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LỜ I CẢM ƠN  
 

Báo cáo được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Trung tâm Phân tích và Dự báo (CAF) thuộc Viện 

Hàn lâm Khoa học Xã hội  Việt Nam, trong đó có trưởng nhóm TS Nguyễn Thị Thu Phương, điều phối 

cuộc khảo sát, cùng với các thành viên nhóm nghiên cứu: Nguyễn Thị Quyên, Lữ Kim Phượng, 

Nguyễn Thị Phương Nga, Trần Thị Lan Anh, Tạ Thị Vân Anh, Hoàng Đức Hùng, Giang Thị Thanh Mai 

và Nguyễn Văn Tiền (CAF), Lê Mạnh Hùng (Viện Nghiên cứu Con người), Lê Anh Hoà (Bảo tàng Dân 

tộc học) và Nguyễn Huy Quang (thực tập sinh tại CAF). Vũ Hoàng Đạt và Phạm Minh Thái (đều từ 

CAF) thực hiện chọn mẫu và hỗ trợ kỹ thuật. Hỗ trợ hậu cần bởi Hoàng Thanh Tú (CAF). 

 

Báo cáo được xây dựng với khung phân tích và hướng dẫn kỹ thuật của ông Nguyễn Thắng (CAF), 

ông Nguyễn Tiên Phong (UNDP tại Việt Nam) và ông Jonathan Pincus. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới 

ông Đoàn Hữu Minh, ông Trương Đức Thắng (UNDP tại Việt Nam), đã hỗ trợ nhiệt tình trong quá 

trình thực hiện báo cáo. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNDP. 

 

Dụ án không thể hoàn thành nếu không có sự tham gia của 563 hộ gia đình và 65 người di cư trong 

bối cảnh COVID-19. Nhóm nghiên cứu rất cảm ơn sự hỗ trợ của nhiều cán bộ địa phương ở các tỉnh 

thành, Hà Nội, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 
 

CAF  Trung tâm Phân tích Dự báo 

F0   Cá nhân được xác nhận nhiễm COVID-19 

F1   Cá nhân được nghi là nghiễm hoặc có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 

RIM   Đánh giá nhanh tác động (Rapid Impact Monitoring) 

UNDP   Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 

VASS  Viện Hàn lâm Khoa Học xã Hội Việt Nam 

VHLSS   Khảo sát mức sống dân cư  

GDP  Tổng sản phảm quốc nội 
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TÓM TẮT  

1.  GIỚI THIỆU  

Cuộc khảo sát về đánh giá tác động của COVID-19 này được thực hiện vào đầu tháng 8 năm 2021, là vòng 

khảo sát tiếp theo cuộc khảo sát Đánh giá nhanh tác động đại dịch Vòng 2 (RIM 2) được thực hiện vào 

tháng 10 năm 2020, và Vòng 1 (RIM 1) vào tháng 4-5 năm 2020. Mục tiêu của cuộc khảo sát này là cung 

cấp thông tin cập nhật về các khía cạnh kinh tế và phi kinh tế của đời sống của các hộ gia đình dễ bị tổn 

thương trong thời gian đại dịch, tập trung vào làn sóng thứ tư, đang diễn ra từ tháng 4 năm 2021. Được 

bắt đầu thực hiện vào tuần đầu tiên của tháng 8 năm 2021, cuộc khảo sát hỏi về  tình hình của hộ gia đình 

vào tháng 7 năm 2021, tức là tháng trước đó. 

 

Phương pháp chọn mẫu 

 

Cỡ mẫu được thiết kế của cuộc điều tra là 500 hộ gia đình, được chọn ngẫu nhiên từ khung chọn mẫu 

bao gồm 1.000 hộ gia đình đã được phỏng vấn vào tháng 10 năm 2020. Mẫu tháng 10 năm 2020 được 

chọn ngẫu nhiên phân tầng từ khung mẫu bao gồm 45.838 hộ gia đình của Khảo sát mức sống dân cư do 

Tổng  Thống kê thực hiện năm 2018 (VHLSS 2018). 

 

Để chọn mẫu trong cuộc khảo sát này, phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng đã được sử dụng. 

Mẫu được phân tầng theo hai tiêu chí. Sử dụng tiêu chí đầu tiên về rủi ro sức khỏe do lây nhiễm COVID-

19, nền kinh tế được phân thành 2 nhóm: các hộ gia đình sống ở các tỉnh phải áp dụng các biện pháp cấp 

bách để kiểm soát bệnh dịch COVID-19 (theo Chỉ thị 15 hoặc 16) hoặc không. Tiêu chí thứ hai nhằm nắm 

bắt tác động khác nhau trên toàn nền kinh tế bởi rủi ro đứt gãy thị trường do COVID-19: nền kinh tế được 

phân thành hai nhóm ngành - những ngành có rủi ro ảnh hưởng nặng nề, bao gồm sản xuất công nghiệp, 

du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải hành khách và thương mại; và phần còn lại. Những hộ gia đình thuộc 

2 nhóm rủi ro cao về tác động sức khỏe và kinh tế do COVID-19 có xác suất được lấy mẫu cao hơn. Sau 

đó, trọng số lấy mẫu được tính toán và sử dụng để  điều chỉnh việc chọn mẫu nhằm tính toán các chỉ tiêu 

tổng hợp (chi tiết về cách lấy mẫu được nêu trong Phụ lục). 

 

Mẫu khảo sát 

 

Mẫu cuối cùng bao gồm 498 hộ gia đình, trong đó 84 hộ dân tộc thiểu số, 107 hộ do phụ nữ làm chủ hộ, 

348 hộ gia đình ở nông thôn và 249 hộ có thành viên gia đình làm việc trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng 

nặng nề. Về phân bố theo ngành, có 108 hộ có thành viên gia đình làm việc trong lĩnh vực sản xuất công 

nghiệp, 86 hộ làm nông nghiệp, 70 hộ làm du lịch và dịch vụ liên quan, 71 hộ kinh doanh bán lẻ và 163 hộ 

gia đình trong các lĩnh vực khác. Như vậy, ước tính đủ số lượng quan sát cho các phân tích đơn chiều.   
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Cuộc điều tra triển khai trên khắp toàn bộ 63 tỉnh thành ở Việt Nam. 

 

Hình 1. Bản đồ mẫu khảo sát 

 

Nguồn: RIM 3 - tháng 7 năm 2021 
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2. CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH 

 

2.1. Tác động lớn tới kinh tế hộ gia đình 
 

Tác động nặng nề đối với việc làm 

 

Nhìn chung, 88% hộ gia đình cho biết rằng họ phải chịu ít nhất một trong những tác động việc làm vào 

tháng 7/ 2021: (i) bị sa thải đối với lao động trả công; (ii) bị tạm thời nghỉ việc; hoặc (iii) bị giảm giờ làm 

việc. Những hộ này được gọi tắt là “hộ gia đình bị ảnh hưởng”. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với mức 63% 

được ghi nhận trong đợt khảo sát vào tháng 10/ 2020. Tác động phổ biến nhất là việc bị giảm giờ làm 

việc, xảy ra đối với 80% hộ gia đình vào tháng 7/2021. Trong khi đó, tình trạng phải nghỉ việc tạm thời 

diễn ra ở 46% hộ gia đình vào tháng 7/2021. 

 

So với các lĩnh vực khác, du lịch và các dịch vụ liên quan, bao gồm lữ hành, nhà hàng, khách sạn, vận tải 

hành khách, có tỷ lệ  hộ gia đình bị tác động cao hơn đáng kể, ở mức 99,3% số hộ chịu bất kỳ tác động 

việc làm nào. Sản xuất chế biến chế tạo công nghiệp và thương mại bán lẻ là hai lĩnh vực chịu tác động 

mạnh tương tự, khi có tương ứng 96% và 94% hộ gia đình chịu tác động đến việc làm. 

 

Tác động sụt giảm thu nhập hơn nhiều so với vòng khảo sát RIM tháng 10/2020 

 

Vào tháng 7/2021, 63,5% tổng số hộ được khảo sát và 66,9% các hộ gia đình bị ảnh hưởng bị giảm thu 

nhập từ 30% trở lên so với thời điểm trước đại dịch (tháng 12/2019). Điều này cho thấy sự gia tăng đáng 

kể của tác động COVID-19 so với vòng trước của cuộc khảo sát: vào tháng 10/2020, 31,6% tổng số hộ 

được khảo sát và 37,1% các hộ gia đình bị ảnh hưởng bị giảm thu nhập từ 30% trở lên. Tính trung bình, 

thu nhập của các hộ gia đình trong tháng 7/2021 được báo cáo chỉ bằng 44% thu nhập của tháng 

12/2019. Du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn và vận tải hành khách là những ngành bị ảnh hưởng nặng 

nề nhất. 
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2.2. Tác động lớn trên các khía cạnh phi kinh tế của đời sống 
hộ gia đình  
 

Hai trong ba hộ gia đình có báo cáo các vấn đề về sức khỏe tinh thần 

 

Sức khỏe tinh thần trở thành một vấn đề nhức nhối đang nổi lên, vì việc giãn cách xã hội và phong tỏa 

diễn ra phổ biến nhưng kéo dài tại một số địa bàn. Có tới 66,4% hộ gia đình cho biết  tinh thần lo lắng về 

tác động của COVID-19. Các vấn đề về sức khỏe tinh thần rất đa dạng, từ việc cảm thấy thỉnh thoảng lo 

lắng trong ngày (41% hộ gia đình được phỏng vấn), lo lắng suốt cả ngày (29%), khó ngủ (10,8%), không 

thể thư giãn (7,3%) và dễ trở nên khó chịu hoặc cáu kỉnh (6,8%), và cảm thấy chán nản (6,5%). 

 

Các nữ chủ hộ gia đình dường như bị ảnh hưởng nhiều hơn về mặt tinh thần. 81,6% nữ chủ hộ có vấn đề 

về sức khỏe tinh thần, trong khi tỷ lệ này của nam chủ hộ là 62,8%. Vấn đề với các nữ chủ hộ trở nên 

nghiêm trọng hơn khi 21,3% nữ chủ hộ, chiếm 1/5, cảm thấy khó ngủ. Trong khi đó, con số này chỉ ở mức 

8,3% nam chủ hộ cảm thấy khó ngủ. Chỉ 26,3% nam chủ hộ lo lắng suốt cả ngày, trong khi tới gần một 

nửa nữ chủ hộ đối mặt với cùng một vấn đề, ở mức 41,3%. 

 

Cuộc khảo sát định tính cho thấy các vấn đề tinh thần gặp phải ở những người di cư sống trong những nơi 

ở chật hẹp và quá đông đúc. 

Thiếu lương thực đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng tới hơn một nửa số hộ gia đình  

 

52,5% số hộ gặp tình trạng phải giảm số bữa ăn trong ngày hoặc giảm khẩu phần ăn trong bữa. Trong đó, 

17,7% số hộ giảm số bữa ăn trong ngày và 51,2% số hộ giảm khẩu phần ăn trong bữa. Vấn đề  liên quan là 

48,7% hộ gia đình cảm thấy quá khó khăn trong việc mua sắm lương thực và nhu yếu phẩm, chủ yếu do 

nguồn cung bị gián đoạn do dịch COVID-19 bùng phát và dẫn đến việc phong tỏa và đóng cửa nhiều cửa 

hàng. Tình trạng thiếu lương thực được báo cáo bởi các hộ gia đình dễ  bị tổn thương, bao gồm những 

người đã không có việc làm, bị sa thải trong nhiều tháng, đặc biệt là người di cư. Tình hình nghiêm trọng 

hơn đã được thông báo ở các hộ gia đình có con nhỏ. 

 

Số lượng người vô gia cư đang gia tăng 

 

Đã có báo cáo trên các phương tiện truyền thông về sự gia tăng số lượng người vô gia cư trong số những 

người lao động nhập cư phi chính thức do tình trạng giãn cách xã hội kéo dài. Họ không có việc làm, 
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không có thu nhập, không thể trả tiền thuê nhà để ở, do đó trở thành người vô gia cư. Họ đối mặt với khả 

năng lây nhiễm COVID-19 cao. 

 

Nhiều chính quyền địa phương kêu gọi giảm tiền thuê nhà cho những người lao động dễ bị tổn thương. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chủ cho thuê không thể giảm tiền thuê như vậy trong một thời gian 

kéo dài quá nhiều tháng. Bên cạnh đó, ngay cả  khi họ đã được giảm tiền thuê nhà, những người di cư có 

thể không thể quay lại chỗ ở thuê đó trong các khu vực bị phong tỏa. 

 

2.3. Biện pháp ứng phó của hộ gia đình 
 

Các hộ gia đình hết sức thận trọng trong phòng chống dịch COVID-19 

 

Sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng, sử dụng nước sát khuẩn tay và giữ khoảng cách tiếp xúc trực 

tiếp là biện pháp phổ biến. 99,7% hộ gia đình thực hiện đeo khẩu trang, 91,5% rửa tay bằng xà phòng và 

sử dụng nước sát khuẩn tay, và 94% giữ khoảng cách khi tiếp xúc trực tiếp vào tháng 7/2021. Tỷ lệ thực 

hiện các biện pháp phòng tránh cao vì nguy cơ lây nhiễm gia tăng đáng kể trong đợt đại dịch lần thứ 4 

vào tháng 7/2021. 

 

Tuy nhiên, mua sắm trực tuyến chỉ được thực hiện bởi 10% hộ gia đình, một phần do sự gián đoạn của 

dịch vụ vận chuyển trong thời gian giãn cách xã hội. 12,4% hộ gia đình sử dụng thanh toán điện tử. 

 

Cắt giảm chi tiêu là biện pháp phổ biến nhất được áp dụng bởi các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Hầu hết 

trong số họ cắt giảm lương thực, tiếp theo là sử dụng điện. 

 

Bốn trong năm hộ gia đình bị ảnh hưởng (79,4%) đã cắt giảm chi tiêu. 43,4% giảm chi tiêu ít hơn 30%. 

17,7% cắt giảm trên 30%. 

 

Phần lớn việc cắt giảm được áp dụng với chi tiêu cho thực phẩm. 71% số hộ gia đình bị ảnh hưởng đã cắt 

giảm chi tiêu cho thực phẩm. Việc cắt giảm chi phí lương thực và tình trạng thiếu lương thực được ghi 

nhận ở các hộ gia đình dễ bị tổn thương, những người bị sa thải trong nhiều tháng, đặc biệt là người di 

cư. Tình trạng nghiêm trọng hơn đã được báo cáo ở các hộ gia đình có con nhỏ. Mặt hàng cắt giảm nhiều 

thứ hai là tiêu dùng điện, khi 37,6% hộ gia đình bị ảnh hưởng cắt giảm chi tiêu này. 
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Bốn trong mười hộ gia đình bị ảnh hưởng phải đi vay để phục vụ sinh hoạt hộ gia đình, chủ yếu vay từ 

bạn bè 

 

39,6% số hộ phải dựa vào vay nợ để phục vụ tiêu dùng hộ gia đình. Trong đó, 16,8% có khoản vay mới, 

14,9% khất trả nợ các khoản vay hiện có và 8% nợ chủ cửa hàng khi mua hàng hóa tiêu dùng. Trong số 

mạng lưới hỗ trợ tài chính của họ, bạn bè là nguồn quan trọng nhất được yêu cầu hỗ trợ khoản vay. Các 

thành viên trong gia đình rất khó tiếp cận trong hoàn cảnh đại dịch. Nghiên cứu định tính cho thấy việc 

vay mượn ngày càng trở nên khó khăn khi tất cả các mạng lưới đều bị ảnh hưởng nặng nề. 

 

Chỉ 3 trong 10 hộ gia đình có thể sử dụng tiền tiết kiệm 

 

Có tới 1/3 số hộ, 31%, đã sử dụng tiền tiết kiệm của họ cho tiêu dùng trong đợt dịch đang bùng phát. 

Những người phải sử dụng tiền tiết kiệm kể  từ tháng 4/2021, giai đoạn bắt đầu của đợt bùng phát 

COVID-19 lần thứ 4, phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn khi 55,5% trong số họ không còn tiền 

tiết kiệm cho tháng tiếp theo. 

 

Di cư ra khỏi các tỉnh bị bùng phát COVID-19 với ảnh hưởng nặng nề,  là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng 

 

Phỏng vấn sâu định tính với 65 người di cư cho thấy nhiều trường hợp khó khăn, đối với cả hai nhóm đã 

về quê hoặc vẫn kẹt lại thành phố bị bùng phát dịch. Dòng di cư ào ạt diễn ra khỏi các tỉnh có dịch COVID-

19 bùng phát trên 3 tháng. Những lý do chính bao gồm: không còn tiền tiết kiệm để tiêu dùng cho thực 

phẩm và tiền thuê nhà, không có thành viên trong gia đình để chăm sóc nếu nhiễm bệnh, không gian 

sống quá chật hẹp dẫn đến các vấn đề  sức khỏe tinh thần nghiêm trọng, quá lo lắng về việc bị nhiễm 

bệnh, nhất là đối với trẻ em và những người có tình trạng sức khỏe ốm yếu hoặc bệnh đặc biệt, ví dụ 

đang mang thai và bị cao huyết áp. 

 

Nhưng nhiều người trong số họ không thể về quê. Do kiểm soát luồng di chuyển nên không ai được tự ý 

đi ra khỏi các tỉnh thành đang bùng phát dịch. Ở trong những căn phòng trọ vô cùng chật hẹp ở các thành 

phố, các hộ gia đình phải đối mặt với nhiều khó khăn về sức khỏe tinh thần, thiếu lương thực, thiếu năng 

lượng và không có thuốc điều trị khi ốm đau. 

 

Các công nghệ kỹ thuật số để chống lại đại dịch bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng việc sử dụng vẫn còn 

ở mức khiêm tốn và không đồng đều 
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30,9% hộ gia đình đã sử dụng ứng dụng nCovy hoặc Bluezone như một biện pháp để cập nhật thông tin 

về các trường hợp nhiễm bệnh có khoảng cách tiếp xúc gần đó. 17,3% không sử dụng vì nghĩ không hữu 

ích hoặc không quen với việc sử dụng ứng dụng. Một nửa, 51% số hộ gia đình,  không biết về các ứng 

dụng này. Tỷ lệ  này là 62,1% nữ chủ hộ không biết về các ứng dụng này,  cho thấy đặc tính thiệt thòi hơn 

của họ. Tuy nhiên, tình hình gần đây đã được cải thiện đáng kể, với số lượng người dùng ứng dụng tăng 

vọt. 
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Tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 mớ i chỉ bắt đầu được triển khai, 2/3 số người được hỏi đã sẵn sàng 

tiêm chủng 

 

62,4% số người được hỏi cho biết họ không được đưa vào diện cần được ưu tiên tiêm chủng phòng ngừa 

COVID-19 và đành chờ đợi. 21,4% cho biết họ được ưu tiên tiêm chủng. 16% không biết thông tin gì về 

diện cần chính sách ưu tiên tiêm chủng. Các nữ chủ hộ ở mức dễ bị tổn thương hơn khi 20,4% trong số họ 

không có thông tin về  chính sách tiêm chủng, cao hơn so tỷ lệ  15% ở nhóm nam chủ hộ. Có thể nếu thông 

tin về chính sách ưu tiên tiêm chủng được cung cấp cho tất cả mọi người thì khả năng sẵn sàng tiêm 

chủng cao hơn. 

