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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 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
(2022). 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: Kết quả khảo sát qua điện thoại Vòng 2. 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 01 năm 2022
Bảo hộ bản quyền. Không được sao in, tái bản, lưu trữ trong một hệ thống mở hoặc chuyển tải bất kỳ
phần nào hoặc toàn bộ nội dung báo cáo này dưới mọi hình thức, như điện tử, sao in, ghi âm, hoặc các
hình thức khác khi chưa được sự đồng ý của các tổ chức thực hiện nghiên cứu.
Ghi chú: Các quan điểm, phát hiện và kết luận đưa ra trong báo cáo này không nhất thiết phản ánh quan
điểm chính thức của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.

UNDP Việt Nam
304 Kim Mã,
Ba Đình
Hà Nội – Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển
Mekong
444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ,
Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: +84 4 38500 100
Fax: +84 4 3726 5520

Điện thoại : +84 243 247 4668
Fax : +84 243 247 4569

Email: registry.vn@undp.org

Email: info@mdri.org.vn
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Nhóm nghiên cứu
Phùng Đức Tùng
Nguyễn Việt Cường
Ngô Hà Quyên
Nguyễn Minh Phượng
Nguyễn Thành Long
(Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong)
và
Đỗ Thanh Huyền
(Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc)
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Lời cảm ơn
Nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 1.501 NTL được lựa chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh thành
trên cả nước đã tham gia và chia sẻ ý kiến thông qua cuộc khảo sát qua điện thoại từ ngày 17 tháng 09 đến
ngày 15 tháng 10 năm 2021. Nếu không có những chia sẻ đó, nghiên cứu này sẽ không thể được hoàn thành.
Tuy nhiên, vì lý do bảo mật, danh tính của những NTL được giữ kín.
Chúng tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng nghiệp trong nước và quốc tế tại UNDP vì những
nhận xét và góp ý cho bảng hỏi khảo sát và các phát hiện sơ bộ đã góp phần hoàn thiện báo cáo này. Nội
dung và phân tích trong báo cáo, cùng với bất kỳ sai sót nào trong việc diễn giải, hoàn toàn thuộc về nhóm
nghiên cứu.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn TS. Edmund J. Malesky từ Đại học Duke (Hoa Kỳ) và TS. Paul J. Schuler từ Đại học
Arizona (Hoa Kỳ) vì những đóng góp quan trọng cho việc thiết kế bảng hỏi và những tư vấn về kĩ thuật trong
quá trình thực hiện nghiên cứu. Xin cảm ơn Bà Diana Torres, Trưởng phòng Quản trị và Tham gia của UNDP,
đã hướng dẫn tổng thể và hỗ trợ việc hoàn thiện báo cáo và Ông David Payne, Chuyên gia về COVID-19 của
UNDP, đã đưa ra những góp ý thiết thực về các phát hiện của nghiên cứu. Buổi tọa đàm công bố các phát
hiện nghiên cứu và các khuyến nghị chính sách được thực hiện kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến
một cách thành công và thu hút được nhiều sự quan tâm vào ngày 7 tháng 12 năm 2021 chính là một sự ghi
nhận tuyệt vời cho 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
Kể từ tháng 5/2021, sự bùng phát của đợt dịch thứ 4 đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế-xã hội và
hiệu quả quản trị công của Việt Nam. Dựa trên số liệu từ vòng 2 của cuộc khảo sát qua điện thoại được thực
hiện với 1.501 người trả lời (NTL) trên toàn quốc, báo cáo này giúp tìm hiểu những tác động của đại dịch
COVID-19 cũng như cách người dân Việt Nam cảm nhận và trải nghiệm các biện pháp chống dịch của các cấp
chính quyền trung ương và địa phương. Cuộc khảo sát cũng được thực hiện nhằm so sánh các góc nhìn và
trải nghiệm của những người có hộ khẩu thường trú tại tất cả 63 tỉnh thành trong năm 2021 với những người
đã được phỏng vấn trong vòng khảo sát 1 năm 2020 để tìm hiểu các thay đổi trước và trong bối cảnh đại dịch
COVID-19.
Nhìn chung, đại dịch COVID-19 trong năm 2021 đã để lại nhiều tác động nghiêm trọng hơn năm 2020. Điều
này phần nào được thể hiện qua mức độ lo ngại cao của người dân với việc học tập của con cháu (76% số
NTL) và tình hình sức khỏe cá nhân (68%). COVID-19 cũng có những tác động tiêu cực đến việc làm và thu
nhập, với 77% số NTL cho biết thu nhập bị giảm do đại dịch. Nhóm người nghèo, DTTS, lao động không có tay
nghề, lao động phi nông nghiệp và những người làm việc trong ngành dịch vụ hoặc sống tại các tỉnh thành có
thời gian giãn cách xã hội kéo dài là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Bên cạnh đó, đợt dịch thứ 4 đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiếp cận thực phẩm, hàng hóa thiết yếu và các
dịch vụ công của những NTL. Khoảng một phần ba số NTL cho biết họ không thể tiếp cận thực phẩm trong
khi một phần năm số NTL gặp khó khăn tương tự trong việc tiếp cận hàng hóa thiết yếu trong đợt dịch này.
Việc sử dụng các dịch vụ hành chính công trở nên kém thường xuyên ở các tỉnh thành có tỷ lệ mắc COVID-19
cao hoặc có thời gian giãn cách kéo dài. Các dịch vụ hành chính công điện tử chưa được tận dụng một cách
hiệu quả và còn nhiều người phải nộp kết quả xét nghiệm COVID-19 để có thể đến các cơ sở y tế.
NTL khảo sát năm 2021 cho thấy đánh giá tích cực về hiệu quả chống dịch của các cấp chính quyền, tuy nhiên
tỷ lệ này đã giảm so với năm 2020. Cụ thể, 84% số NTL đánh giá các biện pháp ứng phó của Chính phủ trung
ương là tốt hoặc rất tốt (so với 97% vào năm 2020), 89% đánh giá các biện pháp ứng phó của chính quyền
cấp tỉnh là tốt hoặc rất tốt (so với 94% vào năm 2020).
Bất chấp các tác động nặng nề của đợt dịch thứ 4, phần lớn NTL vẫn dành sự ưu tiên cho y tế hơn là tăng
trưởng kinh tế. Khoảng 83% số NTL đồng ý rằng “Ưu tiên cao nhất của Nhà nước hiện nay là cứu người khỏi
COVID-19 cho dù phải hy sinh phát triển kinh tế.” Gần như tất cả NTL đều ủng hộ các biện pháp chống dịch
nghiêm ngặt như quy định bắt buộc đeo khẩu trang (100%), đóng cửa các khu chợ dân sinh (77%) và trường
học (84%).
Trong đợt dịch thứ 4 đã có nhiều hình thức hỗ trợ người dân được triển khai, bao gồm gói hỗ trợ trị giá 26
nghìn tỷ đồng của Chính phủ, các hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật từ các nguồn khác nhau để giúp đỡ người
dân chống chịu các tác động của đại dịch COVID-19. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ 13% số NTL đã nhận được
hỗ trợ từ gói hỗ trợ của Chính phủ vào thời điểm khảo sát. Nhóm DTTS, phụ nữ, người nghèo và những NTL
sống ở khu vực nông thôn ít nhận được hỗ trợ hơn. Với những người đã nhận được hỗ trợ, khoản hỗ trợ
được đánh giá là minh bạch và kịp thời, tuy nhiên thủ tục để tiếp nhận hỗ trợ vẫn còn chưa thực sự đơn giản.
Trong khi đó, hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức xã hội, nhóm từ thiện, nhà hảo tâm
dường như được chuyển tới người cần giúp đỡ hiệu quả hơn, bởi có tới 25% số NTL cho biết họ đã nhận
được hỗ trợ từ những nguồn này.
Từ những phát hiện trên có thể rút ra một số gợi ý chính sách như sau:
•

