nam

Phụ lục

Phụ lục 1. Đặc điểm nhân khẩu học của người trả lời (%)

86
96

55
65

45
35
23
18 20
7

13
20

Vùng

18

Phụ lục 2. Mô tả phương pháp phân tích hồi quy

Bên cạnh phương pháp phân tích mô tả đã trình bày, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi
quy nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận và trải nghiệm của người trả lời qua mô hình sau:
𝑦𝑖,𝑗 = α + 𝐷𝑂𝑀𝑖,𝑗 β + 𝐸𝐶𝑂𝑖,𝑗 γ + 𝑆𝑂𝐶𝑖,𝑗 δ + 𝐺𝐸𝑂𝑖,𝑗 θ + 𝑃𝑅𝑂𝑗 π + 𝜀𝑖,𝑗 ,

(1)

Trong đó, 𝑦𝑖,𝑗 là biến phụ thuộc của người trả lời i tại tỉnh j. Các biến phụ thuộc này phản ánh trải nghiệm của
người dân về đại dịch COVID-19 và cảm nhận của họ về các biện pháp ứng phó với đại dịch của các cấp chính
quyền. 𝐷𝑂𝑀𝑖,𝑗 gồm các biến đại diện cho đặc điểm nhân khẩu học của người trả lời, như thông tin về độ tuổi,
giới tính, dân tộc và trình độ giáo dục. 𝐸𝐶𝑂𝑖,𝑗 gồm các biến liên quan đến tình hình kinh tế của người trả lời
như ngành nghề làm việc, tình trạng mất việc làm và giảm thu nhập do COVID-19. 𝑆𝑂𝐶𝑖,𝑗 gồm các biến về
tham gia xã hội và những đặc điểm phi kinh tế khác của người trả lời như việc tham gia vào các tổ chức đoàn
thể, nhận tiền từ gói hỗ trợ của Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số PAPI. 𝐺𝐸𝑂𝑖,𝑗 gồm các biến về địa lý, ví
dụ như biến giả cho người sinh sống tại khu vực thành thị và từng vùng kinh tế. 𝑃𝑅𝑂𝑗 gồm các biến mang
tính đại diện cấp tỉnh, như số ca nhiễm COVID-19 trong tỉnh và số ngày giãn cách xã hội trong tháng Tư của
tỉnh.
Một thách thức khi chọn biến phụ thuộc cho mô hình trên đến từ việc có một số lượng lớn các biến có thể
được sử dụng để đo lường trải nghiệm và cảm nhận của người dân về đại dịch COVID-19 cũng như các biện
pháp ứng phó của các cấp chính quyền. Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp
phân tích thành phần chính của Filmer & Pritchett (2001) và Filmer & Scott (2008) để xây dựng các chỉ số
tổng hợp. Chỉ số tổng hợp được xây dựng dựa trên “thành phần chính” đầu tiên của một vectơ các chỉ số
phụ. Cách tiếp cận thành phần chính, qua đó, xác định chỉ số tổng hợp của các biến được sử dụng. Chỉ số
tổng hợp cho người trả lời i, 𝐴𝑖 , được tính toán như sau:
̅̅̅̅
𝑥𝑝𝑖 −𝑥
𝑝

𝐴𝑖 = ∑𝑝 𝑎𝑝 (

𝑠𝑝

),

(2)

Trong đó, xp đại diện cho các chỉ số phụ p, và ̅̅̅
𝑥𝑝 là giá trị trung bình của các chỉ số phụ trong mẫu. s là độ
lệch chuẩn của các chỉ số phụ xp, trọng số a là một vectơ có p chiều, được lựa chọn để phương sai của chỉ số
tổng hợp A là lớn nhất, với điều kiện ∑𝑝 𝑎𝑝 = 1. Trọng số a có thể được coi là vectơ điểm cho các chỉ sổ phụ,
được ước lượng theo phương pháp phân tích thành phần chính.
Trong nghiên cứu này, 3 chỉ số tổng hợp được xây dựng nhằm đo lường mức độ lo ngại của người dân về
dịch bệnh, mức độ tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của họ và đánh giá của họ về các biện pháp ứng
phó của các cấp chính quyền. Dựa trên các dữ liệu sẵn có, chỉ số phụ của các chỉ số tổng hợp bao gồm:
-

-

Chỉ số tổng hợp – Mức độ lo ngại về dịch bệnh:
o Tần suất theo dõi thông tin về COVID-19
o Đánh giá về mức độ hệ trọng của dịch bệnh
o Nhận thức về mức độ tác động của COVID-19 đối với Việt Nam
o Ý kiến nhất trí về việc cộng đồng dân cư nên tự thực thi lệnh giãn cách xã hội
o Mức độ ủng hộ đối với lệnh giãn cách xã hội trên diện rộng
Chỉ số tổng hợp – Mức độ tuân thủ các biện pháp phòng, chống COVID-19:
o Rửa tay hằng ngày
o Rửa tay bằng cồn
o Đeo gang tay khi đi ra ngoài
o Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài
19

-

o Học tập tại nhà
o Làm việc tại nhà
o Giảm gặp gỡ, tụ tập với người ngoài gia đình
o Giãn cách xã hội
o Vệ sinh nhà cửa
o Cài đặt phần mềm Bluezone
o Các biện pháp khác
Chỉ số tổng hợp – Đánh giá về các biện pháp ứng phó của các cấp chính quyền:
o Tính kịp thời của lệnh giãn cách xã hội toàn quốc hồi tháng Tư năm 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 về đối tượng hưởng lợi của gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ.