 

19,3% số người được hỏi báo cáo rằng họ đã được tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. 66,2% đã sẵn sàng 

tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. Trong số đó, 85% cho biết đã sẵn sàng cho bất kỳ nhãn hiệu vắc-xin 

nào. 14,9% chờ đợi một nhãn hiệu vắc-xin cụ thể. 58,9% không biết cách đăng ký tiêm chủng. 

 

14,5% số người được hỏi báo cáo rằng họ không có nhu cầu tiêm vắc-xin chống lại COVID-19. Lý do chính 

cho việc không có nhu cầu này là lo lắng về các tác dụng phụ của vắc-xin. 
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2.4. Chính sách hỗ trợ – có 9 trong 10 hộ gia đình chưa nhận 
được hỗ trợ  
 

Có tới 89,9% người được hỏi chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào trong khi 82,7% có nhu cầu cần được 

hỗ trợ. Trong số những người chưa nhận được bất kỳ hỗ trợ nào, 1/3 trong số họ cho biết khó đăng ký hỗ 

trợ, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Trở ngại chính là sự hướng dẫn chưa đầy đủ của các cán bộ dân phố 

dưới địa bàn. 13,5% số hộ cho biết cán bộ dân phố dưới địa bàn không có hướng dẫn cụ thể và hữu ích. 

 

Nhiều hộ dễ bị tổn thương chưa thuộc diện được hỗ trợ 

 

Khảo sát đã xác định ít nhất 4 nhóm hộ dễ bị tổn thương, phần lớn bị lọt lưới danh sách những người 

được hưởng lợi từ gói hỗ trợ thứ hai của Chính phủ1: (i) người di cư không có đăng ký cư trú; (ii) những 

người kinh doanh nhỏ lẻ phi chính thức, không được phân loại là lao động phi chính thức, nhưng được 

dán nhãn là hộ kinh doanh không đăng ký, kinh doanh nhỏ lẻ như chế biến thực phẩm, quán phở;  (iii) 

những người vô gia cư ngoài tầm kiểm soát của cán bộ khu vực; (iv) những người bị mất thu nhập do 

COVID-19 trước ngày quyết định về giãn cách xã hội được thực hiện ở địa phương. 

 

 

1 Gói hỗ trợ thứ hai được phê duyệt vào năm 2021 theo Nghị quyết số  68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ 

về các biện pháp khẩn cấp phòng, chống đại dịch  COVID-19 và Quyết định số  23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Gói hỗ trợ 

đầu tiên được phê duyệt vào năm 2020 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các 

biện pháp khẩn cấp phòng, chống đại dịch  COVID-19. 

 



 

 

18 

3. THÚC ĐẨY PHỤC HỒI MẠNH MẼ , BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM – 

KHUYẾN NGHỊ 

Phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn nên được sử dụng trong chiến lược mở cửa trở lại 

 

Cho đến khi một tỷ lệ lớn dân số được tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 và kết quả là đạt được khả năng 

miễn dịch của cộng đồng, các hộ gia đình dễ bị tổn thương vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng 

kể trước mắt do các biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa do bùng phát COVID-19, đặc biệt là ở các 

thành phố lớn. Sự lây lan nhanh chóng của đại dịch và những tác động lớn của nó đối với kinh tế và xã hội 

đòi hỏi phải thực hiện các biện pháp toàn diện để chống lại đại dịch và thúc đẩy phục hồi mạnh mẽ, bền 

vững và bao trùm. Trong chiến lược mở cửa bình thường trở lại, một phương pháp tiếp cận theo từng 

giai đoạn nên được áp dụng để ngăn chặn việc hệ thống y tế bị sụp đổ, để từ đó đảm bảo rằng sự phục 

hồi được bền vững. Chiến lược cần đáp ứng ít nhất hai điều kiện tiên quyết là (i) tỷ lệ tiêm chủng ở mức 

cao có thể giúp đạt được miễn dịch cộng đồng và (ii) khả năng thực thi áp dụng các tiêu chuẩn an toàn 

bình thường mớ i của tất cả người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Kinh nghiệm cho đến nay cho thấy rằng 

việc mở cửa sớm mà không đạt được các điều kiện tiên quyết sẽ không thành công và / hoặc không bền 

vững, và thường liên quan đến các hành động chi phí cao để đối phó với sự trỗi dậy quay trở lại của vi 

rút. 

 

Để đạt được điều này, các biện pháp sau được đề xuất: 

 

Về vắc-xin và tiêm chủng 

 

• Đơn giản hóa việc sàng lọc trước khi tiêm chủng để đẩy nhanh quá trình tiêm chủng 

 

Quy trình sàng lọc trước khi tiêm chủng đã được thực hiện bao gồm một số yếu tố không quá 

cần thiết làm chậm quá trình tiêm chủng, và loại trừ nhiều người đủ điều kiện để  tiêm chủng. Bộ 

Y tế gần đây đã đơn giản hóa quy trình này để  đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng. Các hướng dẫn 

này có thể  cần được sửa đổi thêm để  phù hợp hơn với các thông lệ  quốc tế  thường được áp 

dụng. 

 

• Sửa đổi danh sách ưu tiên tiêm chủng để đảm bảo rằng những người già và bị suy giảm hệ 

miễn dịch được tiêm chủng trước 
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Danh mục nhóm ưu tiên tiêm chủng theo Quyết định 3355/QĐ-BYT về “Kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 năm 2021-2022" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 

08/7/2021 gồm 16 nhóm ưu tiên. Như vậy, danh sách này quá dài, và kết quả là, nhiều người trẻ 

tuổi đã được ưu tiên, trên những người già và những người có hệ  miễn dịch kém. Do đó, điều 

quan trọng là phải sửa đổi danh sách ưu tiên theo cách đảm bảo rằng những người già và bị suy 

giảm miễn dịch được tiêm chủng trước2. Cần thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng 

các ưu tiên được tuân thủ nghiêm ngặt ở cấp địa phương. Vì vậy, thông tin tiêm chủng đang 

được nhập vào hệ thống dữ liệu số quốc gia, sẽ tương đối dễ dàng để theo dõi xem các ưu tiên 

có được tuân thủ hay không và đưa ra các hành động khắc phục. 

 

• Khuyến khích mọi người tiêm chủng bằng một chiến dịch truyền thông hiệu quả 

 

Vì có một tỷ lệ đáng kể người dân vẫn còn “do dự” hoặc “lựa chọn” vắc-xin, nên cần phải thực 

hiện một chiến dịch quốc gia chống lại sự chần chừ về  vắc-xin, với những những chiến dịch 

truyền thông năng động (ví dụ như những người nổi tiếng tiêm vắc-xin và đưa ra các thông điệp 

truyền thông). 

 

• Tăng cung ứng vắc-xin để đáp ứng nhu cầu trong ngắn hạn và dài hạn 

 

Chính phủ đang ưu tiên đúng mức việc tăng nguồn cung cấp vắc-xin, bao gồm cả thông qua ngoại 

giao vắc-xin. Trong trung và dài hạn, cần chú trọng phát triển (i) năng lực công nghệ quốc gia cần 

thiết để tiếp nhận chuyển giao công nghệ vắc-xin và (ii) chiến lược sản xuất vắc-xin quốc gia và 

các khuôn khổ pháp lý và chính sách liên quan.  

 

Về hỗ trợ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương 

 

• Nhanh chóng ban hành một chương trình hỗ trợ tiền mặt mới với ngân sách khoảng 5% GDP 

hàng quý (khoảng 77 nghìn tỷ đồng) để giải ngân trong những tháng cuối năm 2021 

 

 

2 Lợi ích của việc tiêm phòng cho người già và những người có hệ miễn dịch kém được định lượng trong các 

mô phỏng do một số nhà nghiên cứu thực hiện gần đây (Nguồn: https://tiasang.com.vn/-dien-dan/Chien-luoc-

tiem-vaccine-cho -Việt Nam-28452) 
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Tác động của đại dịch đối với Việt Nam nói chung và đợt thứ 4 nói riêng là rất lớn. Đáp lại, gói hỗ 

trợ cũng cần phải đủ lớn để bảo vệ  những người dễ  bị tổn thương khỏi cú sốc toàn thân này. Do 

thách thức chưa từng có và Chính phủ vừa được Quốc hội trao quyền chủ động xử lý việc phát 

sinh trong phòng chống dịch COVID-19, nên Chính phủ có thể  xem xét  ban hành ngay chương 

trình hỗ trợ tiền mặt từ ngân sách trung ương, khoảng 5% GDP hàng quý (khoảng 77 nghìn tỷ 

đồng) để giải ngân trong những tháng cuối năm 2021. 

 

Cách nhanh nhất để thực hiện hỗ trợ này là cung cấp trợ cấp trẻ em bằng tiền mặt ngay lập tức 

cho tất cả (i) trẻ em từ 0 - 6 tuổi (khoảng 11 triệu trẻ em) dựa trên giấy khai sinh của trẻ; (ii) phụ 

nữ mang thai; (iii) người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (khoảng 11,5 triệu người cao tuổi) bao gồm 

cả người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên là đối tượng được nhận trợ cấp tiền mặt thường xuyên mà 

không có lương hưu - dựa trên chứng minh thư hay căn cước công dân của họ; (iv) người khuyết 

tật và (v) bất kỳ đối tượng khác được chính quyền cấp xã xác định rơi vào tình trạng thiếu thốn. 

Cần giảm thiểu tối đa các yêu cầu thủ tục hành chính, áp dụng kỹ thuật số để các cá nhân đủ điều 

kiện tự đăng ký và chính quyền địa phương có thể  xác minh (dựa trên kinh nghiệm tốt của Đồng 

Nai) và các công cụ thanh toán không dùng tiền măt trong việc chuyển hỗ trợ tiền mặt tới người 

thụ hưởng. Việc hỗ trợ tiền mặt có thể được thực hiện hàng tháng hoặc trả một lần, trong thời 

gian ít nhất là 3 tháng cuối năm 2021 và số tiền này có thể phù hợp với mức sống tối thiểu theo 

Nghị định 20/2021/NĐ-CP (thay thế Nghị định 136/2013/NĐ-CP). 

 

Quy mô của gói hỗ trợ này tương tự như mức của các gói hỗ trợ do một số quốc gia láng giềng 

cung cấp trong những đợt phong tỏa đầu tiên vào năm 2020. Các hộ gia đình nhận được hỗ trợ 

tạm thời sẽ chi một phần lớn số tiền hỗ trợ cho các dịch vụ và hàng hóa sản xuất nội địa, làm 

tăng thêm tổng cầu và thu nhập cho doanh nghiệp địa phương. Chương trình hỗ trợ tiền mặt sẽ 

chống lại sự sụt giảm tổng cầu, điều đang xảy ra như kết quả của suy giảm tiêu dùng và tăng 

trưởng kinh tế chậm lại. Chương trình hỗ trợ tiền mặt, được tài trợ bởi việc chính phủ vay nội 

địa, việc vay này sẽ huy động được nguồn tiền mặt đang nằm im một chỗ vì tiêu dùng giảm – 

một dạng của tiết kiệm bắt buộc3 (tiết kiệm bắt buộc xảy ra khi các hộ gia đình buộc phải giảm 

tiêu dùng và các doanh nghiệp phải giảm/hoãn chi tiêu và đầu tư do tác động của các biện pháp 

giãn cách xã hội và/hoặc đứt gẫy chuỗi cung ứng và/hoặc không chắc chắn về tương lai). Chính 

 

 

3 Nguyên gốc tiếng Anh của tiết kiệm bắt buộc là “forced savings” 
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vì huy động các nguồn tiền mặt đang nằm im một chỗ đó nên việc Chính phủ vay trong nước sẽ 

không gây lạm phát hay gánh nặng cho cán cân thanh toán4. 

 

• Trong trung hạn, đẩy nhanh việc cải cách các chính sách và chương trình trợ giúp xã hội theo 

hướng bao trùm hơn và ứng phó tốt hơn đối với cú sốc, bằng cách 

 

Đẩy nhanh việc thực hiện Kế hoạch tổng thể về cải cách hệ thống hỗ trợ xã hội (MPSARD) đã 

được phê duyệt năm 2017 để mở rộng hỗ trợ tiền mặt thường xuyên cho tất cả những người 

thuộc nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như người khuyết tật và người chăm sóc họ (hầu hết 

trong số đó là phụ nữ), trẻ em (dưới 3 hoặc 6 tuổi) và người già (60-79 tuổi) không có lương hưu, 

phụ nữ có thai và cha mẹ đơn thân làm việc trong các khu vực phi chính thức. 

 

Chuyển đổi các chương trình chuyển tiền khẩn cấp hiện đang dựa trên các rủi ro đặc trưng cá 

nhân/đơn lẻ  thành các chương trình đáp ứng các rủi ro ảnh hưởng đến quy mô dân số lớn, ví dụ 

như thiên tai, đại dịch và khủng hoảng kinh tế. Điều này có thể  được thực hiện bằng cách xây 

dựng và áp dụng các cơ chế kích hoạt (i) dựa trên các tiêu chí rõ ràng về tình trạng thiệt hại khẩn 

cấp quy mô lớn (dựa trên mức độ tác động của thiên tai, đại dịch và khủng hoảng kinh tế quy mô 

lớn đối với số lượng lớn người dân) và (ii) cho phép áp dụng tự động tăng mức độ bao phủ và 

mức trợ cấp đối với các nhóm dễ  bị tổn thương nêu trên của các chương trình hỗ trợ tiền mặt 

thường xuyên khi tình hình đạt các tiêu chí nói trên. cũng như bất kỳ đối tượng khác mà chính 

quyền cấp xã xác định là rơi vào tình trạng thiếu thốn. 

 

Chi phí tăng thêm khi các cơ chế được tự động kích hoạt sẽ được tài trợ bởi “Quỹ Dự phòng”, ở 

cả cấp chính quyền trung ương và địa phương. Quĩ này được (i) phân bổ từ ngân sách (ở cả hai 

cấp) thường xuyên/hàng năm, (ii) chỉ được tiếp cận/được sử dụng khi tình hình đáp ứng các tiêu 

chí khẩn cấp quy mô lớn nêu trên và trong các năm không có tình trạng khẩn cấp nguồn kinh phí 

sẽ được tích lũy. Quỹ Dự phòng Quốc gia Trung ương sẽ được sử dụng để cung cấp các khoản hỗ 

trợ ở mức cao hơn hiện nay của chính quyền trung ương cho các tỉnh và thành phố, đặc biệt là 

các tỉnh, thành phố có nguồn tài chính hạn chế, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch/tình hình 

khẩn cấp nhằm tăng cường độ bao phủ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

 

 

4 Thông tin chi tiết được cung cấp trong bài nghiên cứu sắp xuất bản của Jonathan Pincus với tựa đề “Việ t Nam 

có thể và nên tài trợ một khoản hỗ trợ tiền mặt lớn hơn - Chương trình kích thích tài khóa mà không sợ lạm 

phát” 
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Chuyển từ hệ thống trợ giúp xã hội dựa vào đăng kí cư trú, chưa bao trùm tốt tới nhóm lao động 

di cư, sang hệ thống dựa trên quốc tịch, chẳng hạn như thông qua áp dụng hệ  thống kỹ thuật số - 

dựa trên hệ  thống căn cước công dân quốc gia - để những người thụ hưởng đủ điều kiện tự đăng 

ký, để chính quyền địa phương xác minh và chính quyền trung ương giám sát kiểm tra. Hệ thống 

kỹ thuật số này nếu được kết hợp với việc ứng dụng các công cụ thanh toán kỹ thuật số không 

chỉ giúp minh bạch hóa việc quản lý và thực hiện các chương trình trợ giúp xã hội mà còn giúp 

thực hiện hỗ trợ tiền mặt tới các đối tượng một cách nhanh chóng và an toàn.  

 

• Dựa trên kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ cung cấp hàng hóa thiết 

yếu (thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác) cho các hộ gia đình ở các khu vực giãn 

cách xã hội 

 

Xem xét cho phép các nền tảng mua sắm trực tuyến/thương mại điện tử, bao gồm cả nhân viên 

và người vận chuyển hàng của các nhà cung cấp hoạt động trên các nền tảng đó, hoạt động trong 

“chế độ an toàn”: bằng cách cung cấp vắc-xin cho nhân viên và người vận chuyển hàng, ban hành 

quy định và tập huấn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn như giữ khoảng cách, tránh 

tiếp xúc trực tiếp, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay, v.v. 

 

• Giúp đỡ một cách hiệu quả những người lao động nhập cư để an toàn ở  lại nơi đang cư trú và 

bảo vệ họ khỏi tình trạng thiếu thốn 

 

Chính quyền trung ương cần ban hành lệnh cấm ngay lập tức đối với việc dừng cho thuê trọ (lao 

động nhập cư,  đặc biệt là những lao động thuộc các đối tượng của chương trình hỗ trợ tiền mặt 

đề xuất ở trên) ở các khu vực bị ảnh hưởng và chủ nhà trọ có thể xin trợ cấp thay thế tiền thuê 

nhà từ chính quyền địa phương. Các khoản trợ cấp có thể được cung cấp sau khi chính quyền địa 

phương xác minh đơn đăng ký đúng đối tượng người thuê trọ gặp khó khăn và/hoặc áp dụng các 

phương pháp tự lựa chọn, chẳng hạn như tài trợ dựa trên loại nhà ở và (và/hoặc theo tỷ lệ) giá 

trị tiền thuê nhà (chất lượng nhà ở thấp hoặc giá trị tiền thuê nhà thấp thường có nghĩa là những 

người thuê nhà có thu nhập thấp). 

 

• Xem xét thực hiện chương trình thay thế tiền công thông qua các doanh nghiệp lớn hơn ở các 

khu vực bị ảnh hưởng. 
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Mục tiêu của chương trình thay thế tiền công là ngăn chặn người lao động bỏ việc, vừa ngăn 

chặn sự lây lan của vi rút và giảm chi phí cho doanh nghiệp sau này (vì các công ty sẽ không thể 

phục hồi nhanh chóng do phải tuyển dụng và đào tạo một nhóm lao động thay thế). Vì vậy, việc 

chính phủ cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và lớn (để có đủ năng lực) để thay 

thế ít nhất 50% tiền công của người lao động trong thời kỳ dịch bệnh bất động là điều đáng làm. 

Nếu doanh nghiệp có thể chứng minh rằng tiền công đã được trả tới người lao động, các khoản 

vay sẽ được xóa bỏ sau khi cuộc khủng hoảng kết thúc. 