Đánh giá và cảm nhận của người dân về các biện pháp ứng phó với khủng hoảng là rất quan trọng để
Chính phủ có thể nhìn nhận lại mức độ hiệu quả của công tác ứng phó và đưa ra các giải pháp tốt
hơn trong tương lai.
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•

Cần tập trung triển khai gói hỗ trợ cho người nghèo, lao động thời vụ, lao động không có tay nghề,
và lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

•

Hỗ trợ của cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, các nhóm từ thiện, nhà hảo tâm
trong thời gian dịch bệnh và các cuộc khủng hoảng tương tự cần được coi trọng và chính thức ghi
nhận. Với các gói hỗ trợ của Chính phủ, các thủ tục tiếp nhận các khoản hỗ trợ bằng tiền cần được
đơn giản hóa để đảm bảo cung cấp hỗ trợ kịp thời và rộng khắp.

•

Các dịch vụ công trực tuyến cần được đánh giá lại và thiết kế thân thiện với người sử dụng hơn nhằm
khuyến khích việc sử dụng các biện pháp không tiếp xúc trong quá trình tương tác giữa người dân và
chính quyền.
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Giới thiệu chung
Trong năm 2020, các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của Việt Nam đã được người dân trong nước và
cộng đồng quốc tế đánh giá là kịp thời và hiệu quả. Kết quả từ khảo sát Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính
công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI) trong suốt 10 năm cùng với các phát hiện trong vòng khảo sát đầu tiên tại
năm 2020 cho thấy việc cải thiện khả năng quản trị và đáp ứng của các cấp chính quyền đã đóng góp nhiều vào
việc thực hiện hiệu quả các biện pháp ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 (CECODES và các tổ chức đồng
thực hiện., 2021; Nguyen và Malesky, 2020). Các bước tiến rõ rệt về hiệu quả trong minh bạch và kiểm soát
tham nhũng của khu vực công cũng đã góp phần làm tăng thêm niềm tin của người dân, từ đó người dân sẵn
sàng tuân thủ các biện pháp truy vết, cách ly và giãn cách xã hội trên diện rộng của Chính phủ. Phát hiện từ
vòng đầu tiên của khảo sát “Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về các biện pháp ứng phó với đại dịch
COVID-19 của các cấp chính quyền tại Việt Nam” vào cuối năm 2020 đã cho thấy tỷ lệ ủng hộ cao của người dân
với các chính sách và biện pháp kiểm soát đại dịch của các cấp chính quyền (Đỗ và cộng sự, 2021).
Tuy nhiên, sự bùng phát của đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam từ tháng 5 năm 2021 với biến chủng Delta lây lan
nhanh chóng ở khắp các tỉnh thành đã để lại hậu quả nặng nề với người dân cũng như tình hình phát triển
kinh tế-xã hội của Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế của đất nước trong quý III năm 2021 giảm 6,17%, là đợt
giảm đầu tiên sau hơn hai thập kỷ tăng trưởng nhanh. Việc áp dụng giãn cách toàn xã hội trong một tháng
vào tháng 4 năm 2020 đã tác động tiêu cực và nặng nề đến thị trường lao động (Dang và Nguyen, 2020),
nhưng đến năm 2021 giãn cách toàn xã hội còn được thực hiện dài hơn tại một số tỉnh thành như TP.HCM,
Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Nhiều biện pháp hạn chế cục bộ cũng được áp dụng ở những địa bàn có ca
lây nhiễm cộng đồng ở hơn 50 tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc. Vào thời điểm báo cáo này được soạn
thảo, số liệu thống kê cho thấy hơn 37.000 người đã tử vong vì COVID-19 trong năm 2021. Tỷ lệ tiêm chủng
vacxin ngừa COVID-19 còn thấp khi đợt dịch thứ 4 bùng phát vào đầu năm 2021, cùng với một số biện pháp
ứng phó cục bộ và thiếu rõ ràng của các cấp chính quyền có thể đã làm cho tác động của đại dịch trở nên
nặng nề hơn so với năm 2020. Bên cạnh các tác động về kinh tế, COVID-19 cũng để lại những tác động tiêu
cực về xã hội, như tác động lên tâm lý và chất lượng cuộc sống của người dân trong thời gian thực hiện giãn
cách (Trần và cộng sự., 2020 and Gan và cộng sự., 2021) hay việc học tập của học sinh (Vũ và Bosmans, 2021).
Vì vậy, việc thực hiện vòng khảo sát thứ 2 nhằm tìm hiểu những thay đổi liên quan đến cảm nhận và trải nghiệm
của người dân về các biện pháp phòng chống dịch của các cấp chính quyền trở nên cần thiết từ góc độ quản trị
và cung cấp dịch vụ công. Các nhìn nhận, trải nghiệm và kỳ vọng của người dân là vô cùng quan trọng để cung
cấp thông tin đến các cấp chính quyền về những biện pháp chống dịch hiệu quả, các biện pháp chưa hiệu quả
và những mong muốn, đề xuất của người dân. Bên cạnh đó, những đề xuất này vẫn sẽ phù hợp trong bối cảnh
đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra với biến thể mới Omicron.
Để ghi nhận những trải nghiệm của người dân về các biện pháp chống dịch trong đợt dịch thứ 4, báo cáo này
sử dụng kết quả của vòng khảo sát thứ 2, được thực hiện từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10/2021 – khoảng
2 tháng kể từ khi đợt giãn cách xã hội được áp dụng nghiêm ngặt tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hà Nội. Trong vòng khảo sát lần này, 1.501 người trả lời (NTL) được lựa