Các chỉ số tổng hợp này được chuẩn hóa để có giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Chỉ số có
giá trị càng cao cho thấy người dân lo ngại nhiều hơn về đại dịch, tuân thủ các biện pháp phòng, chống COVID19 hơn và đánh giá tích cực hơn về các biện pháp ứng phó của các cấp chính quyền.
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Phụ lục 3. Bảng kết quả hồi quy của các chỉ số tổng hợp
Mức độ lo ngại về dịch
bệnh COVID-19
Biến giải thích

Hệ số

Sai số
chuẩn
(2)
0,060
0,017
0,168
0,083

Mức độ tuân thủ các
biện pháp phòng, chống
COVID-19
Hệ số
Sai số
chuẩn
(3)
(4)
-0,158***
0,042
-0,005
0,020
0,034
0,194
-0,160
0,106

(1)
0,001
Giới tính (nam=1, nữ=0)
-0,036**
Tuổi
0,291*
Tuổi bình phương * 1000
0,089
Dân tộc (DTTS=1, Kinh=0)
Tiểu học và dưới tiểu học
-0,003
0,082
0,099
Trung học cơ sở
0,003
0,084
0,012
Trung học phổ thông
-0,067
0,100
0,324***
Cao đẳng, đại học trở lên
Nông nghiệp
-0,012
0,114
-0,130
Công nghiệp
-0,190**
0,096
0,106
Dịch vụ
-0,062
0,105
0,104
Hành chính nhà nước
Quản lý, nhà chuyên môn
-0,043
0,131
-0,035
Lao động có kỹ năng
-0,163
0,152
-0,020
Lao động không có kỹ năng
-0,181
0,147
-0,089
Nông nghiệp, tự làm
0,097
0,140
-0,040
Phi nông nghiệp
0,033
0,114
-0,008
Không làm việc
0,153**
0,072
0,101*
Mất việc làm (có=1, không=0)
0,094
0,066
0,104**
Giảm thu nhập (có=1, không=0)
Tham gia các tổ chức đoàn thể
-0,016
0,050
-0,004
(có=1, không=0)
0,041
0,120
-0,237
Hộ nghèo (có=1, không=0)
Nhận tiền từ gói hỗ trợ
0,065
0,075
0,077
(có=1, không=0)
0,011***
0,004
0,009**
Chỉ số PAPI của người trả lời
0,041
0,041
0,134***
Số ca bệnh COVID trong tỉnh
Số ngày giãn cách xã hội trong
-0,004
0,006
-0,009*
tháng Tư của tỉnh
Khu vực sinh sống (thành thị=1,
0,056
0,062
0,028
nông thôn=0)
Đồng bằng sông Hồng
0,118
0,087
-0,052
Miền núi và trung du phía Bắc
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền
0,120
0,080
0,108
Trung
0,002
0,118
0,615***
Tây Nguyên
-0,136
0,087
0,420***
Đông Nam Bộ
0,074
0,097
0,564***
Đồng bằng sông Cửu Long
0,441
0,505
-0,687
Hệ số chặn
1.318
1.335
Số quan sát
0,043
0,127
R bình phương
Mức ý nghĩa thống kê: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Sai số chuẩn được điều chỉnh theo quyền số chọn mẫu và tương quan theo cụm.

Mức độ đồng thuận về
các biện pháp ứng phó
của Chính phủ
Hệ số
Sai số
chuẩn
(5)
(6)
0,101*
0,054
0,043**
0,020
-0,446**
0,204
-0,015
0,098

0,063
0,076
0,086

0,080
0,180**
0,272***

0,078
0,073
0,102

0,112
0,089
0,106

-0,043
-0,027
-0,082

0,106
0,102
0,105

0,066
0,103
0,124
0,095
0,095
0,056
0,046

0,029
0,085
-0,011
0,086
-0,028
-0,080
-0,158**

0,117
0,117
0,119
0,128
0,103
0,064
0,064

0,046

0,118*

0,061

0,145

-0,078

0,154

0,065

0,227***

0,058

0,004
0,038

0,037***
-0,003

0,003
0,042

0,005

-0,003

0,005

0,055

0,154***

0,059

0,095

-0,074

0,087

0,072

-0,055

0,071

0,100
0,078
0,073
0,525

-0,255**
-0,154
-0,144*
-2,810***
1.335
0,119

0,104
0,100
0,084
0,554
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