 

• Sử dụng tốt nhất các công nghệ kỹ thuật số để chống lại đại dịch 

 

Giống như trong các lĩnh vực khác, công nghệ kỹ thuật số sẽ giúp cắt giảm đáng kể chi phí giao 

dịch liên quan đến việc xác minh đối tượng nhận hỗ trợ và chuyển phát tiền mặt cho người nhận. 

Chuyển phát tiền mặt cho người nhận hỗ trợ là một thách thức lớn trong thời gian giãn cách xã 

hội và phong tỏa, và khi cần tiếp cận nhanh chóng với những người ở vùng sâu vùng xa. 

 

Đẩy nhanh chuyển đổi kỹ thuật số làm tăng tính minh bạch và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác hậu kiểm. Vì vậy, cơ sở dữ liệu công dân số hóa, được chính thức ra mắt vào tháng 

7/2021 có thể  được sử dụng rất hữu ích. Có thể là  các ứng dụng phổ biến với hơn 40 triệu người 

dùng như Bluezone hoặc “Sổ sức khỏe điện tử”, có thể tích hợp các thông tin trợ giúp xã hội. 

Ngân hàng trực tuyến và tiền ví điện tử nên được sử dụng ở mức tối đa có thể. 

• Cải thiện sự phối hợp giữa các chính quyền trung ương và địa phương 

 

Cần có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền trung ương và chính quyền 

địa phương. Đây là một cuộc khủng hoảng quốc gia đòi hỏi sự lãnh đạo quốc gia mạnh mẽ, cả 

trong việc thiết lập các nguyên tắc và quy trình, và đảm bảo ngân sách để có năng lực ứng phó 

bình đẳng. Những thay đổi thường xuyên và không giải thích được về quy định và quy trình thủ 

tục làm phức tạp thêm việc thực hiện và làm suy yếu sự tuân thủ. Các quy tắc và thủ tục phải 

nhất quán và đơn giản để dễ  hiểu và tuân theo, đồng thời được thông báo rộng rãi trên tất cả 

các kênh truyền thông hiện có. Khi nhiều chính quyền địa phương tự giải quyết vấn đề, đã cho 

thấy nhiều chiến lược giãn cách xã hội và phong tỏa khác nhau. Một số trong số đó đã gây khó 

khăn không cần thiết cho công dân và làm giảm uy tín của chính quyền. Ngân sách trung ương 

cho trợ giúp xã hội và các biện pháp khác có thể  giúp đảm bảo chính quyền địa phương áp dụng 

nhất quán các chiến lược và quy định được ban hành từ cấp trung ương. 
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• Xử lý hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh 

 

Chương trình trợ giúp xã hội, các chương trình chăm sóc xã hội, cung cấp hỗ trợ tiền mặt, cần 

đặc biệt chú ý đến các vấn đề mới nổi về  tình trạng thiếu lương thực và tình trạng vô gia cư, vốn 

đang gia tăng ở các thành phố lớn do các đợt giãn cách xã hội kéo dài quá lâu và sự gián đoạn 

của chuỗi cung ứng thực phẩm. Vấn đề sức khỏe tinh thần cũng đang gia tăng và cần được xử lý 

đúng cách. 

 

• Tăng cường đào tạo lao động bị mất việc và lao động phi chính thức với các kỹ năng kỹ thuật 

số 

 

Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ một số nước trong khu vực để cung cấp cho người lao 

động chính thức và không chính thức với các khóa đào tạo kỹ năng kỹ thuật số, tận dụng những 

tiến bộ của công nghệ kỹ thuật số, bao gồm các nền tảng được sử dụng rộng rãi như Zoom, 

YouTube v.v. Có thể cung cấp các khoản tài trợ cho các nhà phát triển nội dung đào tạo, tùy 

thuộc vào số lượng học viên. 

 

• Cung cấp các giải pháp sáng tạo để đảm bảo học tập trực tuyến có tính bao trùm 

 

Khoảng cách kỹ thuật số giữa các nhóm dân cư hiển thị rõ ràng hơn trong thời gian giãn cách xã 

hội. Ngay cả ở các thành phố lớn, nhiều hộ gia đình không thể mua đủ máy tính hoặc máy tính 

xách tay cho mỗi trẻ em. Việc cung cấp điện thoại thông minh và máy tính bảng giá rẻ (nên được 

sản xuất/lắp ráp bởi doanh nghiệp trong nước) và truy cập wifi miễn phí cho các hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn là điều đáng cân nhắc. Điều này có thể được thực hiện một cách tiết kiệm 

chi phí thông qua quá trình tự lựa chọn. Trong trung và dài hạn, điều quan trọng là phải Chính 

phủ cần tiên phong đẩy nhanh việc thực hiện chương trình phổ cập điện thoại thông minh, bao 

gồm cả việc huy động các doanh nghiệp trong nước sản xuất / lắp ráp máy tính bảng và điện 

thoại thông minh giá rẻ, cũng như cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử / tiền ví điện tử, tham gia 

chương trình và ưu tiên các vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, trẻ em của các hộ lao động nhập 

cư dễ  bị tổn thương. Sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vào các chương trình này 

cũng sẽ giúp các doanh nghiệp này phát triển thành những công ty có năng suất và cạnh tranh 

cao hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.  
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BÁO CÁO TỔNG HỢP 
1. TÁC ĐỘNG LỚN TỚI KINH TẾ  HỘ GIA ĐÌNH  

a. Tác động nặng nề đối với việc làm 

 

Nhìn chung, 88% hộ gia đình cho biết rằng họ phải chịu ít nhất một trong những tác động việc làm vào 

tháng 7 năm 2021: (i) bị sa thải đối với lao động trả công; (ii) bị tạm thời nghỉ việc; hoặc (iii) bị giảm giờ 

làm việc (xem Hình 2). Những hộ này được gọi tắt là “hộ gia đình bị ảnh hưởng”. Tỷ lệ  này cao hơn nhiều 

so với mức 63% được ghi nhận trong đợt khảo sát vào tháng 10 năm 2020. Tác động phổ biến nhất là việc 

bị giảm giờ làm việc, xảy ra đối với 80% hộ gia đình vào tháng 7 năm 2021. Trong khi đó, tình trạng phải 

nghỉ việc tạm thời diễn ra ở 46% hộ gia đình vào tháng 7/2021. 

 

Tình trạng nghiêm trọng được báo cáo tại một  số tỉnh thành, đặc biệt là  thành phố Hồ Chí Minh, Bình 

Dương và Đồng Nai, nơi người lao động phải đối mặt với tình trạng cực kỳ khó khăn do phong toả kéo dài 

hơn 3 tháng (xem Hộp 1). 

 

Hình 2. Tác động việc làm (% hộ gia đình) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 2 tháng 10 năm 2020 và RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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Hộp 1. Những tác động nghiêm trọng đến việc làm và thu nhập do COVID-19 trong hơn 3 
tháng   

Trước khi dịch bệnh bùng phát 1 tháng, chồng tôi có đi làm thêm với thu nhập mỗi tháng từ 7 đến 

7,5 triệu. Tôi cũng có thể kiếm được 5 triệu mỗi tháng. Nhưng 3 tháng gần đây, chúng tôi không có 

lấy 1 đồng thu nhập. Cách đây gần một tuần, tôi hết tiền và không thể tiếp tục cho con gái 2 tuổi 

uống sữa nữa. 

Nữ, 38 tuổi, làm thuê cho cửa hàng vật liệu xây dựng, Bình Dương 

 

Tôi có thể kiếm được 7 tới 8 triệu một tháng và tôi đã bỏ ra 500 nghìn đồng để thuê nhà. Tôi cố gắng 

tiết kiệm gửi 4 triệu về quê cho vợ và 3 con. Tôi không có tiền gửi tiết kiệm. Vợ tôi cũng không có 

tiền gửi tiết kiệm. Tôi đã không có việc làm trong 2 tháng rồ i. Tôi không thể gửi cho vợ một đồng 

nào. Tất cả tiền của tôi đều đã bị tiêu hết. Hầu hết đường ở đâu cũng bị bị chặn, không ai gọi xe và 

rồi tôi không biết phải làm thế nào để kiếm tiền. Cả khu nhà trọ ở đây đều gặp chung tình trạng với 

tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ anh trai ở quê gửi tiền để vượt qua giai đoạn này. 

Nam, 45 tuổi, kinh doanh dịch vụ vận tải, Đồng Nai 

 

Vợ chồng tôi làm công nhân may cho một xí nghiệp tư nhân với thu nhập mỗi người 7 triệu đồng 

một tháng. Nhưng hàng tháng, ông chủ chỉ chia cho chúng tôi một nửa tiền lương. Họ nói rằng 

chúng tôi có thể nhận phần còn lại cho đến cuối năm. Chúng tôi đã có thời gian tạm nghỉ kể từ giữa 

tháng 6. Chúng tôi không thể liên hệ với chủ nhà máy để nhận phần lương còn lại. Vì không có thu 

nhập và việc làm, chúng tôi chỉ có thể ăn một bữa một ngày. 

Nữ, 25 tuổi, công nhân xưởng may, Hồ Chí Minh 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

So với các lĩnh vực khác, du lịch và các dịch vụ liên quan, bao gồm lữ hành, nhà hàng, khách sạn, vận tải 

hành khách, có tỷ lệ  hộ gia đình bị tác động cao hơn đáng kể, ở mức 99,3% số hộ chịu bất kỳ tác động 

việc làm nào. Sản xuất chế biến chế tạo công nghiệp và thương mại bán lẻ là hai lĩnh vực chịu tác động 

mạnh tương tự, khi có tương ứng 96% và 94% hộ gia đình chịu tác động đến việc làm.  

 

Các hộ gia đình có lao động phi chính thức, nữ chủ hộ, không phải hộ dân tộc thiểu số, ở khu vực nông 

thôn, là những hộ có tỷ lệ chịu tác động của việc làm cao hơn các hộ còn lại.  
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Hình 3. Tác động của Covid-19 lên tình hình việc làm của hộ gia đình (% hộ gia đình) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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b. Tác động sụt giảm thu nhập hơn nhiều so với vòng khảo sát RIM tháng 10/2020 

 

Vào tháng 7/2021, 63,5% tổng số hộ được khảo sát và 66,9% các hộ gia đình bị ảnh hưởng bị giảm thu 

nhập từ 30% trở lên so với thời điểm trước đại dịch (tháng 12/2019). Điều này cho thấy sự gia tăng đáng 

kể của tác động COVID-19 so với vòng trước của cuộc khảo sát: vào tháng 10/2020, 31,6% tổng số hộ 

được khảo sát và 37,1% các hộ gia đình bị ảnh hưởng bị giảm thu nhập từ 30% trở lên. Tính trung bình, 

thu nhập của các hộ gia đình trong tháng 7/2021 được báo cáo chỉ bằng 44% thu nhập của tháng 12/2019 

(xem Hình 5). Du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn và vận tải hành khách là những ngành bị ảnh hưởng 

nặng nề nhất.  

 

Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình vào tháng 10 năm 2020 so với tháng 12 năm 2019 có tình 

trạng phân bố lệch nhiều sang phải, khác với tình trạng lệch nhiều sang trái vào tháng 7 năm 2021. Phần 

lớn phân bổ rơi vào khoảng thu nhập dưới 40% so với tháng 12 năm 2019, chiếm tới 40,3% tổng số hộ gia 

đình và 41,6% các hộ gia đình bị ảnh hưởng (tức là hộ gia đình chịu ít nhất một trong các tác động việc 

làm). 

 

Hình 4. Phân bổ thu nhập đầu người so với  tháng 12/2019 (%)  

  

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 2 tháng 10 năm 2020 và RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Du lịch, nhà hàng, khách sạn và vận tải hành khách là những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các 

doanh nghiệp sản xuất chế biến chế tạo cố gắng vượt qua thời kỳ khó khăn bằng giải pháp “3 tại chỗ” - 

lao động ăn, ngủ và làm việc trong nhà máy - tức là  bố trí chỗ ở tạm thời cho công nhân của họ để  tránh 
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bị lây nhiễm COVID-19 và duy trì sản xuất. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn gặp rủi ro và khó duy trì đối với 

nhiều doanh nghiệp khó khăn (xem Hộp 2). 

 

Hộp 2. Khó khăn “3 tại  chỗ”  

Thành thật mà nói, thật đáng thất vọng khi việc giãn cách không được thực hiện giữa các công nhân. 

Ai làm ở công ty cũng biết, khi đi ăn thì họ thường ngồi san sát nhau. Ngủ cũng gần nhau. Nó rất rủi 

ro. Công ty của tôi có tổng cộng 800 nhân viên, với 300 người ở lại làm việc. 500 còn lại lo sợ về đại 

dịch và con cái của họ nên không thể ở lại công ty. Kết quả là có tới 248 Fo và 40 F1 có nguy cơ cao. 

Chúng tôi rất buồn và lo lắng. Đấy là còn chưa nhắc đến việc những cuộc xét nghiệm thật kinh 

khủng, mũi tôi cảm thấy như đang vỡ vụn.  

Nam, 36 tuổi, công nhân lắp ráp, Bình Dương 

 

Không thể có chỗ rộng rãi để mà bố trí ít người. Trên thực tế, chúng tôi cố gắng động viện nhau để 

duy trì việc làm. Chúng tôi vẫn biết có khả năng bị nhiễm bệnh. Nhưng bù lại, chúng tôi lại nhận 

được nhiều hỗ trợ về tài chính hơn. Đối với tôi, tôi chỉ đi làm vì tiền. Tôi nhận được 1 triệu tiền và rồi 

hàng ngày, tôi còn được nhận thêm 300 nghìn tiền ăn. Lúc này, có bao nhiêu người không có dù chỉ 1 

đồng. Vì thế, chỉ vì tiền, tôi đành chấp nhận. Một người bạn của tôi nói với tôi rằng cô ấy chỉ có 2 

tháng làm theo biện pháp "3 tại chỗ", trước khi chủ sở hữu nói rằng họ không đủ khả năng duy trì,  

và phải cho cô ấy nghỉ việc. Tôi thấy mình may mắn khi duy trì được công việc của mình bây giờ. Tôi 

rất sợ, nhưng đồng thời cũng không để tâm đến nó. 

Nữ, 22 tuổi, công nhân lắp ráp, Đồng Nai 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Các hộ gia đình yếu thế bị mất thu nhập tương đối (tức là tính theo tỷ lệ phần trăm) ở mức độ thấp hơn 

so với các hộ còn lại. Các hộ gia đình nông thôn bị ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn các hộ gia đình ở thành 

thị. Các hộ do nữ làm chủ hộ bị ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn so với các hộ do nam giới làm chủ hộ. Các 

hộ gia đình có chủ hộ có việc làm phi chính thức bị ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn so với các hộ gia đình 

có chủ hộ có việc làm chính thức. Mặc dù những phát hiện này có vẻ không bình thường, nhưng chúng có 

thể được giải thích là do các hộ gia đình yếu thế có xu hướng ít làm việc hơn trong các hoạt động tiếp xúc 

nhiều và ở khu vực thành thị, vốn hoạt động tốt vào thời điểm thuận lợi nhưng bị cú sốc giảm mạnh 

trong thời gian đại dịch. 
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Hình 5. Thu nhập bình quân đ ầu người trong tháng 7 năm 2021 của các hộ bị  tác động 
việc làm do COVID-19 (% so với tháng 12 năm 2019)  

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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2. TÁC ĐỘNG LỚN TRÊN CÁC KHÍA CẠNH PHI KINH TẾ  CỦA ĐỜI SỐNG 

HỘ GIA ĐÌNH  

 

Sức khỏe tinh thần gặp nhiều vấn đề do tác động của COVID-19 là khó khăn được nêu ra nhiều nhất bởi 

các hộ gia đình. Bên cạnh đó, khó khăn thứ hai là tình trạng thiếu lương thực. Khó khăn thứ ba là về việc 

mua sắm nhu yếu phẩm. 

 

Hình 6. Khó khăn do tác đ ộng COIVD-19 (% hộ gia đình) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

 

a. Hai trong ba hộ gia đình có báo cáo các vấn đề về sức khỏe tinh thần  

 

Sức khỏe tinh thần trở thành một vấn đề nhức nhối đang nổi lên, vì việc giãn cách xã hội và phong tỏa 

diễn ra phổ biến nhưng kéo dài tại một số địa bàn. Có tới 66,4% hộ gia đình cho biết  tinh thần lo lắng về 

tác động của COVID-19 (xem Hình 6). Các vấn đề về sức khỏe tinh thần rất đa dạng, từ việc cảm thấy 

thỉnh thoảng lo lắng trong ngày (41% hộ gia đình được phỏng vấn), lo lắng suốt cả ngày (29%), khó ngủ 

(10,8%), không thể thư giãn (7,3%) và dễ trở nên khó chịu hoặc cáu kỉnh (6,8%), và cảm thấy chán nản 

(6,5%). 
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Các nữ chủ hộ gia đình dường như bị ảnh hưởng nhiều hơn về mặt tinh thần. 81,6% nữ chủ hộ có vấn đề 

về sức khỏe tinh thần, trong khi tỷ lệ này của nam chủ hộ là 62,8%. Vấn đề với các nữ chủ hộ trở nên 

nghiêm trọng hơn khi 21,3% nữ chủ hộ, chiếm 1/5, cảm thấy khó ngủ. Trong khi đó, con số này chỉ ở mức 

8,3% nam chủ hộ cảm thấy khó ngủ. Chỉ 26,3% nam chủ hộ lo lắng suốt cả ngày, trong khi tới gần một 

nửa nữ chủ hộ đối mặt với cùng một vấn đề, ở mức 41,3%. 
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 Hình 7. Ảnh hưởng tinh thần hộ  gia đình do COVID-19 (% hộ  gia đình) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Cuộc khảo sát định tính cho thấy các vấn đề tinh thần gặp phải ở những người di cư sống trong những nơi 

ở chật hẹp và quá đông đúc (xem Hộp 3).  

 

Hộp 3. Khó khăn ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng trong khu trọ quá chật chội của 
người di cư  

Trong nhà trọ chật chội này, có 2 dãy phòng nhỏ. Các cánh cửa được đặt đối diện nhau. Rất đông 

người sống trọ ở đây, và trẻ em thì phải vui đùa dọc theo con đường hàng lang nhỏ xíu giữa 2 dãy 

phòng. Những căn phòng 9m2 không thể là nơi vui chơi của lũ trẻ. Chúng tôi có 42 phòng nhỏ với 3 

hoặc 4 người mỗi phòng. Vì chật chội quá nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài ngồi cùng 

nhau trước cửa để trò chuyện. Trong những căn phòng nhỏ như vậy, khi thời tiết 40 độ, không ai có 

thể ở trong nhà vì quá nóng. Đôi khi, sau đợt xét nghiệm, trong chúng tôi tlại có F0. Chúng tôi rất 

mệt mỏi vì bị cách ly. Tôi luôn trong tâm trạng lo lắng và sợ bị nhiễm bệnh. Hôm nay tôi đã được xét 

nghiệm lần 3 và đến giờ tôi vẫn còn run do lo lắng. Bây giờ tôi không cần bất cứ điều gì, tôi chỉ mong 

có được sự bình yên và dịch bệnh sẽ sớm kết thúc. Ước gì tôi được trở về quê hương. Mỗi lần nhận 

giấy báo kết quả xét nghiệm, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vào buổi chiều, tôi phải tham 

gia xét nghiệm nhanh ở một khu phố, nhưng lần này, phải có ít nhất 20 người mặc áo xanh. Họ là F0 
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và phải được cách ly. Tôi chỉ sợ rằng sẽ đến lượt mình. Nếu vậy, tôi không biết phải gửi con cho ai 

chăm sóc. 