chọn ngẫu nhiên trong độ tuổi 18-70 ở khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, trong đó bao gồm 1.142 người đã
tham gia vòng khảo sát đầu tiên, đã tham gia chia sẻ về tác động của COVID-19 đến (1) tình hình cuộc sống
nói chung; (2) khả năng tiếp cận và hiệu quả của các gói cứu trợ của Chính phủ; (3) y tế; (4) niềm tin của người
dân, và (5) sự tin tưởng vào các biện pháp ứng phó với đại dịch của Chính phủ. Dựa trên các kỳ vọng của
người dân, khảo sát này giúp đưa ra các gợi ý chính sách để các cấp chính quyền có các biện pháp ứng phó
với các đợt dịch COVID-19 tiếp theo cũng như các đại dịch khác trong tương lai.
Báo cáo này trình bày các phát hiện chính từ vòng khảo sát thứ 2, trong đó đi sâu vào hai vấn đề chính: (i) tác
động của đại dịch COVID-19 đến đời sống người dân và (ii) đánh giá của người dân về các biện pháp ứng phó
với đợt dịch thứ 4 của các cấp chính quyền. Cuối cùng, báo cáo khép lại với các đề xuất cho các cấp chính quyền
để tiếp tục triển khai trong bối cảnh đại dịch vẫn còn kéo dài.
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Phương pháp nghiên cứu
Các dữ liệu trong báo cáo này được thu thập từ một cuộc khảo sát qua điện thoại, tiến hành từ ngày 17 tháng
09 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, với sự tham gia của 1.501 NTL được lựa chọn ngẫu nhiên từ dàn mẫu
PAPI 2019. Mục đích của cuộc khảo sát nhằm so sánh trải nghiệm và cảm nhận của người dân được khảo sát
trong năm 2021 với những người đã được khảo sát trong năm 2020, qua đó, tìm ra các điểm khác biệt giữa
hai năm diễn ra đại dịch. Trong khuôn khổ báo cáo này, cuộc khảo sát sẽ được nhắc đến với tên gọi là khảo
sát COVID 2021 hoặc vòng khảo sát thứ 2 của cuộc khảo sát COVID-19.
Việc thu thập số liệu của khảo sát COVID 2021 được thực hiện qua phương pháp phỏng vấn qua điện thoại
có sự trợ giúp của máy tính (CATI). 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 thập được vào máy tính bảng. Bảng hỏi khảo sát, bao gồm
một số câu hỏi từ khảo sát PAPI 2019, khảo sát COVID 2020, được thiết kế và lập trình để sử dụng cho máy
tính bảng.
Tương tự với phương pháp được áp dụng tại vòng khảo sát đầu tiên, dàn mẫu của vòng khảo sát thứ 2 được
lấy từ khảo sát PAPI 2019. Cụ thể, năm 2020, vòng khảo sát đầu tiên (còn được biết đến với tên gọi khảo sát
COVID 2020) được thực hiện nhằm tìm hiểu đánh giá của người dân về các biện pháp ứng phó với đại dịch
của các cấp chính quyền. Tại thời điểm đó, trong số 9.982 NTL cung cấp số điện thoại trong khảo sát PAPI
2019, nghiên cứu đã chọn ngẫu nhiên 1.337 người để tham gia khảo sát, trong đó 1.335 người đã được phỏng
vấn thành công 1. Tại vòng khảo sát lần 2 này, chúng tôi thực hiện phỏng vấn lại 1.335 NTL đã tham gia vòng
khảo sát thứ nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng lựa chọn ngẫu nhiên thêm 165 người sinh sống tại ba tỉnh thành
gồm TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, và Bình Dương để gia tăng xác suất được chọn vào mẫu của những NTL sinh
sống tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch trong năm 2021. Thực tế, 1.501 người, bao gồm
1.142 người tham gia vòng khảo sát thứ nhất, đã được phỏng vấn thành công. Trung bình mỗi cuộc phỏng
vấn kéo dài khoảng 30 phút. Các thông tin thu thập bao gồm trải nghiệm và cảm nhận của người dân về đại
dịch cũng như đánh giá của họ về các biện pháp ứng phó của các cấp chính quyền và gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ
đồng của Chính phủ đưa ra năm 2021.
Phân bổ đặc điểm nhân khẩu học của NTL được trình bày 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 NTL nam và nữ, người Kinh và dân
tộc thiểu số (DTTS).
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Để biết thêm chi tiết về khảo sát COVID 2020, vui lòng tham khảo báo cáo của Do và cộng sự (2021).
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Các phát hiện chính
Tác động của COVID-19 tới đời sống của người dân
Đợt dịch thứ 4 bùng phát trong năm 2021 được coi là đợt dịch kéo dài nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất cho
Việt Nam kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu diễn ra từ đầu năm 2020. Hình 1 cho thấy so với năm 2020, tác
động của đại dịch trong năm 2021 được đánh giá là nghiêm trọng hơn. Tỷ lệ NTL cho rằng đại dịch COVID-19
có tác động tiêu cực hoặc rất tiêu cực lên bản thân họ và gia đình, tình hình kinh doanh của họ và quốc gia
Việt Nam là cao hơn trong năm 2021. Cụ thể, 56% và 74% số NTL cho rằng đại dịch đã tác động tiêu cực lên
bản thân họ và gia đình, cùng tình hình kinh doanh của họ 2; trong khi đó, tỷ lệ này trong năm 2020 chỉ lần
lượt đạt mức 53% và 70%. Số liệu từ vòng khảo sát lần này cũng cho thấy nhiều NTL cho rằng đại dịch có tác
động tiêu cực lên quốc gia Việt Nam hơn so với năm 2020 (77% so với 70%).
Hình 1. Đánh giá về tác động chung của đại dịch