Nữ, 25 tuổi, độc thân, đang nuôi con nhỏ, Thủ Dầu 1, Bình Dương, quê ở Phú Yên 

 

Chán, buồn, bực mình, cứ đi đi lại lại trong căn phòng trọ chừng 6m2, cứ ngồi lì trong phòng, cứ dán 

mắt vào điện thoại, đọc tin tức rồi chơi game từ sáng đến tối mà chẳng biết phải làm gì. Không có 

việc làm, không có thu nhập, tôi cảm thấy rất khó chịu và đau khổ. Tôi không thể đi đâu cả. Tôi xem 

rất nhiều tin tức về những người bị nhiễm và cảm thấy sợ hãi. Nó giống như tôi đang nằm chờ chết, 

cả tháng nay tôi mất ngủ nhiều đêm, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. 

Nữ, 35 tuổi, bán hàng rong, Hồ Chí Minh, quê ở Hà Tĩnh 

 

Bắc Ninh yêu cầu tất cả công nhân phải ở trong nhà và không được ra ngoài. Gia đình tôi có 5 người 

gồm vợ, 2 con nhỏ, bà ngoại và tôi ở trọ chung. Các con tôi bắt đầu nghỉ học từ ngày 6 tháng 5. Thế 

là 3 thế hệ bị nhốt chung nhau trong căn phòng trọ chật hẹp 15m2. Sau đó, chúng tôi cũng phải nghỉ 

làm và 5 người chen chúc trong phòng. Thật sự, tôi không thể diễn tả được cảm giác như thế nào, 

lúc đó tôi chỉ muốn đưa gia đình về quê, nhưng 21 ngày cách ly ở tỉnh cũng tốn kém cho cả 5 người 

trong gia đình. Tôi không có nhiều tiền. Tôi thấy bế tắc, cảm thấy bị mắc kẹt, căng thẳng đến mức nổ 

tung đầu óc. 

Người lao động quê Nghệ An, mắc kẹt tại Bắc Ninh 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 
b. Thiếu lương thực đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng khi tới hơn một nửa số hộ gia đình 

báo cáo  

 

52,5% số hộ gặp tình trạng phải giảm số bữa ăn trong ngày hoặc giảm khẩu phần ăn trong bữa. Trong đó, 

17,7% số hộ giảm số bữa ăn trong ngày và 51,2% số hộ giảm khẩu phần ăn trong bữa. Vấn đề  liên quan là 

48,7% hộ gia đình cảm thấy quá khó khăn trong việc mua sắm lương thực và nhu yếu phẩm, chủ yếu do 

nguồn cung bị gián đoạn do dịch COVID-19 bùng phát và dẫn đến việc phong tỏa và đóng cửa nhiều cửa 

hàng. Tình trạng thiếu lương thực được báo cáo bởi các hộ gia đình dễ  bị tổn thương, bao gồm những 

người đã không có việc làm, bị sa thải trong nhiều tháng, đặc biệt là người di cư. Tình hình nghiêm trọng 

hơn đã được thông báo ở các hộ gia đình có con nhỏ (xem Hộp 4).  
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 Hình 8. Thiếu hụt thức ăn trong bối cảnh COVID-19 (% hộ  gia đình) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Hộp 4. Thiếu hụt thức ăn 

Thông thường, bọn em cứ dậy rất muộn. Và không có bữa sáng, không có bữa trưa. Bọn em cố gắng 

nấu ăn vào khoảng 1-2 giờ chiều. Nấu vậy, bọn em có thể chỉ có 1 bữa ăn mỗi ngày. Hoặc đến tận 

khuya, nếu đói, bọn em ăn mì gói trước khi đi ngủ. 

Nam, 30 tuổi, công nhân nhà máy tư nhân, Hồ Chí Minh, quê ở Long An 

 

Em đang sống tại Hóc Môn , làm công nhân may nghỉ được hơn nữa tháng rồi mà bây giờ công ty 

thông báo nghỉ đến chừng nào nhà nước cho đi làm. Chỗ e  ở thì chủ trọ  không hỗ trợ gì và cũng 

không có xe nào vô hỗ trợ. Bây giờ lương thực của e thì sắp hết, em còn nửa thùng mỳ, nửa xô gạo, 

chút mắm muối. Các đồ ăn thì tăng giá mà ra ngoài đi chợ cũng khó khăn. Em sợ không trụ nổi. Em 

đang cố gắng xin đồ ăn ở trên mạng mà cũng không may mắn lắm. 

Nữ, 25 tuổi, công nhân quê Nghệ An mắc kẹt lại Hồ Chí Minh 

 

Tôi được sinh ra với một đôi chân yếu ớt. Do tai nạn giao thông nên tôi đã bị gãy cả hai chân. Cánh 

tay trái của tôi cũng bị gãy. Chồng tôi hiện đang sống ở quê. Anh ta không có chuyên môn và chỉ có 

thể làm một số công việc thủ công trên cánh đồng. Nhưng anh ấy đã không làm việc trong một thời 

gian dài. Đời tôi bây giờ khổ sở quá. Không có vấn đề gì khi vợ chồng tôi ăn ít hơn nhưng tôi quá đau 

lòng khi nhìn thấy những đứa trẻ không có đủ thức ăn. Hai tháng trước, tôi quyết định cắt giảm chi 

phí dùng để mua tã và sữa cho con. Chiều nay tôi cũng vừa hết bình gas, tôi không biết mai lấy gì nấu 

cơm cho con. Con tôi thỉnh thoảng vẫn khóc đòi sữa. Hôm trước tôi cũng hết gạo, may mà có người 
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hàng xóm gần đó cho tôi 10kg gạo, một chai nước mắm, một chai xì dầu, một chai dầu ăn, 1kg 

đường. Nếu không, tôi không biết phải sống như thế nào. Tôi đã ăn mì gói được hơn một tháng. 

Nữ 29 tuổi, công nhân đường phố, kẹt tại Đồng Nai, quê An Giang 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

c.  Nửa số hộ dân gặp khó khăn trong việc mua nhu yếu phẩm 

 

48,7% hộ gia đình cảm thấy quá khó khăn trong việc mua thực phẩm và nhu yếu phẩm do nguồn cung bị 

gián đoạn do dịch COVID-19 bùng phát, dẫn đến việc đóng cửa của các cửa hàng và dịch vụ. 17,1% hộ gia 

đình gặp khó khăn trong giao hàng mua sắm trực tuyến. 6,6% phàn nàn về việc ngừng giao hàng. 10,4% 

cho biết việc giao hàng bị chậm trễ. 2,7% đã báo cáo các vấn đề khác, ví dụ: tăng phí giao hàng, khó truy 

cập Internet và khó thanh toán. Mua sắm trực tuyến trở nên cực kỳ khó khăn trong một số trường hợp 

(xem Hộp 5). 

 

Hộp 5. Khó khăn mua thực phẩm và hàng thiết yếu 

Trước khi có chỉ thị về giãn cách xã hội, tôi vẫn có thể mua đồ trên mạng. Nhưng bây giờ theo Chỉ thị 

16, các chủ hàng bị rất nhiều hạn chế và rất nhiều đơn đặt hàng bị hủy bỏ. 

Nữ 27 tuổi, quán mì, lao động làm thuê, Đồng Nai 

 

Nhiều siêu thị đã bị quá tải từ đầu tháng 7 đến nay. Tôi đã đặt hàng vào ngày 11 tháng 7 và nhận 

được nó vào ngày 26 tháng 7. Thậm chí còn không có đủ các mặt hàng trên hóa đơn. Có siêu thị Gò 

Vấp giao hàng nhanh nhưng họ chỉ nhận đơn hàng trong phạm vi quận Gò Vấp của họ. Chờ đợi quá 

lâu nên mình chuyển sang đặt hàng từ các cửa hàng tiện lợi. Số lượng mặt hàng có thể đặt online 

trong vòng 2-3 ngày ở cửa hàng tiện lợi không nhiều như siêu thị lớn. Tôi muốn đặt hàng online để 

khỏi phải đi chợ và mang nguy cơ nhiễm bệnh về cho gia đình. 

Nữ, 36 tuổi, công nhân tại TP.HCM, quê ở Bình Định 

 

Nhà bố mẹ tôi nằm trong khu vực phong toả cấm ra vào. Vì thế, cứ sau 2-3 ngày, tôi đặt một số thức 

ăn qua mạng cho họ. Tôi nhờ được cán bộ địa phương hỗ trợ mang hàng đến tận nhà. Nhưng đôi khi 

họ không thể giúp được gì. Vì một tòa nhà đông đúc, rất nhiều người cần giao hàng nhưng chỉ có 

một số cán bộ thay phiên nhau giúp đỡ người dân địa phương. Vì vậy có nhiều trường hợp giao 

nhầm đồ cho hộ khác. Có hôm giao hàng từ sáng mà đến tận khuya bố mẹ mới nhận. Khi họ mở thức 

ăn ra, đồ ăn đã thiu và hư hỏng. 
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Nữ, 45 tuổi, Hồ Chí Minh 

 

Vào thời kỳ dịch bệnh này, hàng hóa rất khan hiếm và giá cả tăng lên. Trước đây tôi thường mua gạo 

với giá 150.000 mỗi yến, bây giờ họ bán với giá 180.000 mỗi yến và thêm 20.000 tiền nữa để giao 

hàng. Rau có 2 loại duy nhất là rau muống và bắp cải chứ không có các loại khác. Do dịch bệnh bùng 

phát, tôi không được phép ra ngoài. Tôi phải chấp nhận nó, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. 

Giá cả tăng cao, trong khi tiền của tôi rất ít nên tôi không dám đặt đồ ăn qua mạng. 

Nữ, 40 tuổi, Bình Dương 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Nhiều chính quyền địa phương lúng túng trong việc cấp phép và giấy tờ cho việc vận chuyển các mặt 

hàng thiết yếu. Tình trạng tắc nghẽn tại địa điểm đăng ký đi lại và địa điểm test COVID-19 đối với lái xe đã 

được ghi nhận (xem Hộp 6). Sự thiếu hiệu quả trong việc kiểm soát việc vận chuyển các mặt hàng thiết 

yếu đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc giao hàng, và thậm chí tệ hơn là đi ngược lại với yêu cầu giãn cách 

xã hội tại các điểm đăng ký và test COVID-19. 

 

Hộp 6. Khó khăn trong vi ệc test COVID-19 và đăng ký giấy phép đi lại để giao hàng thiết 
yếu 

Tôi từng làm tài xế giao hàng ăn uống nhưng các quán ế ẩm nên tôi chuyển sang làm tài xế giao hàng 

hơn một tháng nay. Tôi hy vọng mình có thể kiếm thêm một chút thu nhập. Bây giờ tôi chỉ có thể 

kiếm được một nửa so với thu nhập trước đây. Đôi khi nó quá khó khăn, vì các thủ tục giấy tờ mỗi 

khi đi qua các trạm kiểm soát. Để có thể vận chuyển nhu yếu phẩm, tôi phải xét nghiệm âm tính với 

vi rút trong vòng 72 giờ và mang theo đơn đặt hàng trên ứng dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, khi đi 

qua các chốt kiểm tra, tôi nhiều lần bị dừng xe và không cho đi qua. Một số đã xin phép công ty, 

nhưng công ty không cấp loại giấy tờ này cho tôi đối với dịch vụ mua hàng tạp hóa. Ai thông cảm cho 

mình thì đi, còn không thì phải quay đầu lại. 

Nam, 30 tuổi, tài xế công nghệ, Hồ Chí Minh 

 

Doanh nghiệp của chúng tôi có hơn 30 tài xế, nhưng chỉ có 10 tài xế được cấp mã QR, được gắn nhãn 

"luồng xanh" có thể đi qua các trạm kiểm soát. Theo quy định hiện hành, các xe này có thể tự do di 

chuyển để giao hàng, tài xế không cần khai báo lộ trình. Tuy nhiên, người lái xe phải có chứng chỉ 

kiểm tra COVID ở bất cứ đâu anh ta đến, nhưng để được kiểm tra, họ phải đi bằng phương tiện cá 

nhân, nếu anh ta không được phép đi lại thì sao? Công ty tôi nằm trong danh sách được Sở Công 

thương cấp giấy phép đường bộ.  Nhưng khi tôi gửi email đến Sở Công thương để đăng ký thì họ  đã 
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từ chối và bảo đây là công việc của công an thành phố làm chứ không phải họ làm thế. Sau đó công 

an thành phố cũng từ chối và giao cho công an quận, phường. Tôi đến phường thì họ cũng từ chối, 

và bảo họ không có thẩm quyền để cấp phép. Tôi thực sự hoảng loạn. Chưa kể từng nơi xếp hàng, đi 

xin giấy tờ nhưng đông quá. Rồi nơi xét nghiệm cũng chen chúc nhau. Nó quá đông đúc và nói thật là 

rất không an toàn. 

Nữ, 40 tuổi, nhân viên công ty vận tải, Hồ Chí Minh 

 

Bây giờ, đi đâu tôi cũng bị yêu cầu giấy thông hành. Nhưng để lấy được giấy đi đường, tôi phải đợi 

đến lượt mình để kiểm tra COVID với quá nhiều tài xế khác. Họ liên tục nói chuyện với nhau trong 

khi chờ làm bài kiểm tra. Chỉ có 2 bàn để phục vụ nhưng chúng tôi có hàng trăm tài xế đang chờ đợi. 

Chờ rất lâu, có khi cả ngày mới đến lượt. Thậm chí có người không lấy được giấy đi đường, phải đi 

xin lại giấy thông hành. 

Nam, 38 tuổi, tài xế xe tải, Cần Thơ 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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d.  Khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục và y tế 

 

39% hộ gia đình cho biết họ gặp khó khăn trong việc chăm sóc ốm đau của người thân trong gia đình. 

31% hộ gia đình phàn nàn về khó khăn trong dịch vụ giáo dục khi tất cả các trường học đều chuyển sang 

học trực tuyến trong năm học mới bắt đầu từ đầu tháng 9 năm 2021. Các cuộc phỏng vấn sâu cho thấy 

những rào cản đối với các hộ nghèo trong việc mua thiết bị cho việc học trực tuyến của trẻ  em (xem Hộp 

7). 

 

Hộp 7. Không đủ thiết bị để trẻ  học trực tuyến 

Chúng tôi có điện thoại di động. Nhưng tôi đã phải bán điện thoại, để có 500 nghìn đồng tiền ăn 

tháng này. Điện thoại di động kia là điện thoại thông minh mà chồng tôi đang sử dụng cho các dịch 

vụ giao hàng của anh ấy. Chúng tôi không có thừa điện thoại thông minh để con trai tôi học trực 

tuyến. 

Nữ, 28 tuổi, Bình Dương 

 

Nhà tôi có 2-3 đứa con. Tôi chỉ có một chiếc điện thoại nhỏ bị vỡ màn hình. Khi một giáo viên giao 

tiếp với từng học sinh tiểu học trong lớp học ở trường [ngoại tuyến], kết quả học tập đã rất thấp. Vì 

vậy, làm thế nào để dạy nổi nếu dạy trực tuyến? Chúng tôi sống ở nông thôn, vì vậy làm sao tôi có 

thể kiếm đủ tiền nổi đây, để mua một chiếc máy tính và Internet cho các con tôi học trực tuyến. 

Nữ, 30 tuổi, Nghệ An 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

e. Số lượng người vô gia cư đang gia tăng 

 

Đã có báo cáo trên các phương tiện truyền thông về sự gia tăng số lượng người vô gia cư trong số những 

người lao động nhập cư phi chính thức do tình trạng giãn cách xã hội kéo dài. Họ không có việc làm, 

không có thu nhập, không thể trả tiền thuê nhà để ở, do đó trở thành người vô gia cư (xem Hộp 8). Họ 

đối mặt với khả năng lây nhiễm COVID-19 cao. 
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Hộp 8. Không có tiền thuê trọ,  sống trong những căn lều tạm bợ  ở  công trường 

Nhóm thi công của chúng tôi có tổng cộng 40 người, đến từ khắp các t ỉnh thành như Hải Dương, 

Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa. Hiện đang tham gia dự án đường nông thôn mới trên địa 

bàn các huyện ngoại thành Hà Nội. Đang xây cống ngầm, mọi thứ còn đang dang dở. Chúng tôi làm ở 

đâu thì dựng lán tạm ở đó. Giờ chúng tôi đang sống trong 3 căn lều tạm bợ ở công trường. Thông 

thường, khi nhận công trình, chúng tôi đã tạm ứng một phần, nhưng số tiền đó đã được dồn vào 

tiền xây lán, mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày và một ít gạo, thức ăn cho cả đội. Hà Nội bị phong 

tỏa, đội của tôi phải nghỉ làm. Chủ dự án đã không ứng trước thêm cho chúng tôi. Chúng tôi đã cố 

gắng vay bất kỳ khoản tiền nào đó, nhưng chúng tôi không vay nổi. 40 người không thể dựa vào tiền 

vay mượn. Trong hoàn cảnh đại dịch như thế này, ai cũng khó khăn, không có tiền mà cho vay. 

Chúng tôi đã cố  gắng chi tiêu ít hơn để duy trì việc ăn uống và sinh hoạt. Nhưng nếu cứ tiếp tục như 

vậy, nhóm không biết có thể cầm cự được bao lâu. Hiện tại không có tiền để mua khẩu trang. Đồ  ăn 

chỉ dám mua loại rẻ vô cùng. Nhiều hôm, tôi phải nấu mì gói cho qua bữa. Tôi cũng phải cố gắng 

chống cự nhưng thực sự không biết phải làm sao trong những ngày sắp tới. 

Nam, 37 tuổi, trợ lý, Hà Nội, quê ở Phú Thọ 

 

Đội của tôi có 10 công nhân đang thi công vỉa hè tại Hà Nội. Tôi phải tìm chỗ thuê trọ cho đội. Nhà 

thầu lấy lý do khó khăn nên chưa thanh toán công trình. Tôi cũng đã yêu cầu giảm giá tiền thuê nhà, 

nhưng chủ nhà không đồng ý, còn nói muốn lấy lại nhà cho con cái ở, thực sự vô vọng. Chúng tôi 

chuyển ra ở căn nhà hoang này, vì chúng tôi không thể về quê. 

Nam, 42 tuổi, thầu xây dựng, Hà Nội 

 

Hiện trên địa bàn thành phố có hơn 2.000 lao động nhập cư, đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau. 

Cuộc sống vô cùng khó khăn. Họ sống trong những khu nhà tạm bợ, những công trình xây dựng, 

hoặc những khu nhà trọ giá rẻ, không đảm bảo điều kiện sống. Đa số họ là lao động thời vụ, tranh 

thủ thời gian nhàn rỗi xuống Hà Nội làm thuê. Đồng thời, do tính chất công việc, họ không ở một chỗ 

mà thường xuyên di chuyển nơi này đến nơi khác. Vì vậy nhóm này ít khai báo đăng ký tạm trú. 

Nam, cán bộ xã, Hà Nội 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Nhiều chính quyền địa phương kêu gọi giảm tiền thuê nhà cho những người lao động dễ bị tổn thương. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chủ cho thuê không thể giảm tiền thuê như vậy trong một thời gian 

kéo dài quá nhiều tháng. Bên cạnh đó, ngay cả  khi họ đã được giảm tiền thuê nhà, những người di cư có 

thể không thể quay lại chỗ ở thuê đó trong các khu vực bị phong tỏa (xem Hộp 9).  
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Hộp 9. Không có tiền trả tiền thuê nhà, trở  thành người vô gia cư  

Tôi ở trọ gần 4 tháng. Tôi mới từ Cần Thơ xuống. Tôi đã thất nghiệp được 3 tháng. Ba tháng nay, chủ 

nhà cho tôi đi khất nợ tiền trọ. Bây giờ, cô ấy nói rằng cô ấy không thể cho tôi thuê phòng nữa, vì cô 

ấy không thể trả tiền điện nước. Cô ấy yêu cầu tôi về nhà hoặc ở lại với bạn bè ở đâu đó. Cô ấy nói 

rằng khi dịch qua đi, tôi có thể trở lại làm việc và trả lại tiền thuê nhà 3 tháng cho cô ấy. Tôi đã trở 

thành người vô gia cư kể từ đó, đi khắp nơi và tìm kiếm một nơi để ở trong vài ngày qua. 

Nam, 21 tuổi, lao động tự do, Bình Dương 

 

Tôi và con gái đi bán vé số và lượm ve chai để bán tái chế. Chúng tôi thường kiếm đủ để sống qua 

ngày. Trong đợt dịch này, tôi được miễn trả tiền thuê nhà. Chủ cho thuê thật tốt bụng. Anh ấy biết 

tôi nghèo. Giá thuê nhà của tôi ch ỉ 800 nghìn / tháng. Nhưng từ khi có đại dịch, xóm trọ trở thành ổ 

dịch. Vì vậy, tôi quá sợ hãi. Tôi quyết định rằng cả hai chúng tôi rời khỏi chỗ ở thuê và sống trên 

đường phố. Tốt hơn hết là nên ở ngoài đường. Thật đáng sợ khi ở trong một ngôi nhà thuê nhỏ với 

đầy rẫy những ca nhiễm bệnh. Thật dễ dàng để sống trên đường phố. Ai đó sẽ cho bạn một ít thức 

ăn. Vào ban đêm, chúng tôi có thể tìm thấy một nơi để ngủ một cách dễ dàng. Ngủ trên vỉa hè và ghế 

đá. Tôi chỉ cần để mắt đến đường phố để chạy và tránh công an và cán bộ. 

Nữ, 42 tuổi, lao động tự do, TP.Hồ Chí Minh 

 

Tôi là người tàn tật. Tôi bán vé số và xin tiền hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê nhà. Tôi ở cuối con hẻm sâu. 

Và khu vực đó đã trở thành ổ dịch và sau đó bị phong toả. Dù muốn vào cũng không được. Tôi chỉ 

phải ngủ ngoài đường, trên vỉa hè của các siêu thị. Tôi đến bệnh viện hàng ngày để xin cơm từ thiện. 

Tôi cứ lượm được thứ gì đó từ xe rác, bán được vài nghìn để mua một gói mì ăn liền, xin nước sôi để 

nấu mì gói. Bây giờ có công an ở khắp nơi, họ bảo tôi về nhà, nhưng tôi không có nhà. Vé số cũng 

không có ai mua, bán vé số cũng không được. Tôi đang sống xa trung tâm thành phố để tránh công 

an. 

Nam, 36 tuổi, lao động tự do, Hồ Chí Minh 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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3. BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

3.1.  Các hộ gia đình hết sức thận trọng trong phòng 
chống dịch COVID-19 

 

Sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng, sử dụng nước sát khuẩn tay và giữ khoảng cách tiếp xúc trực 

tiếp là biện pháp phổ biến. 99,7% hộ gia đình thực hiện đeo khẩu trang, 91,5% rửa tay bằng xà phòng và 

sử dụng nước sát khuẩn tay, và 94% giữ khoảng cách khi tiếp xúc trực tiếp vào tháng 7/2021 (xem Hình 

9). Tỷ lệ thực hiện các biện pháp phòng tránh cao vì nguy cơ lây nhiễm gia tăng đáng kể trong đợt đại 

dịch lần thứ 4 vào tháng 7/2021. 

 

Hình 9. Các biện pháp phòng dịch (% hộ gia đình) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Tuy nhiên, hơn một nửa, tức là 56,2% số hộ gia đình, có thể ở trong nhà và làm việc tại nhà. 10% hộ gia 

đình đã sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến, một phần nào đó chịu ảnh hưởng do dịch vụ vận chuyển bị 

gián đoạn trong thời gian khóa cửa, trong khi 12,4% hộ gia đình sử dụng thanh toán điện tử. Những con 

số này không thay đổi đáng kể  so với Vòng 2 của RIM, thu thập thông tin về tình hình của các hộ gia đình 

dễ bị tổn thương vào tháng 10 năm 2020. 
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3.2.  Khó khăn dịch chuyển việc làm để đối phó với cú 
sốc kinh tế do đại dịch gây ra  

 

Cuộc khảo sát cho thấy phần lớn chờ và hy vọng đại dịch kết thúc trong thời gian ngắn là lý do phổ biến 

nhất cho việc không dịch chuyển sang tìm việc làm mới, cụ thể  là chiếm 34% hộ gia đình nêu ra lý do này, 

tương tự mức 36,2% như đợt khảo sát RIM 2 vào tháng 10 năm 2020. Lý do này được giải thích kỹ hơn: 

9,3% hộ gia đình bị ảnh hưởng cho rằng không có những công việc tạm thời trong thời gian xảy ra đại 

dịch và do đó họ phải chờ đợi. Dưới 18,8% hộ gia đình bị ảnh hưởng có nguồn lực để dựa vào trong khi 

chờ đợi. 18,7% có thể dựa vào tiền tiết kiệm của họ trong khi 0,1% cho rằng họ có thể nhận trợ cấp thất 

nghiệp hoặc hỗ trợ chính sách. Điểm khác biệt cơ bản của năm 2021 so với năm 2020 là tỷ lệ những 

người chờ đợi và dựa vào chính sách hỗ trợ giảm từ 1,8% vào tháng 10 năm 2020 xuống còn 0,1% vào 

tháng 7 năm 2021.  

Đây là một vấn đề dài hạn, cần được giải quyết để cải thiện sự dịch chuyển lao động và sự thích ứng của 

người lao động với các điều kiện thường xuyên thay đổi của thị trường lao động. Thứ nhất, nhiều người 

đã cố gắng tìm việc làm nhưng chỉ có 3,4% hộ gia đình có thể  thay đổi công việc sau khi bị ảnh hưởng bởi 

COVID-19 vào tháng 7 năm 2021, giảm so với mức 11,3% ở khảo sát RIM 2 vào tháng 10 năm 2020. Sự 

không phù hợp giữa cung và cầu về kỹ năng là lý do phổ biến thứ hai được đưa ra. Khoảng một nửa số hộ 

gia đình không có thành viên thay đ ổi việc làm. 27,1% không có kỹ năng làm công việc khác, 26,1% đã tìm 

kiếm nhưng không thấy tuyển dụng phù hợp và 7,4% đã đăng ký công việc mới nhưng không đáp ứng yêu 

cầu (xem Hộp 10). Thứ hai, các hộ do nữ làm chủ hộ nhận thấy khó khăn nhất về đào tạo kỹ năng và rào 

cản gánh nặng trong gia đình khó để tìm việc làm khác. 
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Hình 10. Lý do không chuyển sang việc làm khác (% người trả lờ i) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Hộp 10. Khó kinh doanh bán lẻ trực tuyến hoặc tìm việc làm mớ i 

Tôi làm giúp việc cho một khách sạn. Chồng tôi làm bảo vệ quán Karaoke. Trong 3 tháng này, chúng 

tôi đã bị cho nghỉ việc và không có thu nhập. Chúng tôi đã bàn thử bán hàng trực tuyến, chủ yếu là 

bán trái cây và thực phẩm. Mình nghĩ mua của các đầu mối rồi đăng lên Facebook và Zalo để bán cho 

người khác. Chồng tôi có thể lo việc vận chuyển. Nhưng trên thực tế, chúng tôi có ít bạn bè online, 

khi đó chúng tôi có thể chỉ có 1-2 đơn hàng mỗi ngày. Tôi nhờ một người bạn xin được công việc dọn 

dẹp nhà cửa, hưởng lương theo giờ. Chỉ sau 10 ngày làm việc, thành phố đã ban hành Chỉ thị 16. Nên 

tôi không tìm được việc làm. Bây giờ chúng tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi phải đợi ở nhà đợi 

đại dịch kết thúc rồi sẽ tìm công việc khác. 

Nữ 35 tuổi mất việc, Hà Nội, quê ở Thanh Hóa 

 

Chúng tôi không có tiền để tiêu. Bình xăng đã cạn, nhưng không có tiền đổ xăng. Tôi đã không có 

công việc xây dựng trong gần 3 tháng. Sau đó, tôi phải làm tài xế xe ôm để kiếm ít tiền đi chợ. Tôi 

không biết phải làm công việc nào bây giờ. Nhưng việc hạn chế giao thông đã dập luôn thu nhập ít ỏi 

của tôi. Mấy chục năm sống ở Sài Gòn cho đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như thế này. 

Không việc làm, không thu nhập, giờ chỉ biết ngồi và chờ đợi. 

Nam, 40 tuổi, lao động phổ thông, Hồ Chí Minh, quê ở An Giang 
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Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Hình 11. Kế  hoạch sau 6 tháng tớ i (% người  trả lời ) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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3.3.  Cắt giảm chi tiêu là biện pháp phổ biến nhất được 
áp dụng bởi các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Hầu hết trong 
số họ cắt giảm lương thực, tiếp theo là sử dụng điện.  

 

Bốn trong năm hộ gia đình bị ảnh hưởng (79,4%) đã cắt giảm chi tiêu. 43,4% giảm chi tiêu ít hơn 30%. 

17,7% cắt giảm trên 30% (xem Hình 12). Chỉ có một  tỷ lệ  rất nhỏ các hộ gia đình, ước tính khoảng 3%, đã 

phải bán tài sản có giá trị để đối phó với  việc  sụt  giảm  thu  nhập  và  khó  khăn, điều này có thể cho 

thấy rằng phần  đông hoặc không có nhiều để bán hoặc không khó  khăn  tới  mức  bị buộc vào tình 

huống như vậy. 

 

Hình 12. Biện pháp đối phó (% hộ gia đình bị tác động) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 



 

 

47 

Phần lớn việc cắt giảm được áp dụng với chi tiêu cho thực phẩm. 71% số hộ gia đình bị ảnh hưởng đã cắt 

giảm chi tiêu cho thực phẩm. Việc cắt giảm chi phí lương thực và tình trạng thiếu lương thực được ghi 

nhận ở các hộ gia đình dễ bị tổn thương, những người bị sa thải trong nhiều tháng, đặc biệt là người di 

cư. Tình trạng nghiêm trọng hơn đã được báo cáo ở các hộ gia đình có con nhỏ (xem Hộp 11). Mặt hàng 

cắt giảm nhiều thứ hai là tiêu dùng điện, khi 37,6% hộ gia đình bị ảnh hưởng cắt giảm chi tiêu này. 

 

Hình 13. Các khoản cắt giảm chi tiêu (% hộ bị  ảnh hưởng) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Hộp 11. Cắt giảm chi tiêu cho thực phẩm 

Trước ngày tiêu tầm 100 nghìn cho thức ăn, giờ thì chỉ dám tiêu 30 - 40 nghìn thôi. Cố gắng dè xẻn, bỏ 

bữa sáng được, mình ăn ít đi. Con bé nhà chị được 2 tuổi lười ăn lắm. Trước 1 ngày cho con uống tầm 4 

hộp sữa để bổ sung thêm. Nhưng giờ tiền cạn dần nên chỉ dám cho uống 2 hộp thôi. Gần tuần nay hết 

tiền rồi không còn cho con uống sữa nữa, nấu cháo trắng cho uống thay sữa. Bố mẹ  giảm ăn đi, dành vài 

trăm kẻo ốm ra đấy. 

Nữ, 38 tuổi, làm thuê cho cửa hàng vật liệu xây dựng, Bình Dương 

 

Gia đình tôi có 5 người. Chồng tôi làm nghề xây dựng. Tôi làm công nhân may mặc trong một cơ sở tư 

nhân. Chúng tôi có 3 người con. Con gái lớn năm nay 9 tuổi. Bé gái thứ hai 7 tuổi. Còn cậu út mới 3 tháng 

tuổi. Trước khi bùng phát, tôi có thể mua 150 nghìn đồng tiền ăn và sữa mỗi ngày. Khi bắt đầu dịch, tôi 

chỉ dám mua 20 gói mì tôm. Mỗi ngày, cả nhà chỉ tốn 30.000 - 40.000 đồng cho vài con cá, miếng thịt, ít 

rau để nấu với mì gói.  

Nữ, 35 tuổi, công nhân may nghỉ thai sản, Bình Dương, quê ở Huế  

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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3.4.  Bốn trong mười hộ gia đình bị ảnh hưởng phải đi 
vay để phục vụ sinh hoạt hộ gia đình, chủ yếu vay từ bạn 
bè  

 

39,6% số hộ phải dựa vào vay nợ để phục vụ tiêu dùng hộ gia đình. Trong đó, 16,8% có khoản vay mới, 

14,9% khất trả nợ các khoản vay hiện có và 8% nợ chủ cửa hàng khi mua hàng hóa tiêu dùng. Trong số 

mạng lưới hỗ trợ tài chính của họ, bạn bè là nguồn quan trọng nhất được yêu cầu hỗ trợ khoản vay. Các 

thành viên trong gia đình rất khó tiếp cận trong hoàn cảnh đại dịch. Nghiên cứu định tính cho thấy việc 

vay mượn ngày càng trở nên khó khăn khi tất cả các mạng lưới cá nhân đều bị ảnh hưởng nặng nề (xem 

Hộp 12). 

 

Hình 14. Các nguồn hỗ trợ  vay mượn (% hộ bị ảnh hưởng) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Hộp 12. Khó vay mượng khi tất cả mọi người đều bị  ảnh hưởng nặng nề 

Tôi ở quận 12. Chồng tôi làm việc tại một trung tâm thể dục thẩm mỹ và thất nghiệp từ đầu tháng 5 

đến nay. Tôi vừa sinh em bé cách đây 6 tháng và chuẩn bị đi làm thì đại dịch bùng phát. Chúng tôi đã 

cố gắng xoay sở một cách rất khó khăn. Hôm qua gia đình hết tiền mua sữa cho con. Tôi có vay anh 

tôi vài triệu nhưng anh ấy không thể chuyển cho tôi. Do bệnh dịch, anh bị cấm ra ngoài và không có 

tiền trong tài khoản ngân hàng. Tôi chỉ có thể nhờ hàng xóm giúp đỡ. 

Nữ, 30 tuổi, giáo viên trường dân lập, Hồ Chí Minh, quê quán tại Quảng Trị 
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Lúc này, bạn rất khó có thể vay được tiền từ người thân, bạn bè. Tất cả bạn bè của tôi đều gặp khó 

khăn về việc làm như nhau và đã thất nghiệp trong 2-3 tháng. Khó quá, mấy ngày nay bạn bè ủng hộ 

nhau 100 - 200 nghìn tiền ăn. Chúng tôi chủ yếu vay từ những người quen xung quanh địa phương, 

hàng xóm của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể tiếp tục vay trong nhiều tuần. Hiện giờ, chúng 

tôi chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, những người tốt từ mạng xã hội, và các cán bộ địa 

phương. 

Nam 55 tuổi, tài xế xe tải, Bình Dương, quê Hà Tĩnh 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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3.5.  Chỉ ba trong mười hộ gia đình có thể sử dụng tiền 
tiết kiệm 

 

Có 1/3 trong số hộ, 31%, đã sử dụng tiền tiết kiệm của họ cho tiêu dùng trong đợt dịch đang bùng phát. 

Cần lưu ý rằng chỉ có 20,7% hộ gia đình do nữ làm chủ thực hiện các biện pháp đối phó này, ít hơn so với 

mức 33,8% đối với các hộ do nam làm chủ hộ. Nhưng do mẫu quan sát quá nhỏ, chỉ có 59 hộ do nữ chủ 

hộ báo cáo về việc sử dụng tiết kiệm, tỷ lệ này không đáng tin cậy. 

 

Những người phải sử dụng tiền tiết kiệm kể  từ tháng 4/2021, giai đoạn bắt đầu của đợt bùng phát 

COVID-19 lần thứ 4, phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn khi 55,5% trong số họ không còn tiền 

tiết kiệm cho tháng tiếp theo. Những người không phải sử dụng tiền tiết kiệm kể từ tháng 4 năm 2021 

phải đối mặt với khó khăn ít nghiêm trọng hơn khi 54% trong số họ có sẵn tiền tiết kiệm đủ cho chi tiêu 

của hộ trong khoảng hơn 1 năm. 