Khi được hỏi về những lo ngại liên quan đến tác động của đại dịch lên các yếu tố khác nhau, NTL thuộc tất cả
các nhóm dân cư tỏ ra lo lắng nhất về việc học tập của con cháu với 76% số NTL bày tỏ sự lo lắng về vấn đề
này (Hình 2). Sự bùng phát của đợt dịch thứ 4 đã dẫn tới việc đóng cửa trường học hàng loạt tại 62 trên 63
tỉnh thành, ảnh hưởng tới gần 20 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước 3 mặc dù Bộ GD&ĐT đã khuyến khích
việc áp dụng phương pháp học trực tuyến để ứng phó với tình trạng này. Theo báo cáo của UNICEF (2020),
khoảng 51% số học sinh học ít hơn được yêu cầu hoặc thậm chí là không học bài trong thời kỳ dịch bệnh. Kết
quả khảo sát cũng cho thấy việc học trực tuyến thậm chí còn làm trầm trọng thêm vấn đề bất bình đẳng trong
giáo dục, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế nhất, như trẻ em sinh sống tại các hộ DTTS hoặc hộ nghèo do các
em này có khả năng tiếp cận Internet, các thiết bị điện tử và các tài liệu học tập tại nhà kém hơn.

Đáng chú ý, so với năm 2020, tỷ lệ NTL cho rằng đại dịch có tác động rất tiêu cực lên tình hình kinh doanh của họ cao
hơn trong năm 2021 (46% so với 30%).
3
https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/cac-van-de/khong-duoc-toi-truong-hoc-sinh-kho-phat-trien-day-du-675196.
Truy cập ngày 22/01/2022.
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Hình 2. Lo ngại về tác động của đại dịch

Tác động của đại dịch lên tình hình kinh tế của hộ và sức khỏe cá nhân là hai mối lo ngại tiếp theo mà NTL đề
cập tới. Cụ thể, có gần 70% số NTL bày tỏ sự lo lắng về những vấn đề này. Trong khi đó, NTL dường như ít lo
lắng nhất về tác động của đại dịch lên an ninh, trật tự nơi họ đang sinh sống, khi cứ ba NTL thì mới có một
người bày tỏ sự lo lắng về tác động kể trên. Dữ liệu phân tổ cho thấy NTL là nữ giới có xu hướng lo lắng nhiều
hơn về các tác động của đại dịch. Tuy vậy, sự khác biệt tương tự không được tìm thấy ở các nhóm phân tổ
dân cư khác.
Đúng như lo lắng của NTL về các tác động kinh tế của đại dịch COVID-19, kết quả khảo sát cho thấy, năm
2021, đại dịch đã gây ra những tác động nặng nề hơn lên việc làm và thu nhập. Cụ thể, năm 2021, tỷ lệ NTL
bị mất việc không có thay đổi nhiều so với năm 2020 (24%). Tuy nhiên, tỷ lệ NTL bị giảm thu nhập do đại dịch
dịch lại tăng lên nhiều, từ 65% năm 2020 lên 77% năm 2021 (Hình 3). Tương tự với phát hiện đã được tìm
thấy trong năm 2020, lao động làm việc trong các ngành dịch vụ và nông nghiệp, lao động không có tay nghề,
lao động tự do phi nông nghiệp, và lao động thuộc các hộ nghèo dễ bị ảnh hưởng hơn. Hình 4 cũng cho thấy
những người sinh sống tại khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ hoặc khu vực có số ca nhiễm cao hơn, thời
gian thực hiện giãn cách kéo dài bị ảnh hưởng nặng nề hơn.
Hình 3. Tác động của đại dịch lên việc làm và thu nhập
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Hình 4. Tác động của đại dịch lên việc làm và thu nhập chia theo vùng miền, số ca nhiễm,
và số tháng thực hiện giãn cách xã hội (%)

Khi được hỏi về mức độ thu nhập bị giảm do tác động của đại dịch, gần một nửa số NTL nói rằng họ bị mất ít
nhất 51% thu nhập (Hình 5). Đáng chú ý, năm 2021, tỷ lệ NTL cho rằng họ bị mất hoàn toàn thu nhập là cao
hơn nhiều so với tỷ lệ này trong năm 2020, 19% so với 4%. Những tác động kinh tế nặng nề của đại dịch đã
khiến một số hộ gia đình rơi vào cảnh đói ăn. Hình 6 cho thấy, trong đợt cao điểm của dịch, từ tháng 8 đến
tháng 10 năm 2021, có khoảng 4% NTL phải bỏ bữa do thiếu tiền mua đồ ăn, thực phẩm. NTL sinh sống tại
các hộ nghèo, hộ DTTS hoặc tại khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long hay khu vực có số ca nhiễm
cao hơn, thời gian thực hiện giãn cách kèo dài bị ảnh hưởng nhiều hơn.
Hình 5. Tác động của đại dịch lên thu nhập, chia theo mức độ thu nhập bị giảm
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Hình 6. Tác động của đại dịch lên việc bỏ bữa do thiếu tiền mua đồ ăn, thực phẩm

Để ứng phó với tình trạng bị giảm thu nhập, hai phần ba NTL giảm chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu
và 59% NTL giảm chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu. Thực tế, giảm chi tiêu là biện pháp ứng phó được NTL
lựa chọn nhiều nhất, kể cả đối với NTL thuộc nhóm nghèo nhất và nhóm giàu nhất (Hình 7). Bên cạnh đó, NTL
cũng đề cập đến một số biện pháp ứng phó khác, như sử dụng tiền tiết kiệm (35%) và vay mượn tiền từ người
thân, bạn bè (20%). Trong khi NTL thuộc nhóm giàu nhất có xu hướng sử dụng tiền tiết kiệm nhiều hơn thì
NTL thuộc nhóm nghèo nhất – những người thường có ít hoặc không có tiền tiết kiệm – có xu hướng trông
cậy vào việc vay mượn từ người thân và bạn bè của họ. Ngoài ra, biện pháp trồng trọt và chăn nuôi thêm
cũng thường được NTL thuộc nhóm nghèo nhất lựa chọn nhiều hơn.
Hình 7. Ứng phó với tác động của đại dịch

Ghi chú: NTL thuộc nhóm nghèo nhất và nhóm giàu nhất được định nghĩa là những người
có thu nhập thuộc 20% phân vị thấp nhất và 20% phân vị cao nhất.

Đợt dịch thứ 4 còn ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận của người dân với thực phẩm, hàng hóa thiết yếu và việc
sử dụng các dịch vụ công của họ. Cụ thể, một phần ba NTL nói rằng họ không thể tiếp cận với thực phẩm
trong đợt dịch này, một phần năm NTL cũng gặp khó khăn tương tự trong việc tiếp cận với các hàng hóa thiết
yếu. Sự thiếu nhất quán trong việc ban hành, áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại và định nghĩa hàng hóa
6

thiết yếu giữa các tỉnh thành được cho là đã gây ra những cản trở nhất định cho quá trình hoạt động của
chuỗi cung ứng vận chuyển hàng hóa. Ngày 27 tháng 08 năm 2021, Bộ Giao thông, vận tải ban hành công văn
khẩn yêu cầu các địa phương rà soát và bãi bỏ những văn bản do địa phương ban hành chưa đúng với chỉ
đạo chung của Thủ tướng nhằm đảo bảo việc vận chuyển hàng hóa diễn ra kịp thời và không có vướng mắc 4.
Hình 8. Tác động của giãn cách xã hội lên việc tiếp cận đồ ăn, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu

Tác động tiêu cực của đại dịch lên khả năng tiếp cận của người dân với thực phẩm và hàng hóa thiết yếu là
rõ rệt hơn đối với NTL thuộc hộ nghèo hoặc NTL sinh sống tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch,
như khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế, trong đợt cao điểm của dịch, người dân
sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh thậm chí không được phép ra ngoài để mua thực phẩm hay hàng hóa thiết yếu.
Thay vào đó, các mặt hàng này sẽ được các lực lượng có thẩm quyền, như quân đội, cảnh sát, người làm việc
tại các cơ quan nhà nước liên quan hay tình nguyện viên, mua giúp và vận chuyển tới hộ. Bất chấp sự đồng
lòng cố gắng của chính quyền cùng những người thực hiện, chế độ vận chuyển hàng hóa do nhà nước vận
hành này đã vấp phải nhiều phàn nàn của người dân về việc giao hàng đúng giờ và chất lượng của các mặt
hàng được giao 5.
Về việc sử dụng các dịch vụ y tế, một phần ba số NTL nói rằng họ hoặc các thành viên trong hộ có sử dụng
các dịch vụ này trong đợt dịch thứ 4 6. Như được trình bày trong Hình 9, trong số những người sử dụng dịch
vụ y tế trong đợt dịch thứ 4, có tới 40% số NTL cho biết họ bị yêu cầu nộp kết quả xét nghiệm COVID-19 để
được tiếp nhận thăm khám tại cơ sở y tế và 7% bị yêu cầu cần có giấy đi đường do chính quyền xã/phường
cấp trước khi đi khám, chữa bệnh. Những yêu cầu này không chỉ khiến các cơ sở y tế, chính quyền xã/phường
bị quá tải với các công việc giấy tờ mà còn có khả năng ảnh hưởng tới thói quen chăm sóc sức khỏe và khả
năng tiếp cận các cơ sở y tế của người dân. Kết quả khảo sát cho thấy, trong số NTL có bệnh cần chữa trị, 5%
cho biết họ đã không tới các cơ sở y tế do những khó khăn mà các biện pháp hạn chế di chuyển nghiêm ngặt
gây ra.