Hình 15. Độ sẵn còn tiền tiết kiệm đủ cho tiêu dùng theo quãng thời gian (% hộ bị  ảnh 
hưởng) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

3.6.  Di cư ra khỏi các tỉnh bị bùng phát COVID-19 với 
ảnh hưởng nặng nề, là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng  

 

Phỏng vấn sâu định tính với 65 người di cư cho thấy nhiều trường hợp khó khăn, đối với cả hai nhóm đã 

về quê hoặc vẫn kẹt lại thành phố bị bùng phát dịch. Dòng di cư ào ạt diễn ra khỏi các tỉnh có dịch COVID-

19 bùng phát trên 3 tháng. Những lý do chính bao gồm: không còn tiền tiết kiệm để tiêu dùng cho thực 

phẩm và tiền thuê nhà, không có thành viên trong gia đình để chăm sóc nếu nhiễm bệnh, không gian 

sống quá chật hẹp dẫn đến các vấn đề  sức khỏe tinh thần nghiêm trọng, quá lo lắng về việc bị nhiễm 

bệnh, nhất là đối với trẻ em và những người có tình trạng sức khỏe ốm yếu hoặc bệnh đặc biệt, ví dụ 

đang mang thai và bị cao huyết áp.  
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Hộp 13. Luồng di cư tháo chạy khỏi thành phố trải  qua nhiều tháng bị  bùng dịch 

Chúng tôi có 4 thành viên, đi bộ từ Bình Dương về  tới Long An. Chúng tôi đến thành phố, làm việc 

được nửa năm. Nhưng 3 tháng gần đây, chúng tôi thất nghiệp. Không có công việc, hết tiền, không 

có khả năng trả tiền thuê nhà, tôi phải ra ngoài và trở về quê. Một tháng ở thành phố tiêu tốn của tôi 

1 triệu đồng. Tôi còn nợ chủ nhà 2,2 triệu. Cô chủ trọ nói: nếu ở thì phải trả đầy đủ, nếu về thì được 

cho 2,2 triệu đó. Ở nhà mẹ bảo: bỏ thành phố đi, đi trạm nào thì xin trạm đó cho qua, năn nỉ các 

trạm kiểm soát cho qua, xin ai cho gì ăn nấy. Chúng tôi thậm chí không có xe đạp hoặc xe máy, chúng 

tôi chỉ có thể đi bộ. 3 ngày nay, chúng tôi đi bộ, tối ngủ ở ga, ngủ nhà hoang. Chúng tôi đã gặp 3 

người bạn này tại một nhà ga. Sau đó, chúng tôi đi thành một nhóm. Dự định 1 tuần chúng tôi sẽ về 

quê. Mỗi đứa chỉ có 2 balo. Tôi có hơn một trăm nghìn trong túi. Tôi đã thông báo cho gia đình rồi. 

Chồng tôi và tôi, chúng tôi đã bàn bạc và cùng nhau quyết định về quê ngoại. Chúng tôi vừa đi vừa 

xem bản đồ, hỏi người dân sống ven đường để tìm đường. Tôi năn nỉ nhiều chốt kiểm soát là tôi 

không còn có chỗ ở trong thành phố nữa, họ thương tình cho tôi qua chốt để về quê. 

Nữ, 19 tuổi, công nhân may, Bình Dương, quê ở Đồng Tháp 

 

Chúng tôi không thể ở lại Hồ Chí Minh mà không có việc làm. Vậy là chúng tôi chạy xe máy hơn 1.000 

km về quê. Đội của chúng tôi có 218 người và gần 120 xe máy từ Sài Gòn đến Thanh Hóa. Chuyến đi 

của chúng tôi kéo dài trong 7 ngày. Đôi khi, chúng tôi dừng lại bên đường để ăn. Chúng tôi là dân đi 

từ vùng có dịch nên không dám vào quán ăn, nhà nghỉ nào. Cứ khoảng 50-70km, trưởng nhóm sẽ ra 

hiệu cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Có phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già và người bệnh trong 

đoàn của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không thể đi nhanh. Cả nhóm chỉ được di chuyển với tốc độ 

trung bình 40-50km / h để giảm thiểu tai nạn. May mắn thay, chúng tôi đã về đến nhà an toàn. 

Không ai bị tai nạn. Chỉ bị hỏng một số lốp và mọi người hỗ trợ nhau. 

Nam 50 tuổi đi xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa. 

 

Nhóm chúng tôi có khoảng 200 người, đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Bắc bằng xe máy. Chúng tôi 

phải cố gắng đi cùng tốc độ, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi vượt quãng đường gần 

1.400km, xuất phát từ TP.HCM vào ngày 29 tháng 7. Tôi và một nhóm bạn làm các thủ tục khai báo 

bệnh, kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ. Chúng tôi đã được bố trí cho vào trung tâm cách ly khi chúng 

tôi đến quê nhà. Tôi biết nguy cơ lây nhiễm là có. Nhưng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc 

rời khỏi thành phố. Tôi đã thất nghiệp 3 tháng. Tôi phải ăn mì hàng ngày và tôi không thể trả tiền 

thuê nhà. Tôi cũng sợ lây nhiễm. Mặc dù vậy, tôi chấp nhận rủi ro lây nhiễm khi quyết định về quê. 

Tôi dừng chân dọc đường giữa cái nóng 40oC ở Quảng Ngãi. Vợ chồng tôi mang theo 2 con nhỏ, cũng 

thương lắm nhưng không còn cách nào khác. 

Nữ 27 tuổi di chuyển xe máy từ TP.HCM ra Hà Tĩnh 
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Do dịch bệnh bùng phát, tôi đã không có việc làm gần 3 tháng. Nhưng trăm thứ phải chi. Tôi không 

có đủ tiền thuê nhà mà còn nợ tiền nhà hơn 3 tháng. Nếu tôi không chết đói, tôi sẽ chết do COVID. 

Vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc trở về quê nhà. Tôi muốn về quê nhưng tài xế taxi từ 

quận 12 lên đầu cầu Đồng Nai mất 1,2 triệu, rồi từ cầu làn xanh nhận 1,5 triệu để qua cầu, rồi tiền xe 

về Nghệ An là 4,4 triệu. Đại dịch khó khăn nên đến 7,1 triệu tôi cắt cổ không có để về quê. Tôi không 

thể đăng ký máy bay để hồi hương về quê. Tôi đang ngóng để đăng ký xe buýt mà không biết làm 

cách nào. Vì vậy, tôi chỉ còn cách phải đi xe máy về quê. 

Nam 25 tuổi, quê TP HCM, Nghệ An. 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Nhưng nhiều người trong số họ không thể về quê. Do kiểm soát luồng di chuyển nên không ai được tự ý 

đi ra khỏi các tỉnh thành đang bùng phát dịch. Ở trong những căn phòng trọ vô cùng chật hẹp ở các thành 

phố, các hộ gia đình phải đối mặt với nhiều khó khăn về sức khỏe tinh thần, thiếu lương thực, thiếu năng 

lượng và không có thuốc điều trị khi ốm đau (xem Hộp 14). 

 

Hộp 14. Khó khăn của ngườ i nhập cư bị mắc kẹt lại  thành phố bị  bùng dịch 

Tôi bây giờ rất tuyệt vọng. Tôi đang ở phòng trọ với 3 Không: không được đi chơi, không đủ thuốc, 

không đủ ăn. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi tôi nhận được kết quả xét nghiệm COVID dương tính. Tôi 

không có thuốc, cũng chả biết mùi bệnh viện vì tôi không có được điều trị. Bệnh viện quá tải với 

bệnh nhân bị nhiễm COVID 19, bị hành hạ, sốt ho, nôn mửa, tức ngực, khó thở ... Chúng tôi cũng có 

gia đình, quê hương cũng có. Nhưng tôi bây giờ đang mắc kẹt ở đây, thiết tha được trở về quê 

hương với gia đình của chúng tôi, để được điều trị. Nhưng tôi không thể, tôi cảm thấy buồn cho cuộc 

sống của mình. 

Nam, 55 tuổi, thợ nề, Bình Dương, quê ở Nghệ An 

 

Cứ thử bị nhốt 2-3 tháng không đủ ăn, con không có sữa uống, chủ nhà đòi tiền thuê, bị đuổi ra 

đường hay ăn mì gói liên tục trong 10 ngày, bạn sẽ hiểu cảm giác của chúng tôi, đau khổ vô cùng. 

Sống ở Hồ Chí Minh, chúng tôi không tiết kiệm được nhiều. Chúng tôi có con ở quê, chúng tôi phải 

gửi tiền về cho chúng. Vì vậy, chúng tôi chỉ có một số tiền đủ cho 1-2 tháng. 

Nam, 35 tuổi, chở hàng thuê, Hồ Chí Minh, từ Đà Nẵng 
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Bây giờ bị mắc kẹt ở đây, ngày ngày ra vào và nhìn vào bốn bức tường. Gạo, thức ăn hết sạch. Chỉ 

biết giấu nước mắt vào sâu trong lòng. Trước đây tôi đi làm có tiền gửi về quê nuôi hai con nhưng 

cách đây hơn một tháng, dịch bệnh chuyển nặng, tôi phải nghỉ việc. Nó khiến cuộc sống gia đình tôi 

gặp nhiều khó khăn. Bố tôi nguy kịch nhưng tôi không về được. Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi thấy 

mình thật bất lực. 

Nam, 40 tuổi, bốc xếp chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội 

 

Tôi làm công việc may mặc được 7 năm, hiện tôi đang bị cho nghỉ việc. Tôi không biết tại sao tôi 

không có bất kỳ hỗ trợ từ công ty. Tôi sống trong một phòng trọ nhỏ. Tôi không có nồi cơm điện tử. 

Chúng tôi sử dụng gas để nấu ăn. Bây giờ, chúng tôi đã hết gas. Tôi không biết làm thế nào để xin gas 

từ các tổ chức từ thiện. 

Nữ, 28 tuổi, Đồng Nai, Phú Yên 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

3.7.  Các công nghệ kỹ thuật số để chống lại đại dịch bắt 
đầu phát huy tác dụng, nhưng việc sử dụng vẫn còn ở 
mức khiêm tốn và không đồng đều  

 

30,9% hộ gia đình đã sử dụng ứng dụng nCovy hoặc Bluezone như một biện pháp để cập nhật thông tin 

về các trường hợp nhiễm bệnh có khoảng cách tiếp xúc gần đó. 17,3% không sử dụng vì nghĩ không hữu 

ích hoặc không quen với việc sử dụng ứng dụng. Một nửa, 51% số hộ gia đình,  không biết về các ứng 

dụng này. Tỷ lệ  này là 62,1% nữ chủ hộ không biết về các ứng dụng này,  cho thấy đặc tính thiệt thòi hơn 

của họ so với nhóm nam chủ hộ chỉ ở mức 49.5%. Người già, người có hoàn cảnh khó khăn và những 

người ở nông thôn gặp khó khăn trong việc sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh và không hiểu 

được tính hữu ích của công nghệ (xem Hộp 15). Tuy nhiên, tình hình gần đây đã được cải thiện đáng kể, 

với số lượng người dùng ứng dụng tăng vọt. 
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Hình 16. Sử  dụng app nCovy hoặc Bluezone (% hộ gia đình) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Hộp 15. Người già, người có hoàn cảnh khó khăn và những người  ở nông thôn gặp khó 
khăn trong việc sử dụng ứng dụng trên điện thoại và không hiểu cách sử  dụng công nghệ  

Điện thoại phải có kết nối Internet để cài đặt Bluezone để kết nối và cập nhật dữ liệu. Tôi dùng điện 

thoại thông minh nhưng không cần internet. Có lẽ bắt buộc phải lắp internet ấy nhỉ, hàng tháng tốn 

thêm tiền. 

Nam, 45 tuổi, lao động đường phố, Bình Dương, quê quán Thanh Hóa 

 

Mặc dù bố mẹ tôi sử dụng điện thoại thông minh nhưng họ không biết các tính năng ứng dụng. Ngay 

cả khi tôi dạy cách sử dụng ứng dụng, họ quên nó sau đó. Vợ tôi và tôi đã cài đặt Bluezone vào tháng 

4 và bật nó lên một thời gian ngắn rồi lại thôi. Vì nó gây ra sự cố về nguồn điện thoại. 

Nữ, 33 tuổi, nhân viên điện máy, Đồng Nai, quê ở Long An 

 

Tôi là người đã cài đặt Bluezone cách đây khá lâu. Nhưng sau khi tôi cài đặt nó, tôi không biết nó làm 

gì. Tính năng vượt trội là ghi lại các số điện thoại từ các điện thoại gần đó. Nhưng ghi lại để làm gì, 

tôi không hiểu. Nếu trường hợp Covid đã được xác nhận là dương tính, thì anh ta sẽ bị cách ly. 

Trường hợp nhiễm bệnh chưa xét nghiệm, vẫn tiếp xúc bình thường nên không có dấu hiệu báo 

trước. Tóm lại, mục đích là để cảnh báo những trường hợp dương tính à? Nhưng tôi không chắc như 

vậy sau hơn một năm cài đặt ứng dụng. Các thông báo trên Bluezone đều được cập nhật muộn hơn 

so với thông tin trên báo chí. Khai báo y tế ở mọi nơi bắt buộc phải khai báo trên giấy. Nói chung là 

cài Bluezone rồi nhưng không hiểu cài để làm gì. 

Nữ 30 tuổi, công nhân tỉnh Hà Tĩnh đang làm việc tại Bắc Ninh 
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Nói thật là tôi có cài mấy cái ứng dụng này rồi, nhưng hầu như từ bệnh viện trong tỉnh đi đâu cũng 

phải kê khai trên giấy. Vì vậy, các nền tảng này tuyên bố rằng nó không hữu ích. Tôi cũng không hiểu 

sự hữu ích của chúng. 

Nam, 45 tuổi, lao động tự do tại Đồng Nai, quê ở Hà Tĩnh 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

3.8.  Tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 mới chỉ bắt đầu 
được triển khai, 2/3 số người được hỏi đã sẵn sàng tiêm 
chủng  

 

62,4% số người được hỏi cho biết họ không được đưa vào diện cần được ưu tiên tiêm chủng phòng ngừa 

COVID-19 và đành chờ đợi. 21,4% cho biết họ được ưu tiên tiêm chủng. 16% không biết thông tin gì về  

diện cần chính sách ưu tiên tiêm chủng. Các nữ chủ hộ ở mức dễ bị tổn thương hơn khi 20,4% trong số 

họ không có thông tin về chính sách tiêm chủng, cao hơn so tỷ lệ 15% ở nhóm nam chủ hộ. Có thể nếu 

thông tin về chính sách ưu tiên tiêm chủng được cung cấp cho tất cả mọi người thì khả năng sẵn sàng 

tiêm chủng cao hơn. 

 

Hình 17. Ưu tiên tiêm phòng COVID-19 do thuộc nhóm có tiếp xúc cao (%) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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19,3% số người được hỏi báo cáo rằng họ đã được tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. 66,2% đã sẵn sàng 

tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. Trong số đó, 85% cho biết đã sẵn sàng cho bất kỳ nhãn hiệu vắc-xin 

nào. 14,9% chờ đợi một nhãn hiệu vắc-xin cụ thể. 58,9% không biết cách đăng ký tiêm chủng (xem Hộp 

16). 

 

Hộp 16. Nhiều người không biết cách đăng ký tiêm phòng  

Tôi thậm chí không biết mình có đủ điều kiện để tiêm phòng hay không, nhưng tôi nghĩ đó là nhóm 

ưu tiên sổ 1 là cho tuyến đầu như bác sĩ, công an, quân đội. Nhưng làm thế nào tôi có thể đăng ký 

tiêm phòng nếu tôi là một người lao động tự do? Tôi không được trưởng thôn thông báo, cũng như 

không ai xung quanh đi tiêm. Bây giờ thiếu vắc-xin, chắc không đến lượt tôi đi tiêm nữa. 

Nam, 45 tuổi, vận chuyển bằng xe máy Grab, Đồng Nai, quê Bình Định 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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Hình 18. Sẵn lòng tiêm phòng COVID-19 (% người trả lờ i) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

14,5% số người được hỏi báo cáo rằng họ không có nhu cầu tiêm vắc-xin chống lại COVID-19. Lý do chính 

cho việc không có nhu cầu này là lo lắng về các tác dụng phụ của vắc-xin. 

 

Hình 19. Lý do chưa muốn tiêm phòng COVID-19 (% hộ bị ảnh hưởng) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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4. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ   

 

4.1.  Chính sách hỗ trợ –  có 9 trong 10 hộ gia đình chưa 
nhận được hỗ trợ 

 

Có tới 89,9% người được hỏi chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào trong khi 82,7% có nhu cầu cần được 

hỗ trợ. Trong số những người chưa nhận được bất kỳ hỗ trợ nào, 1/3 trong số họ cho biết khó đăng ký hỗ 

trợ, đặc biệt là ở khu vực thành thị.  

 

Thông tin tích cực là  về việc đã nhận hỗ trợ của các nhóm yếu thế (những hộ gia đình có việc làm phi 

chính thức, ở nông thôn, là người dân tộc thiểu số, có chủ hộ là  nữ) có tỷ lệ  cao hơn so với những nhóm 

còn lại. 

 

So với nhu cầu cần hỗ trợ, tình trạng đã nhận hỗ trợ chỉ dừng ở một phạm vi nhỏ. 82,7% số hộ cho biết 

nhu cầu hỗ trợ. Những nhóm yếu thế (những hộ gia đình có việc làm phi chính thức, ở nông thôn, là 

người dân tộc thiểu số) có tỷ lệ yêu cầu hỗ trợ cao hơn so với những nhóm còn lại. 
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Hình 20. Nhu cầu hỗ trợ  chính sách và tình trạng đã nhận hỗ trợ (% hộ gia đình) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Một số ít hộ, 17,3% không có nhu cầu cần chính sách hỗ trợ. Trong số đó, 71,6% cho biết lý do họ sẵn 

sàng nhường hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. 22,2% xác nhận rằng họ có thể dựa 

vào tiết kiệm, hoặc điều chỉnh tiêu dùng cho phù hợp với khó khăn, nên không cần hỗ trợ. 14,9% khẳng 

định tình hình bị ảnh hưởng bởi COVID-19 dẫn tới khó khăn chưa đến mức phải đề nghị hỗ trợ chính 

sách. 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

Hình 21. Lý do không có nhu cầu hỗ trợ  chính sách (% hộ không có nhu cầu) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Trong số 10,1% số hộ được hỗ trợ, 2/3 trong số họ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và người thân. Có 1/3 

trong số họ nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội địa phương. Chỉ 6,8% cho biết đã nhận chính sách 

hỗ trợ từ nhà nước. 

 

Hình 22. Các nguồn hỗ trợ  (% hộ đã nhận hỗ trợ)  

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

4.2.  Khó tiếp cận hỗ trợ  
 

Trong số những người chưa nhận được bất kỳ hỗ trợ nào, 1/3 trong số họ cho biết khó đăng ký hỗ trợ, đặc 

biệt là ở khu vực thành thị. 38,1% hộ ở khu vực thành thị và 30,8% hộ gia đình khó khăn có chủ hộ là nữ 

phàn nàn về những rào cản khó khăn trong việc đăng ký hỗ trợ. 

 

Trở ngại chính là sự hướng dẫn chưa đầy đủ của các cán bộ dân phố dưới địa bàn. 13,5% số hộ cho biết cán 

bộ dân phố dưới địa bàn không có hướng dẫn cụ thể  và hữu ích. Phàn nàn khó khăn đến nhiều hơn từ 

những người ở khu vực thành thị (23,2%) và những hộ có nữ chủ hộ (15,9%). 
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9,8% trong số họ báo cáo rằng họ không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của việc đăng ký hỗ trợ hoặc không 

thể điền đầy đủ các thông tin cần thiết (xem Hộp 17). Phàn nàn đến nhiều hơn từ những người nghèo 

(15%) và những hộ có nữ chủ hộ (13%). 