https://vov.vn/xa-hoi/bo-gtvt-hoa-toc-yeu-cau-bai-bo-quy-dinh-gay-can-tro-luu-thong-hang-hoa-886024.vov. Truy cập
ngày 22/01/2022.
5
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Viet Nam-faces-food-delivery-crisis-in-Ho-Chi-Minh-City. Truy cập ngày
22/01/2022.
6
Có 80% số người sử dụng dịch vụ y tế đi thăm khám tại các bệnh viện, phòng khám công lập.
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Hình 9. Tỷ lệ NTL hoặc thành viên trong hộ sử dụng dịch vụ y tế

Đợt dịch thứ 4 cũng có những tác động tiêu cực lên việc sử dụng dịch vụ hành chính công của người dân. Những
dịch vụ này ít được dùng nhất tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch hay các khu vực có thời gian thực
hiện giãn cách kéo dài (Hình 10). Bên cạnh đó, mặc dù trong đợt dịch thứ 4, nhiều lệnh giãn cách nghiêm ngặt
nhất được áp dụng tại nhiều tỉnh thành, cổng dịch vụ công trực tuyến chưa được tận dụng hiệu quả. Cụ thể,
trong số 23% NTL sử dụng dịch vụ hành chính công từ tháng 05 đến tháng 10 năm 2021, chỉ có 3% thực hiện
qua cổng dịch vụ công trực tuyến, trong khi có tới 66% và 17% vẫn thực hiện tại bộ phận một cửa cấp
xã/phường/thị trấn và cấp huyện/quận. Việc cổng dịch vụ công trực tuyến chưa được tận dụng một cách hiệu
quả trong đợt dịch thứ 4 còn được thể hiện qua thực trạng, tại nhiều tỉnh thành, người dân hay doanh nghiệp
vẫn phải trực tiếp đến gặp chính quyền xã/phường/thị trấn hoặc chính quyền liên quan để xin cấp giấy đi
đường 7. Điều này đã gây ra những gánh nặng hành chính không cần thiết cho cả người dân và doanh nghiệp,
ảnh hưởng nặng nề lên đời sống hằng ngày của người dân và chuỗi cung ứng của toàn nền kinh tế 8. Vì vậy, các
dịch vụ công trực tuyến cần được đánh giá lại và cải thiện nhằm đáp ứng nhu cầu làm thủ tục hanh chính của
người dân và doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch hiện nay và các khủng hoảng tương tự trong tương lai.
Hình 10. Tỷ lệ NTL sử dụng dịch vụ hành chính công

Có những trường hợp người dân hoặc doanh nghiệp có thể sử dụng đơn khai báo trực tuyến qua một số ứng dụng
thay cho giấy đi đường. Tuy nhiên, sự thiếu nhất quán trong việc phê duyệt đơn khai báo trực tuyến giữa các đơn vị có
thẩm quyền đã khiến người dân và doanh nghiệp vẫn phải đến các bộ phận một cửa để xin cấp lại giấy đi đường.
8
https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/dich-covid-19-can-chuan-hoa-mau-giay-di-duong-khong-dat-ra-giay-phep-con-lamach-tac-viec-luu-thong-hang-hoa/286f72e0-06ad-4f3f-861f-9466d9924a10. Truy cập ngày 14/01/2022.
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Đánh giá của người dân về các biện pháp ứng phó của các cấp chính quyền trong đợt dịch thứ 4
Khảo sát COVID 2021 cũng thu thập thông tin liên quan đến đánh giá của NTL về các biện pháp ứng phó của
các cấp chính quyền trong đợt dịch thứ 4. Nhìn chung, so với kết quả của vòng khảo sát trước, tại vòng khảo
sát lần này, NTL vẫn đánh giá cao mức độ hiệu quả trong công tác ứng phó với đại dịch của các cấp chính
quyền, cho dù mức độ hiệu quả bị đánh giá thấp hơn năm 2020, đặc biệt đối với công tác ứng phó của Chính
phủ và chính quyền cấp tỉnh. Trong khi 73% số NTL đánh giá công tác ứng phó của Chính phủ là “tốt” hoặc
“rất tốt” trong năm 2020, tỷ lệ này giảm xuống còn 45% trong năm 2021. Tương tự, năm 2021, mức độ hiệu
quả trong công tác ứng phó của chính quyền cấp tỉnh cũng không còn được đánh giá cao như trong năm 2020
khi mà tỷ lệ NTL đánh giá công tác ứng phó của chính quyền cấp tỉnh là “rất tốt” giảm 9%.
Hình 11. Đánh giá mức độ hiệu quả ứng phó với dịch COVID-19, 2020 – 2021 (%)

Hình 12 cho thấy đánh giá tích cực của NTL thay đổi giữa các khu vực khác nhau. Cụ thể, NTL sinh sống tại
các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề hơn, như khu vực Đông Nam Bộ thường có đánh giá ít tích cực hơn. Tỷ lệ
đánh giá tích cực của nhóm NTL sinh sống tại khu vực này dao động trong khoảng 70% đối với công tác ứng
phó của trưởng thôn/ấp/tổ dân phố và 74% đối với công tác ứng phó của Chính phủ.
Hình 12. Tỷ lệ NTL có đánh giá tích cực (tốt và rất tốt) về hiệu quả ứng phó với dịch COVID-19 (%)
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Mức độ ủng hộ của người dân (thể hiện qua đánh giá tích cực của họ) với công tác ứng phó của chính quyền
có thể liên quan tới việc chính quyền đã có những phản ứng như nào với việc thay đổi trạng thái nhanh của
đại dịch. Mặc dù phần đông NTL đều đồng ý rằng các biện pháp ứng phó được đưa ra kịp thời, có tới 19% số
NTL cho rằng các biện pháp được áp dụng quá đột ngột, khiến họ không có đủ thời gian để chuẩn bị (Hình
13). NTL sinh sống tại các khu vực có số ca nhiễm cao hơn hoặc thời gian thực hiện giãn cách kéo dài có xu
hướng phàn nàn nhiều hơn về vấn đề này, với 40% số NTL sinh sống tại các khu vực kể trên bày tỏ sự không
hài lòng về thời gian áp dụng của các biện pháp ứng phó.
Hình 13. Đánh giá về thời điểm triển khai các biện pháp ứng phó trong đợt dịch thứ 4

Đồng thời, kết quả khảo sát cho thấy quan điểm của người dân về ưu tiên của các cấp chính quyền trong việc
ứng phó với đại dịch không thay đổi nhiều so với kết quả khảo sát vòng đầu tiên. Hình 14 cho thấy là bất chấp
các tác động kinh tế-xã hội nghiêm trọng của đợt dịch thứ 4, hầu hết NTL đều ưu tiên sức khỏe hơn kinh tế.
Có tới 83% số NTL cho rằng “Ưu tiên cao nhất của Nhà nước hiện nay là cứu người khỏi COVID-19 cho dù
phải hy sinh phát triển kinh tế”. Con số này thấp hơn một chút so với vòng khảo sát đầu tiên (89%). Thay đổi
nhỏ này có thể bắt nguồn từ thay đổi trong suy nghĩ của NTL thuộc nhóm nghèo và NTL sinh sống tại các khu
vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch.
Hình 14. Tỷ lệ NTL lựa chọn ưu tiên cứu người khỏi COVID-19 cho dù phải hy sinh phát triển kinh tế khi
được hỏi về việc đồng thuận với ý kiến nào hơn (%)
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Với mối ưu tiên hàng đầu là sức khoẻ, không có gì ngạc nhiên khi nhiều NTL cho thấy sự ủng hộ các biện pháp
phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt của Chính phủ, mặc dù các biện pháp này có khả năng ảnh hưởng xấu
tới tình hình kinh tế của chính gia đình họ (Hình 15). Danh mục các biện pháp phòng chống dịch mà Chính
phủ yêu cầu thực hiện bao gồm quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, lệnh giới nghiêm, hạn
chế di chuyển đi lại, đóng cửa chợ cóc/chợ dân sinh, hạn chế việc đi chợ mua sắm bằng cách phát phiếu đi
chợ, huy động sự tham gia của lực lượng công an và quân đội vào công tác phòng dịch và đóng cửa trường
học tùy theo từng địa phương cụ thể. Khảo sát cho thấy hầu hết NTL đều ủng hộ việc áp dụng các biện pháp
nghiêm ngặt như vậy nếu dịch tiếp tục bùng phát trong tương lai. Cụ thể, 100% số NTL ủng hộ quy định bắt
buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Các biện pháp, quy định phòng chống dịch khác cũng nhận được sự
ủng hộ từ hầu hết NTL (hơn 90%). Biện pháp đóng cửa trường học và đóng cửa chợ cóc/chợ dân sinh ít được
ủng hộ nhất song tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 84% và 77%. Kết quả khảo sát này phần nào giải thích tại sao Chỉ số
đo lường mức độ nghiêm ngặt của các biện pháp chống dịch COVID-19 9 của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất
trên thế giới trong đợt dịch thứ 4 (chỉ số được tổng hợp dựa trên chín chỉ số bao gồm đóng cửa trường học,
đóng cửa nơi làm việc và cấm đi lại).
Bên cạnh đó, phần lớn NTL (93%) bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc áp dụng các biện pháp phòng chống
dịch nghiêm ngặt như giãn cách xã hội và lệnh giới nghiêm tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch.
Tuy nhiên Hình 15 cũng chỉ ra mức độ ủng hộ này là thấp hơn tại các tỉnh có số ca nhiễm cao hơn và thời gian
thực hiện giãn cách kéo dài.
Hình 15. Tỷ lệ NTL ủng hộ việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt (lệnh phong toả và giới nghiệm) tại các
tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch (%)

Khi được hỏi nên thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở quy mô nào trong đợt dịch thứ 4, hầu hết NTL tỏ
rõ quan điểm rằng việc giãn cách chỉ nên được thực hiện ở quy mô nhỏ, nơi phát hiện ca nhiễm, tương tự
như kết quả khảo sát ở vòng thứ nhất. Ưu tiên giãn cách ở quy mô hẹp dần phổ biến hơn khi có tới 59% số
NTL cho rằng chỉ nên thực hiện giãn cách xã hội ở quy mô khu dân cư nơi có ca nhiễm COVID-19, so với kết
quả khảo sát 46% số NTL ở vòng khảo sát đầu tiên. Mặt khác, năm 2020, giãn cách xã hội ở quy mô quốc gia
chỉ nhận được sự ủng hộ của một phần năm số NTL. Con số này hiện giảm xuống còn dưới một phần mười
trong năm 2021 (Hình 16).

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker. Truy cập ngày
24/01/2022.
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Hình 16. Mức độ ủng hộ của NTL với quy mô áp dụng giãn cách xã hội (%)
1
Toàn bộ khu dân cư nơi có dịch
7

Toàn bộ xã/phường/thị trấn nơi có
dịch

10

Toàn bộ huyện/quận nơi có dịch

8
59
15

Toàn bộ tỉnh/thành phố nơi có dịch
Toàn quốc
Không áp dụng nữa

Trên thực tế, biện pháp giãn cách xã hội đã được thực hiện ở quy mô cấp tỉnh ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là
ở các vùng tâm dịch như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Việc thực hiện giãn cách kéo dài dẫn
đến hệ quả là người di cư lũ lượt rời khỏi các tỉnh thành này để trở về quê vì không còn đủ khả năng chi trả
cho cuộc sống ở các tỉnh thành này trong thời gian giãn cách. Khoảng 1,3 triệu người di cư đã rời khỏi vùng
tâm dịch chỉ trong vòng 2,5 tháng, từ tháng 7 đến giữa tháng 9 năm 2021 10. Tuy nhiên, đa số người dân gặp
khó khăn khi cố gắng di cư trở về quê hương của họ vì chính quyền trung ương cũng như chính quyền địa
phương tại các tỉnh cố gắng giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh 11. Tuy vậy, chính sách này không phù hợp
với mong muốn của nhiều người dân vì đa số NTL (57%) cho rằng chính quyền cần tạo điều kiện cho phép
người di cư trở về quê trong thời gian bùng phát dịch bệnh. NTL đưa ra lựa chọn này ngay cả với giả định
rằng những người di cư từ tâm dịch có thể quay về chính địa bàn NTL đang sinh sống 12.
Hình 17 cho thấy những NTL trẻ tuổi đặc biệt ủng hộ quan điểm này hơn (65%). Người dân ở các khu vực có
số ca nhiễm cao hơn và thời gian thực hiện giãn cách kéo dài có xu hướng ủng hộ việc cho phép người di cư
rời tâm dịch về quê hơn. Các nhóm NTL này có khả năng đồng cảm với nhóm di cư vì họ có thể có chung một
số đặc điểm nhân khẩu học nhất định và quan trọng hơn là hiểu biết về tình hình ở các vùng tâm dịch sau
nhiều tháng đóng cửa vì giãn cách xã hội. Tuy nhiên, điều này không đúng ở khu vực Miền núi phía Bắc và
Đồng bằng sông Hồng nơi có ít ca nhiễm hơn hoặc không áp dụng giãn cách xã hội vì tỷ lệ NTL ủng hộ người
di cư trở về quê ở gần khu vực lân cận của họ thấp hơn ở các khu vực này.