 

Hộp 17. Thực hiện công tác hỗ trợ khác nhau ở một số nơi và khó tiếp cận hỗ trợ 

Cán bộ địa phương chẳng hướng dẫn được gì cho việc đăng ký hỗ trợ cả. Tôi rất ức chế. Tôi đã lên 

tiếng nhưng không có phản hồi. Đài báo đã đăng tin về chính sách hỗ trợ lao động đường phố. Tôi là 

lao động đường phố đang bị cho nghỉ việc đây. Tôi hỏi tổ trưởng dân phố và ông ấy nói rằng chỉ nên 

có một số ít đơn xin hỗ trợ đưa vào danh sách thôi. Tôi định lên phường hỏi xem có đúng không. 

Nhưng tôi không thể đi qua trạm kiểm dịch. Họ trả lời tôi rằng tôi phải hỏi tổ trưởng dân phố nếu tôi 

có bất kỳ câu hỏi nào. 

Nữ, 45 tuổi, bán hàng rong, Đồng Nai, quê ở Hà Tĩnh 

 

Tổ trưởng dân phố mang đơn đến phát cho cả xóm. Một số nhà khá giả cũng được đưa cho các mẫu 

đơn. Đối với những người nhập cư thuê phòng trọ nhỏ, chỉ những người bán vé số, thu nhập dưới 1 

triệu một tháng mới có đơn. Những người di cư khác bán hàng rong và không có việc làm, không có 

thu nhập sẽ không được cung cấp đơn đăng ký. Ở đây, họ ưu tiên hỗ trợ cho người dân địa phương 

trước, sau đó mới đến người nhập cư. 

Nam, 40 tuổi, đi xe xích lô, Hồ Chí Minh, quê ở Long An 

 

Ở chỗ tôi, tổ trưởng dân phố thậm chí còn không phát đơn xin hỗ trợ cho tất cả các phòng trọ. Ông 

chỉ trao chúng cho những hộ gia đình nhập cư, không phải những người di cư đơn lẻ, những người 

đã bị cho thôi việc và không có thu nhập. Tivi thông báo rằng tất cả những người di cư khó khăn đều 

được hỗ trợ nhưng tổ trưởng dân phố không thực hiện việc hỗ trợ đó. Ở chỗ  bạn tôi, tổ  trưởng dân 

phố quy định giới hạn chỉ được phát 3 đơn cho xóm trọ. Sau đó, tất cả những người di cư phải bỏ 

phiếu để lựa chọn ai được có đơn hỗ trợ. Ở một nơi gần đó, tổ trưởng dân phố chỉ đưa ra một lá 

đơn cho mỗi phòng, mặc cho bao nhiêu công nhân nghỉ việc đang sống chung trong phòng đó. 

Nữ, 30 tuổi, làm móng, Bình Dương, quê ở Phú Yên 

 

Nhà trọ có 230 người, 115 phòng trọ nhỏ nhưng đến nay vẫn chưa có ai nhận hỗ trợ, trong khi khu 

vực chúng tôi ở đã bị phong tỏa gần 2 tháng nay. Chỉ thỉnh thoảng có một số mạnh thường quân hỗ 

trợ gạo và rau. Tôi nghe nói có Tổng đài 1022. Tôi gọi thử nhưng họ ghi lại thông tin mà vẫn chưa 

thấy gì. Chúng tôi sẽ không có gì để ăn ở đây. 

Nữ, 50 tuổi, bán vé số, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, quê ở Nghệ An 
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Đã 3 tháng 20 ngày, gia đình tôi không đi làm, không có thu nhập nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ 

khoản hỗ trợ nào. Tôi đã yêu cầu hỗ trợ rồi và không biết tại sao tôi chưa nhận được gì. Có lẽ tôi 

chưa đủ may mắn. Tổ trưởng dân phố nói với tôi rằng tôi phải đợi thông báo hỗ trợ. Nhưng tôi đã 

đợi hàng tháng trời rồi. Trong nhà không có tiền, không vì dịch mà chết đói thì cũng chết. Tôi còn 

một ít gạo, và tôi chỉ cố nấu canh. 

Nữ, 35 tuổi, bán hàng rong, làm tóc, Hồ Chí Minh, đến từ Cần Thơ 

 

Các nhân viên y tế đã có sẵn danh sách những người sống trong khu vực bị phong tỏa và cách ly tại 

nhà trọ. Chính quyền địa phương cùng với công an khu vực cũng biết danh sách đó. Vì vậy, tôi không 

hiểu tại sao tổ trưởng dân phố lại yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao các loại tài liệu hỗ trợ, ví 

dụ giấy chứng nhận tạm trú, giấy tờ chứng nhận không có thu nhập. Nhưng không có tiệm 

photocopy nào mở do Chỉ thị 16. Nên chúng tôi không đủ giấy tờ và không có được hỗ trợ. 

Nữ 40 tuổi, nhân viên văn phòng, Đà Nẵng 

 

Hà Nội thông báo về giãn cách xã hội đột ngột nên chúng tôi không có thời gian về quê. Ở đây toàn 

những người lao động nghèo đã sống hàng chục năm. Tổ trưởng dân phố yêu cầu tôi có giấy xác 

nhận không nhận hỗ trợ ở quê tôi thì mới cho tôi vào danh sách đăng ký hỗ trợ. Làm sao tôi có thể 

về quê để xin giấy chứng nhận đó được? Tôi không thể do quy định cấm đi lại của Hà Nội. Tôi cho 

rằng lao động nhập cư nên nhận được sự hỗ trợ của thành phố. Sự hỗ trợ là để giữ người lao động 

nhập cư ở lại xóm trọ an toàn. Vì vậy, chỉ cần có xác nhận của chủ nhà trọ và tổ dân phố là đủ rồi, 

không cần đòi hỏi thêm giấy xác nhận ở quê nữa. 

Nam, 35 tuổi, cho thuê khuân vác, Long Biên, Hà Nội 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Ngoài ra, 9,5% các hộ cho rằng họ thuộc diện được hỗ trợ nhưng các quy định không rõ ràng cụ thể khiến 

họ bị gạt ra khỏi việc được nhận hỗ trợ. Họ báo cáo vấn đề bị gạt khỏi hỗ trợ này chính từ khâu đăng ký hỗ 

trợ, do bởi các cán bộ địa phương chủ ý cho rằng không đúng đối tượng nên không cho đăng ký hỗ trợ. 

Những người ở khu vực thành thị (15%) và các khu vực chính thức (15%) phàn nàn nhiều hơn về  vấn đề  

này. 
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Hình 23. Khó khăn tiếp cận hỗ trợ  (% trong số hộ gia đình chưa nhận hỗ trợ ) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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4.3.  Nhiều hộ dễ bị tổn thương chưa thuộc diện được 
hỗ trợ  

 

Có những nhóm khó khăn do đại dịch dường như bị bỏ sót trong đối tượng cần hỗ trợ. Các cuộc phỏng 

vấn định tính cho thấy những người di cư mắc kẹt trong thành phố rất dễ bị tổn thương và không có lựa 

chọn nào khác. Họ thậm chí không có đủ khả năng để trở lại quê hương của họ. Do đó, họ là nhóm dễ bị 

tổn thương nhất nên được ưu tiên hỗ trợ. 

 

Khảo sát đã xác định ít nhất 4 nhóm hộ dễ bị tổn thương, phần lớn bị lọt lưới danh sách những người 

được hưởng lợi từ gói hỗ trợ thứ hai của Chính phủ5: (i) người di cư không có đăng ký cư trú (xem H ộp 

18); (ii) những người kinh doanh nhỏ lẻ  phi chính thức, không được phân loại là lao động phi chính thức, 

nhưng được dán nhãn là hộ kinh doanh không đăng ký, kinh doanh nhỏ lẻ như chế biến thực phẩm, quán 

phở (xem Hộp 19);  (iii) những người vô gia cư ngoài tầm kiểm soát của cán bộ dân phố (xem Hộp 20); (iv) 

những người bị mất thu nhập do COVID-19 trước ngày quyết định về giãn cách xã hội được thực hiện ở 

địa phương. 

 

Hộp 18. Ngườ i nhập cư không được hỗ trợ ,  thậm chí ngay cả khi  có hoàn cảnh cực kỳ 
khó khăn     

Tổ trưởng dân phố nói tôi không thuộc diện được hỗ trợ vì không có đăng ký tạm trú, không thuộc 

diện KT3. Tôi đã sống ở khu vực này 5 năm nay. Khi đến thuê phòng, tôi đưa chứng minh nhân dân 

cho chủ trọ để xin đăng ký tạm trú. Đó là tất cả những gì tôi đã được bảo phải làm. Không có cán bộ 

nào khác yêu cầu bất cứ điều gì thì sao tôi biết mà có được. 

Nam, 40 tuổi, chạy xe ôm, Dĩ An, Bình Dương, quê ở Hà Tĩnh 

 

Họ nói rằng lao động tự do không có thu nhập như tôi thì phải có hộ khẩu hoặc tạm trú có xác nhận 

của công an khu vực thì mới được hỗ trợ. Tôi sống trong một khu vực bị phong tỏa, không có thu 

nhập và hết lương thực. Tôi đã yêu cầu hỗ trợ nhưng câu trả lời là không. Không có tạm trú không 

 

 

5 Gói hỗ trợ thứ hai được phê duyệt vào năm 2021 theo Nghị quyết số 68 / NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính 

phủ về các biện pháp khẩn cấp phòng, chống đại dịch  COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ  về chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị  ảnh hưởng bởi đại dịch. Gói 

hỗ trợ đầu tiên được phê duyệt vào năm 2020 theo Nghị  quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

các biện pháp khẩn cấp phòng, chống đại dịch  COVID-19. 
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phải là lỗi của tôi. Là do chủ nhà và tổ trưởng dân phố không giúp tôi làm thủ tục giấy tờ. Tôi đã sống 

ở đây 4 năm rồi. 

Nam, 50 tuổi, cho thuê khuân vác, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, quê ở Nghệ An 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Hộp 19. Hộ kinh doanh cá thể  không được hỗ trợ , thậm chí ngay cả khi  có hoàn cảnh cực 
kỳ khó khăn    

Sau 2 đợt bùng phát COVID, tôi vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào. Năm 2020, hộ kinh doanh của tôi 

bị ảnh hưởng nặng nề nên tôi có hỏi cán bộ thuế phụ trách địa bàn của mình thì họ  nói "Gia đình tôi 

không được trợ cấp vì đợt này chỉ hỗ trợ  hộ kinh doanh không đóng thuế". Rồi tôi nghĩ tại sao mình 

đã đóng thuế, đóng góp cho ngân sách địa phương mà trong giai đoạn khó khăn lại không được hỗ 

trợ. Năm 2020, tôi gặp quá nhiều khó khăn, sau đó tôi ngừng đóng thuế. Năm 2021, tôi hỏi lại xem 

hộ gia đình tôi có được hỗ trợ gì không? Cán bộ địa phương trả lời là ch ỉ có hộ kinh doanh có mã số 

thuế nên tôi không thể có hỗ trợ vì tôi không đóng thuế. Đến nay tôi vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ 

nào từ chính quyền địa phương. 

Nam, 43 tuổi, quán ăn nhỏ, Đồng Nai, dân địa phương 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Hộp 20. Ngườ i không có nơi trọ 

Tôi không có tiền để thuê một chỗ ở. Tôi lang thang qua ngày và tối đi chợ kiếm chỗ ngủ. Tôi cũng 

không có bất cứ thứ gì để biết về tin tức hoặc bất cứ điều gì. Tôi chỉ loanh quanh kiếm từng đồng 

bằng việc khuân vác ngoài chợ rồi xin ăn. Tôi đã sống như vậy trong nhiều năm rồi. Một ngày, chợ bị 

đóng cửa phong toả. Tôi được người nào đó đưa cho tôi một chiếc mặt nạ, và một ít thức ăn. Tôi 

được thông báo rằng không được đi lại ngoài đường phố, và tôi không được phép đi bộ xung quanh. 

Về quê vừa xa vừa tốn kém. Tôi không muốn trở về quê. Có lần, một người phụ nữ bảo tôi đến Trung 

tâm, được chính quyền hỗ trợ, ở với những người vô gia cư khác, và họ sẽ chăm sóc cho trong vài 

tháng. Bí bức quá, tôi ở hơn một tuần rồi trốn đi. Ở Trung tâm đó, ăn uống không dở cũng chẳng 

ngon, quy định nghiêm ngặt và không được phép ra ngoài. Một số người trong Trung tâm đó bị điên 

khùng. Không thoải mái nên tôi không muốn ở lại, nhưng ở đó họ nói tôi nên ở lại một thời gian 

trong đợt bùng phát, rồi họ muốn tôi về quê. 

Nam, 56 tuổi, Hồ Chí Minh, đến từ An Giang 
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Đội của tôi có 5 đứa trẻ. Trước đây chúng tôi ở nhà trọ nhưng tháng này hết tiền mà chủ trọ không 

cho ở. Chúng tôi đã đi ra đây, ngủ trong ống cống. Công trường dừng dự án, bỏ trống ống cống đó. 

Tôi biết tin tức về COVID. Công an không cho người đi lại ngoài đường, không cho ai buôn bán gì ở 

bên ngoài. Khi tôi đi ra đường, công an đuổi theo và nói rằng tôi sẽ bị phạt. Tôi không có tiền để trả 

tiền phạt. Dù biết có thể bị bắt nhưng hết tiền, tối lại lén đi gánh phế thải xây dựng kiếm ít tiền. Vì 

vậy, tôi vẫn có thể có tiền để mua một ít mì gói và rau. Tôi không thể về quê, vì tôi không có tiền, và 

đường bị phong toả chốt chặn. Tôi có một chiếc điện thoại. Đôi khi tôi hỏi xin tiền 1 trăm và 2 trăm 

nghìn vay đỡ với một số anh chị chủ tốt bụng trước kia, để mua đồ ăn. 

Nam, 18 tuổi, Hà Nội, đến từ Sơn La 

 

Tôi quen rồi, tôi lang thang mấy chục năm rồi, không sao đâu. Tôi ở  ngoài đường, kiếm vài đồng. Tôi 

có thể đến bất cứ nơi nào tôi muốn, điều này không được cho phép nếu tôi sống ở Trung tâm dành 

cho những người vô gia cư. Nhưng đợt này có nhiều người lây bệnh nên họ bảo tôi đi theo để được 

chích ngừa, có cơm ăn, ngủ ở trường vắng. Họ nói rằng đó là một đại dịch, nó gây chết người. Vì vậy, 

tôi không được phép đi lang thang, phải ở lại trường cho đến khi đại dịch kết thúc. Điều đó thì tốt 

cho tôi. Nhưng tôi không thích. 

Nữ, 61 tuổi, vô gia cư, Hồ Chí Minh 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Cần đặc biệt lưu ý tới các nhóm đang tạm thời rơi vào cảnh nghèo do mất việc làm và thu nhập do 

COVID-19 gây ra, cụ thể là các gia đình lao động trẻ (dưới 25 tuổi) có con nhỏ, đặc biệt  là các bà mẹ  / ông 

bố đơn thân, không có tiền tiết kiệm và lao động nhập cư có gánh nặng trả tiền thuê nhà trong thành 

phố. Họ phải đối mặt với rào cản không thể  nhận hỗ trợ tiền mặt để đáp ứng các nhu cầu trước mắt như 

chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, đặc biệt là chi phí dinh dưỡng cho trẻ nhỏ (dưới 3 hoặc 6 tuổi). Mặc dù 

đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ tiền mặt đến các nhóm hộ này, ở các thành phố khác nhau, một số trường hợp 

vẫn báo cáo rằng họ không nhận được hỗ trợ vì họ đã bị ảnh hưởng, thậm chí chỉ 2 tuần trước ngày ban 

hành quyết định kiểm dịch và phân chia xã hội (xem Hộp 21). 

 

Hộp 21. Không được hỗ trợ do mất việc làm trước khi có quyết định giãn cách  

Tôi đã đến gặp tổ trưởng dân phố để nhờ giúp đỡ. Anh ta yêu cầu những giấy tờ để chứng minh tôi 

bị mất việc. Tôi đã cố  gắng lấy một giấy xác nhận từ chủ nhà hàng và nộp cho anh ta. Tổ  trưởng dân 

phố cho biết, tôi không thuộc diện được hỗ trợ vì tôi bị mất việc 2 tuần trước ngày ban hành quyết 

định giãn cách xã hội. Nhưng đó là do nhà hàng không có đơn đặt hàng do COVID nên phải đóng 

cửa. Giờ tôi không có tiền tiết kiệm, cũng không được chủ nhà cho bớt tiền trọ. Trả tiền trọ xong, tôi 

không biết xoay sở ra sao tháng này. 
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Nữ, 32 tuổi, 1 con, Hà Nội 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

4.4.  Triển khai hỗ trợ 
 

Hầu hết những người được hỏi đều chọn muốn được hỗ trợ bằng tiền thông qua các phương thức 

chuyển phát tiên tiến, ngoại trừ hỗ trợ bằng hiện vật cho các khu vực bị phong toả và đối với các hộ gia 

đình già cả và tàn tật (xem Hộp 22). 

 

Hộp 22. Hỗ trợ  tiền mặt qua chuyển khoản hoặc hỗ trợ hiện vật đối với  khu vực bị  phong 
tỏa    

Tôi muốn nhận hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng của mình, để tránh tiếp xúc khi nhận tiền mặt sẽ lây 

bệnh trong cộng đồng. Tôi cũng muốn được hỗ trợ bằng hiện vật, ví dụ: gạo, thuốc men, nhu yếu 

phẩm. Vì tôi đang sống trong khu vực cách ly nên dù sao thì tôi cũng không thể mua sắm trực tuyến 

được. Tôi phải nhờ các anh công an khu vực giao thức ăn cho tôi, nhưng không phải lúc nào các anh 

cũng rảnh rỗi để làm việc đó. 

Nữ, 30 tuổi, nhân viên phục vụ quán bia, Đồng Nai, quê Cần Thơ 

 

Tôi phải chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng để mua đồ ăn và sau đó cửa hàng sẽ giao đồ ăn tại 

điểm kiểm dịch. Cán bộ chốt trực kiểm dịch sẽ mang thức ăn đến phòng cho tôi. Vì vậy tôi mong 

muốn được hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng. 

Nữ, 33 tuổi, giáo viên mầm non, Bình Dương, quê ở Thanh Hóa 

 

Tôi quá già. Tôi không thể tự mua bất cứ thứ gì. Đôi khi có người đi ngang qua, tôi thường phải nhờ 

họ mua đồ cho mình. Có khi ngồi cả ngày không thấy ai để kêu nhờ đi mua đồ hộ. Tôi mong nhận 

được hỗ trợ hiện vật, gạo và thực phẩm khác. 