https://vnexpress.net/khoang-1-3-trieu-nguoi-da-roi-thanh-pho-ve-que-4370652.html. Truy cập ngày 24/01/2022.
https://www.baobaclieu.vn/308/nguoi-ve-tu-vung-dich-o-at-gay-qua-tai-bac-lieu-de-nghi-tp-ho-chi-minh-va-cac-tinhsiet-chat-quan-ly-khong-de-nguoi-dan-tu-y-ra-khoi-dia-ban-73420.html. Truy cập ngày 24/01/2022.
https://nld.com.vn/thoi-su/thanh-hoa-tam-dung-don-cong-dan-tu-vung-co-dich-covid-19-ve-que20210801112001676.htm. Truy cập ngày 24/01/2022.
https://moh.gov.vn/tin-lien-quan/-/asset_publisher/vjYyM7O9aWnX/content/cam-di-chuyen-tu-vung-dich-phan-ungchinh-sach-can-thiet. Truy cập ngày 24/01/2022.
https://dangcongsan.vn/cung-ban-luan/nguoi-dan-tu-vung-dich-khong-tu-y-di-chuyen-ve-que-592619.html. Truy cập
ngày 24/01/2022.
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Mẫu khảo sát bao gồm 1.501 NTL là người có hộ khẩu thường trú..
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Hình 17. Tỷ lệ NTL ủng hộ việc người lao động quay trở về quê khi dịch COVID-19 bùng phát (%)

Do các biện pháp phòng chống dịch, chính sách đóng cửa nghiêm ngặt của Việt Nam gây ra những tác động
tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và ảnh hưởng đến phần lớn dân số nói riêng, Chính phủ đã cam kết tung
ra một gói hỗ trợ khác để giúp đỡ người dân gặp khó khăn. Gói hỗ trợ năm 2021 trị giá 26 nghìn tỷ đồng
(tương đương 1,2 tỷ USD, sau đây gọi là “Gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng”) 13, sau gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ được
tung ra vào năm 2020. Gói hỗ trợ mới được dự kiến bao phủ nhiều nhóm đối tượng, bao gồm cả người dân
và doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn vì đại dịch 14.
Về tính công khai và khả năng tiếp cận của gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng của Chính phủ, kết quả khảo sát cho
thấy nhận thức của người dân về gói hỗ trợ không cao như mong đợi. Chỉ 70% số NTL cho biết họ đã nghe về
gói hỗ trợ, thấp hơn so với kết quả năm 2020 là 87% đã nghe về gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ.
Một lần nữa, nhận thức của các nhóm dân cư về gói hỗ trợ là khác nhau. Những NTL là người DTTS, người
thuộc nhóm thu nhập thấp hơn và những người sống ở khu vực nông thôn ít được biết về gói hỗ trợ hơn
người Kinh, người thuộc nhóm thu nhập cao và người sống ở khu vực thành thị.
Hình 18. Nhận thức của người dân về ‘gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng’, phân tổ theo giới tính, dân tộc,
khu vực việc làm, nghề nghiệp, tình trạng nghèo đói và ngũ phân vị thu nhập (%)

https://www.antv.gov.vn/tin-tuc/kinh-te/goi-ho-tro-26-nghin-ty-dong-tiep-suc-nguoi-dan-doanh-nghiep-356002.html.
Truy cập ngày 23/01/2022.
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/07/68.signed.pdf. Truy cập ngày 23/01/2022.
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/10/126.signed.pdf. Truy cập ngày 23/01/2022.
14
https://vnexpress.net/diem-moi-cua-goi-ho-tro-26-000-ty-dong-4302756.html. Truy cập ngày 23/01/2022.
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Khi dữ liệu được phân tổ theo các khu vực địa lý, kết quả cho thấy NTL sống ở các tâm dịch hầu hết đều nắm
thông tin về gói hỗ trợ năm 2021. Có tới 83% số NTL sống trong các vùng tâm dịch đã nghe về gói hỗ trợ này,
trong khi con số này ở các tỉnh có ít hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 chỉ là 62%. Nói cách khác, ở những nơi có
số ca dương tính với COVID-19 cao thì càng có nhiều người biết đến gói hỗ trợ hơn (Hình 19). Kết quả phân
tổ theo số tháng giãn cách và vùng miền cũng cho kết quả tương tự.
Hình 19. Nhận thức của người dân về ‘gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng’, phân tổ theo vùng địa lý (%)

Về khả năng tiếp cận gói hỗ trợ, chỉ có 13% số NTL khảo sát chia sẻ rằng gia đình họ đã nhận được hỗ trợ từ
gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng của Chính phủ. Con số này chỉ bằng gần một nửa con số được báo cáo vào năm
2020 đối với gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng (21%). Hình 20 cũng cho thấy tỷ lệ NTL thuộc nhóm dễ bị tổn thương
như người DTTS và người thuộc nhóm thu nhập thấp nhất nhận được hỗ trợ từ Chính phủ thấp hơn nhiều so
với người Kinh và nhóm thu nhập cao hơn. Chỉ có 7% người DTTS cho biết họ nhận được hỗ trợ từ gói hỗ trợ
26 nghìn tỷ đồng, trong khi con số tương ứng ở người Kinh cao gấp đôi. Tương tự, tỷ lệ người có thu nhập
cao hơn tiếp cận được gói hỗ trợ cao hơn tỷ lệ của người có thu nhập thấp. Những người nghèo nhất, những
người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, lại là nhóm có khả năng tiếp cận gói hỗ trợ hạn chế nhất. Điều
này chứng tỏ một thực tế là việc phân phối gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng chưa hiệu quả vì hỗ trợ chưa đến
được với những người dân đang cần nhất.
Hình 20. Đối tượng nhận hỗ trợ ‘gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng’, phân tổ theo giới tính, dân tộc,
khu vực việc làm, nghề nghiệp, tình trạng nghèo đói và ngũ phân vị thu nhập (%)
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Kết quả khảo sát trên có thể được giải thích phần nào thông qua việc phân tổ dữ liệu theo khu vực địa lý. Tỷ
lệ người nghèo nhận được gói hỗ trợ thấp có thể do sự phân bổ không đồng đều giữa các vùng. Hình 21 cho
thấy, 33% NTL sống tại các tỉnh có nhiều ca dương tính với COVID-19 hoặc các tỉnh có thời gian giãn cách kéo
dài như TP HCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai chia sẻ rằng gia đình họ đã nhận được gói hỗ trợ. Tương
tự, 33% NTL ở vùng Đông Nam Bộ cho biết gia đình họ cũng đã nhận được gói hỗ trợ. Tỷ lệ này ở các vùng
khác như vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên thấp hơn. Điều này cũng
có nghĩa là người dân ở các tỉnh có thời gian giãn cách kéo dài có khả năng tiếp cận các gói hỗ trợ cao hơn.
Hình 21. Đối tượng nhận hỗ trợ ‘gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng’, phân tổ theo vùng địa lý (%)

Nhìn chung, nhiều người trong số những người đã nhận hỗ trợ có đánh giá tích cực về gói hỗ trợ. Tuy nhiên,
tỷ lệ NTL có đánh giá tích cực giảm vào năm 2021 khi so sánh với các kết quả tương tự từ cuộc khảo sát năm
2020. Tỷ lệ NTL cho biết họ đã nhận đúng đủ số tiền hỗ trợ giảm từ 88% năm 2020 xuống 73% năm 2021
(Hình 22). Năm 2021, 77% người nhận đồng ý với nhận định rằng họ “nhận được khoản hỗ trợ kịp thời” trong
khi tỷ lệ này là 83% vào năm 2020. Ngoài ra, tỷ lệ NTL đồng ý với nhận định rằng “thủ tục tiếp nhận khoản hỗ
trợ đơn giản” giảm đáng kể, từ 85% năm 2020 xuống chỉ còn 46% năm 2021. Điều này cho thấy nỗ lực của
Chính phủ trong việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký và giải ngân đã không đạt được kết quả mong đợi.
Hình 22. Đánh giá về việc cấp phát tiền từ ‘gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng’
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Trong khi số người gặp khó khăn tiếp cận được gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng của Chính phủ một cách kịp thời
rất thấp, điều đáng chú ý là số người đã nhận được hỗ trợ từ các nguồn khác khá cao, và nguồn từ Chính phủ
không phải là duy nhất. Như vòng khảo sát này lần cho thấy, hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ (NGO), các
tổ chức xã hội, các tổ chức từ thiện và các khoản đóng góp cá nhân là rất đáng kể đối với những người bị ảnh
hưởng bởi làn sóng đại dịch lần thứ 4. Hình 23 cho thấy, khoảng 25% số NTL cho biết họ nhận được sự hỗ trợ
từ các tổ chức phi chính phủ (NGO), các nhóm từ thiện và các khoản đóng góp cá nhân. Hỗ trợ bằng hiện vật
của Chính phủ cũng là một nguồn đáng kể: khoảng 13% số NTL cho biết họ nhận được hỗ trợ từ nhiều hình
thức khác nhau của Chính phủ.
Hình 23. Hỗ trợ từ các nguồn khác trong đợt dịch thứ 4
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Kết luận và hàm ý chính sách
Vòng khảo sát năm 2021 đã cho thấy cảm nhận và trải nghiệm của người dân về tác động của đại dịch và các
biện pháp ứng phó của các cấp chính quyền trước sự xuất hiện của biến thể Delta và sự bùng phát của đợt
dịch thứ 4, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2021. Các phát hiện từ vòng khảo sát lần này cũng giúp đưa ra
những hàm ý chính sách quan trọng để các cấp chính quyền xem xét.
Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy trong năm 2021 người dân nhìn chung tỏ ra lo ngại nhiều hơn về tác động
của đại dịch, đặc biệt là tác động lên việc học tập của con cháu và sức khỏe của cá nhân họ. Trên thực tế, so
với năm 2020, năm 2021, đại dịch đã có những ảnh hưởng nặng nề hơn lên tình hình kinh tế-xã hội của Việt
Nam. Tỷ lệ NTL bị giảm thu nhập do đại dịch tăng lên đáng kể trong năm 2021. Người nghèo, người DTTS, lao
động không có tay nghề, lao động phi nông nghiệp và những người làm việc trong các ngành dịch vụ vẫn là
nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bên cạnh đó, đại dịch cũng có những tác động tiêu cực đến khả năng tiếp
cận thực phẩm và hàng hóa thiết yếu của người dân. Các dịch vụ hành chính công trực tuyến vẫn chưa được
tận dụng một cách hiệu quả trong đợt dịch thứ 4, và còn nhiều người dân phải nộp kết quả xét nghiệm COVID19 để có thể đến các cơ sở y tế.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ người dân đánh giá tích cực về các biện pháp ứng phó với đại dịch của
các cấp chính quyền vẫn đạt mức cao, tuy nhiên tỷ lệ này đã giảm so với năm 2020. Tỷ lệ đánh giá tích cực
với các biện pháp ứng phó với dịch giảm mạnh tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như khu vực Đông Nam
Bộ. Bất chấp các tác động kinh tế-xã hội nặng nề của đợt dịch thứ 4, gần như tất cả NTL vẫn ủng hộ việc thực
hiện nghiêm các biện pháp hạn chế ở mức độ khu dân cư nơi có dịch. Mặc dù vậy, hơn một nửa số NTL (là
những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh được khảo sát) ủng hộ người di cư quay trở về quê khi có dịch.
Trong đợt dịch thứ 4, nhiều gói hỗ trợ đã được triển khai để giúp đỡ người dân thích ứng với tác động của
đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại thời điểm khảo sát, chỉ có khoảng một phần mười số NTL cho biết họ nhận
được khoản hỗ trợ từ gói cứu trợ 26 nghìn tỷ đồng được triển khai trong năm 2021. Người dân tộc thiểu số,
phụ nữ, người nghèo và những người sống ở nông thôn có xu hướng ít nhận được hỗ trợ hơn. Trong khi đó,
khoảng một phần tư số NTL cho biết họ nhận được hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội,
các nhóm từ thiện và các nhà hảo tâm.
Các phát hiện từ khảo sát cũng cung cấp thông tin quan trọng về mong muốn và đề xuất của người dân để
ứng phó với đại dịch và các tác động nghiêm trọng của đại dịch. Phần lớn NTL mong muốn chỉ thực hiện giãn
cách xã hội tại các khu dân cư nơi có dịch. Đồng thời, đa số NTL cho rằng, trong thời buổi dịch bệnh hiện nay,
Nhà nước cần đặt ưu tiên cao nhất vào cứu chữa người bệnh cho dù phải hy sinh tăng trưởng kinh tế.
Các phát hiện từ vòng khảo sát lần này còn mang đến những hàm ý chính sách và đề xuất quan trọng trong
bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại Việt Nam với sự xuất hiện của biến chủng mới
Omicron. Sau đây là bốn điểm chính mà báo cáo này đề xuất:
•

Đánh giá và cảm nhận của người dân về các biện pháp ứng phó với khủng hoảng là rất quan trọng để
Chính phủ có thể nhìn nhận lại mức độ hiệu quả của công tác ứng phó và đưa ra các giải pháp tốt
hơn trong tương lai.

•

Cần tập trung triển khai gói hỗ trợ cho người nghèo, lao động thời vụ, lao động không có tay nghề,
và lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

•

Hỗ trợ của cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, các nhóm từ thiện, nhà hảo tâm
trong thời gian dịch bệnh và các cuộc khủng hoảng tương tự cần được coi trọng và chính thức ghi
nhận. Với các gói hỗ trợ của Chính phủ, các thủ tục tiếp nhận các khoản hỗ trợ bằng tiền cần được
đơn giản hóa để đảm bảo cung cấp hỗ trợ kịp thời và rộng khắp.

•

Các dịch vụ công trực tuyến cần được đánh giá lại và thiết kế thân thiện với người sử dụng hơn nhằm
khuyến khích việc sử dụng các biện pháp không tiếp xúc trong quá trình tương tác giữa người dân và
chính quyền.
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