Nam, 75 tuổi, sống một mình, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, quê ở Nghệ An 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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4.5.  Hỗ trợ người di cư 

 
26,1% hộ gia đình cho rằng chính quyền địa phương nên hỗ trợ tạo điều kiện để luồng dân di cư do bùng 

phát COVID-19 được an toàn. Ngược lại, 66,5% cho rằng chính phủ nên hỗ trợ tất cả những người ở trong 

vùng dịch COVID-19 bùng phát và kiểm soát không để ai di cư ra khỏi các vùng dịch đó. 

 

Hình 24. Quan điểm về kiểm soát luồng di cư do đại dịch COVID-19 (% người  trả lời ) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Những người ủng hộ phương án tạo điều kiện kiểm soát di cư an toàn do họ cân nhắc tới hoàn cảnh quá 

khó khăn của người di cư ở các tỉnh bùng dịch COVID-19. Họ ủng hộ việc di cư có tổ chức chính thức, vì lo 

lắng về sự lây nhiễm do các luồng di cư không có tổ chức (xem Hộp 23). Do đó, họ yêu cầu thời gian cách 

ly chính thức sau khi đi di chuyển, địa điểm cách ly miễn phí do chính quyền địa phương tổ chức, phương 

tiện vận chuyển miễn phí do chính quyền địa phương tổ chức, xét nghiệm COVID-19 miễn phí và yêu cầu 

báo cáo kiểm soát thông tin di chuyển đối với từng người di cư. 
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Hộp 23. Nguy cơ lây nhiễm đáng kể  do di cư ồ ạt không kiểm soát ra khỏi vùng dịch  

Hôm nay tôi bắt đầu thấy sợ. Vì hôm qua mới phát hiện có 2 trường hợp trong nhóm tôi cũng bị lây. 

Nhóm tôi đi xe máy từ Bình Dương về quê. Hiện tại các cán bộ địa phương đã truy tìm tung tích 

những người đã liên lạc với 2 người bạn đó. Chúng tôi mới về đến quê cách đây 2 ngày,và đã gặp gỡ 

15 người F1. Nhóm của tôi có hơn 50 người, đi từ Bình Dương, trở về khắp các huyện trong tỉnh. Hai 

bạn này khi gặp nhau ở vùng có dịch thì không có biểu hiện bệnh. Nhưng về quê được 2-3 ngày thì 

phát bệnh. Nếu người dân không được kiểm soát chặt chẽ và cách ly đủ ngày thì việc lây lan dịch 

bệnh cũng rất nguy hiểm. Tôi cũng lo lắng, mong rằng tôi không nói chuyện với hai người này, tôi sẽ 

ổn. 

Nam, 30 tuổi, di cư từ Đồng Nai vào Nghệ An 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Hình 25. Đề  xuất chính sách hỗ trợ  luồng di cư do COVID-19 (% người  trả lời ) 

 

Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Những người không ủng hộ phương án cho di cư khỏi vùng dịch vì họ đã lo lắng về rủi ro lây nhiễm do các 

luồng di cư. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận tình hình khó khăn của người di cư ở các vùng bùng dịch 

COVID-19. Do đó, nhóm hộ này yêu cầu hỗ trợ cho người di cư ở lại vùng dịch, bao gồm hỗ trợ chỗ ở 

(55,8% hộ), hỗ trợ bằng hiện vật để sinh sống khi cách ly (13,5%), xét nghiệm COVID-19 (8,8%), và báo 

cáo thông tin di chuyển (7,2%) . 

 

Hình 26. Đề  xuất chính sách kiểm soát người không di  cư khỏi vùng bùng d ịch COVID-19 
(% ngườ i trả lờ i) 
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Nguồn: Tính toán dựa trên khảo sát RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

Những người di cư mắc kẹt trong thành phố rất dễ bị tổn thương và không có lựa chọn nào khác. Họ 

thậm chí không có đủ khả năng để đi di chuyển trở lại quê hương của họ. Vì vậy, họ là nhóm dễ bị tổn 

thương nhất cần được hỗ trợ. 

 

Hộp 24. Những người di cư là những người dễ  bị  tổn thương nhất trong thành phố khi  
bùng dịch 

Khi đại dịch mới bùng phát, gia đình tôi cũng tính chuyện về quê để tránh đại dịch. Lý do chính là 

chúng tôi không còn tiền. Tuy nhiên, để về quê, tôi phải đóng phí xét nghiệm nhanh sau đó là phí 

cách ly tập trung. Mỗi người trong gia đình sẽ phải đóng 5,5 triệu đồng. Đó sẽ là 11 triệu cho vợ 

chồng tôi. Tôi đã cố gắng vay mượn số tiền đó, nhưng tôi đã không hỏi vay được ai. Bây giờ thì thành 

phố không cho phép chúng tôi về quê. Chúng tôi đã hết tiền và thức ăn. Bây giờ chúng tôi sống bằng 

mì gói của các anh công an khu vực cho. 

Nam, 40 tuổi, tài xế xe bồn, quê Gia Lai, mắc kẹt ở Đồng Nai 

 

Cách đây một tháng, cả gia đình tôi, vợ chồng tôi và 3 đứa con, đặc biệt là cháu bé 20 tháng tuổi phải 

cố gắng sống qua ngày. Lúc này, tôi cảm thấy bế tắc khi phải ăn mắm muối thôi. Chúng tôi phải trả 

tiền thuê nhà vì tôi rất sợ 3 đứa con của tôi không còn nơi nào để ở. Trong đầu tôi không nghĩ tới hỏi 

xin sự giúp đỡ từ bất kỳ một người thân và bạn bè nào của mình. Vì tôi biết hiện tại ai cũng đang rất 

khó khăn. Vợ chồng tôi làm công nhân xây dựng phổ thông để nuôi 3 con. Chúng tôi không dám nghỉ 

một ngày nào. Bây giờ, tôi đã thất nghiệp được một tháng. Tôi chỉ có thể mong được nhận hỗ trợ 

của nhà nước. 

Nam 42 tuổi, lao động tự do, quê Bình Phước, bị kẹt ở Đồng Nai 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 

 

4.6.  Đẩy mạnh truyền thông để tăng tỷ lệ bao phủ tiêm 
chủng  

 

Hiện nay, nhiều tin tức tiêu cực không chính thống chống lại việc tiêm chủng lan tràn trên Internet (xem 

Hộp 25). Do đó, các thông tin hữu ích về tiêm chủng cần được đẩy mạnh truyền thông bởi các tổ chức 

đoàn thể địa phương để nâng cao khả năng sẵn sàng tiêm chủng của người dân. 

 

Hộp 25. Mọi người  lo lắng khi nghe tin tức tiêu cực không chính thức về tiêm chủng  

Hai ngày trước đây, cả khu này đăng ký tiêm phòng COVID. Nhưng nếu gọi tôi đi tiêm vắc-xin Trung 

Quốc, tôi sẽ không tiêm đâu. Tôi nghe trên mạng nói vắc-xin của Trung Quốc có thể gây chết người. 
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Tất cả bạn bè và công ty của tôi đều nói rằng họ sẽ không tiêm vắc-xin Trung Quốc. Chúng ta còn trẻ 

nên sức đề kháng tốt hơn, chúng ta sẽ tự hồi phục. Dù sao thì tôi cũng chọn tiêm phòng, chủ yếu là vì 

lợi ích cộng đồng. 

Nam, 25 tuổi, công nhân, Hồ Chí Minh, quê ở Long An 

 

Công ty đăng ký danh sách để tiêm phòng nên tất cả công nhân đều được tiêm phòng ngay từ đợt 

đầu. Sau khi tiêm, nhiều người bị sốt, mệt mỏi nhưng không kéo dài. Tôi quá sợ hãi nếu không có vắc-

xin vì trong công ty với hàng trăm người sống cùng khu trọ. Tôi mới tiêm 1 mũi. Tháng sau là thời gian 

để tiêm liều thứ 2. Lần trước, tôi đã tiêm Astrazeneca. Họ nói rằng mũi thứ 2 sẽ là với nhãn hiệu vắc-

xin khác. Tôi hơi sợ khi nghe điều đó. Có tin trên mạng là nó có khả năng ảnh hưởng không tốt đến 

sức khỏe. Không có nghiên cứu nào về việc trộn lẫn hai loại vắc-xin này. 

Nữ, 30 tuổi, công nhân, Bình Dương, quê ở Phú Yên 

Nguồn: Phỏng vấn định tính RIM 3 tháng 7 năm 2021 
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5. THÚC ĐẨY PHỤC HỒI MẠNH MẼ , BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM – 

KHUYẾN NGHỊ 

Phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn nên được sử dụng trong chiến lược mở cửa trở lại 

 

Cho đến khi một tỷ lệ lớn dân số được tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 và kết quả là đạt được khả năng 

miễn dịch của cộng đồng, các hộ gia đình dễ bị tổn thương vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng 

kể trước mắt do các biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa do bùng phát COVID-19, đặc biệt là ở các 

thành phố lớn. Sự lây lan nhanh chóng của đại dịch và những tác động lớn của nó đối với kinh tế và xã hội 

đòi hỏi phải thực hiện các biện pháp toàn diện để chống lại đại dịch và thúc đẩy phục hồi mạnh mẽ, bền 

vững và bao trùm. Trong chiến lược mở cửa bình thường trở lại, một phương pháp tiếp cận theo từng 

giai đoạn nên được áp dụng để ngăn chặn việc hệ thống y tế bị sụp đổ, để từ đó đảm bảo rằng sự phục 

hồi được bền vững. Chiến lược cần đáp ứng ít nhất hai điều kiện tiên quyết là (i) tỷ lệ tiêm chủng ở mức 

cao có thể giúp đạt được miễn dịch cộng đồng và (ii) khả năng thực thi áp dụng các tiêu chuẩn an toàn 

bình thường mớ i của tất cả người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Kinh nghiệm cho đến nay cho thấy rằng 

việc mở cửa sớm mà không đạt được các điều kiện tiên quyết sẽ không thành công và / hoặc không bền 

vững, và thường liên quan đến các hành động chi phí cao để đối phó với sự trỗi dậy quay trở lại của vi 

rút. 

 

Để đạt được điều này, các biện pháp sau được đề xuất: 

 

Về vắc-xin và tiêm chủng 

 

• Đơn giản hóa việc sàng lọc trước khi tiêm chủng để đẩy nhanh quá trình tiêm chủng 

 

Quy trình sàng lọc trước khi tiêm chủng đã được thực hiện bao gồm một số yếu tố không quá 

cần thiết làm chậm quá trình tiêm chủng, và loại trừ nhiều người đủ điều kiện để  tiêm chủng. Bộ 

Y tế gần đây đã đơn giản hóa quy trình này để  đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng. Các hướng dẫn 

này có thể  cần được sửa đổi thêm để  phù hợp hơn với các thông lệ  quốc tế  thường được áp 

dụng. 

 

• Sửa đổi danh sách ưu tiên tiêm chủng để đảm bảo rằng những người già và bị suy giảm hệ 

miễn dịch được tiêm chủng trước 

 



 

 

73 

Danh mục nhóm ưu tiên tiêm chủng theo Quyết định 3355/QĐ-BYT về “Kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 năm 2021-2022" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 

08/7/2021 gồm 16 nhóm ưu tiên. Như vậy, danh sách này quá dài, và kết quả là, nhiều người trẻ 

tuổi đã được ưu tiên, trên những người già và những người có hệ  miễn dịch kém. Do đó, điều 

quan trọng là phải sửa đổi danh sách ưu tiên theo cách đảm bảo rằng những người già và bị suy 

giảm miễn dịch được tiêm chủng trước6. Cần thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng 

các ưu tiên được tuân thủ nghiêm ngặt ở cấp địa phương. Vì vậy, thông tin tiêm chủng đang 

được nhập vào hệ thống dữ liệu số quốc gia, sẽ tương đối dễ dàng để theo dõi xem các ưu tiên 

có được tuân thủ hay không và đưa ra các hành động khắc phục. 

 

• Khuyến khích mọi người tiêm chủng bằng một chiến dịch truyền thông hiệu quả 

 

Vì có một tỷ lệ đáng kể người dân vẫn còn “do dự” hoặc “lựa chọn” vắc-xin, nên cần phải thực 

hiện một chiến dịch quốc gia chống lại sự chần chừ về  vắc-xin, với những những chiến dịch 

truyền thông năng động (ví dụ như những người nổi tiếng tiêm vắc-xin và đưa ra các thông điệp 

truyền thông). 

 

• Tăng cung ứng vắc-xin để đáp ứng nhu cầu trong ngắn hạn và dài hạn 

 

Chính phủ đang ưu tiên đúng mức việc tăng nguồn cung cấp vắc-xin, bao gồm cả thông qua ngoại 

giao vắc-xin. Trong trung và dài hạn, cần chú trọng phát triển (i) năng lực công nghệ quốc gia cần 

thiết để tiếp nhận chuyển giao công nghệ vắc-xin và (ii) chiến lược sản xuất vắc-xin quốc gia và 

các khuôn khổ pháp lý và chính sách liên quan.  

 

Về hỗ trợ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương 

 

• Nhanh chóng ban hành một chương trình hỗ trợ tiền mặt mới với ngân sách khoảng 5% GDP 

hàng quý (khoảng 77 nghìn tỷ đồng) để giải ngân trong những tháng cuối năm 2021 

 

 

6 Lợi ích của việc tiêm phòng cho người già và những người có hệ miễn dịch kém được định lượng trong các 

mô phỏng do một số nhà nghiên cứu thực hiện gần đây (Nguồn: https://tiasang.com.vn/-dien-dan/Chien-luoc-

tiem-vaccine-cho -Việt Nam-28452) 



 

 

74 

 

Tác động của đại dịch đối với Việt Nam nói chung và đợt thứ 4 nói riêng là rất lớn. Đáp lại, gói hỗ 

trợ cũng cần phải đủ lớn để bảo vệ  những người dễ  bị tổn thương khỏi cú sốc toàn thân này. Do 

thách thức chưa từng có và Chính phủ vừa được Quốc hội trao quyền chủ động xử lý việc phát 

sinh trong phòng chống dịch COVID-19, nên Chính phủ có thể  xem xét  ban hành ngay chương 

trình hỗ trợ tiền mặt từ ngân sách trung ương, khoảng 5% GDP hàng quý (khoảng 77 nghìn tỷ 

đồng) để giải ngân trong những tháng cuối năm 2021. 

 

Cách nhanh nhất để thực hiện hỗ trợ này là cung cấp trợ cấp trẻ em bằng tiền mặt ngay lập tức 

cho tất cả (i) trẻ em từ 0 - 6 tuổi (khoảng 11 triệu trẻ em) dựa trên giấy khai sinh của trẻ; (ii) phụ 

nữ mang thai; (iii) người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (khoảng 11,5 triệu người cao tuổi) bao gồm 

cả người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên là đối tượng được nhận trợ cấp tiền mặt thường xuyên mà 

không có lương hưu - dựa trên chứng minh thư hay căn cước công dân của họ; (iv) người khuyết 

tật và (v) bất kỳ đối tượng khác được chính quyền cấp xã xác định rơi vào tình trạng thiếu thốn. 

Cần giảm thiểu tối đa các yêu cầu thủ tục hành chính, áp dụng kỹ thuật số để các cá nhân đủ điều 

kiện tự đăng ký và chính quyền địa phương có thể  xác minh (dựa trên kinh nghiệm tốt của Đồng 

Nai) và các công cụ thanh toán không dùng tiền măt trong việc chuyển hỗ trợ tiền mặt tới người 

thụ hưởng. Việc hỗ trợ tiền mặt có thể được thực hiện hàng tháng hoặc trả một lần, trong thời 

gian ít nhất là 3 tháng cuối năm 2021 và số tiền này có thể phù hợp với mức sống tối thiểu theo 

Nghị định 20/2021 / NĐ-CP (thay thế Nghị định 136/2013 / NĐ-CP). 

 

Quy mô của gói hỗ trợ này tương tự như mức của các gói hỗ trợ do một số quốc gia láng giềng 

cung cấp trong những đợt phong tỏa đầu tiên vào năm 2020. Các hộ gia đình nhận được hỗ trợ 

tạm thời sẽ chi một phần lớn số tiền hỗ trợ cho các dịch vụ và hàng hóa sản xuất nội địa, làm 

tăng thêm tổng cầu và thu nhập cho doanh nghiệp địa phương. Chương trình hỗ trợ tiền mặt sẽ 

chống lại sự sụt giảm tổng cầu, điều đang xảy ra như kết quả của suy giảm tiêu dùng và tăng 

trưởng kinh tế chậm lại. Chương trình hỗ trợ tiền mặt, được tài trợ bởi việc chính phủ vay nội 

địa, việc vay này sẽ huy động được nguồn tiền mặt đang nằm im một chỗ vì tiêu dùng giảm – 

một dạng của tiết kiệm bắt buộc (Lời người dịch: nguyên gốc tiếng Anh của tiết kiệm bắt buộc là 

“forced savings”; tiết kiệm bắt buộc xảy ra khi các hộ gia đình buộc phải giảm tiêu dùng và các 

doanh nghiệp phải giảm/hoãn chi tiêu và đầu tư do tác động của các biện pháp giãn cách xã hội 

và/hoặc đứt gẫy chuỗi cung ứng và/hoặc không chắc chắn về tương lai). Chính vì huy động các 
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nguồn tiền mặt đang nằm im một chỗ đó nên việc chính phủ vay trong nước sẽ không gây lạm 

phát hay gánh nặng cho cán cân thanh toán7. 

 

• Trong trung hạn, đẩy nhanh việc cải cách các chính sách và chương trình trợ giúp xã hội theo 

hướng bao trùm hơn và ứng phó tốt hơn đối với cú sốc, bằng cách 

 

Đẩy nhanh việc thực hiện Kế hoạch tổng thể về cải cách hệ thống hỗ trợ xã hội (MPSARD) đã 

được phê duyệt năm 2017 để mở rộng hỗ trợ tiền mặt thường xuyên cho tất cả những người 

thuộc nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như người khuyết tật và người chăm sóc họ (hầu hết 

trong số đó là phụ nữ), trẻ em (dưới 3 hoặc 6 tuổi) và người già (60-79 tuổi) không có lương hưu, 

phụ nữ có thai và cha mẹ đơn thân làm việc trong các khu vực phi chính thức. 

 

Chuyển đổi các chương trình chuyển tiền khẩn cấp hiện đang dựa trên các rủi ro đặc trưng cá 

nhân/đơn lẻ  thành các chương trình đáp ứng các rủi ro ảnh hưởng đến quy mô dân số lớn, ví dụ 

như thiên tai, đại dịch và khủng hoảng kinh tế. Điều này có thể  được thực hiện bằng cách xây 

dựng và áp dụng các cơ chế kích hoạt (i) dựa trên các tiêu chí rõ ràng về tình trạng thiệt hại khẩn 

cấp quy mô lớn (dựa trên mức độ tác động của thiên tai, đại dịch và khủng hoảng kinh tế quy mô 

lớn đối với số lượng lớn người dân) và (ii) cho phép áp dụng tự động tăng mức độ bao phủ và 

mức trợ cấp đối với các nhóm dễ  bị tổn thương nêu trên của các chương trình hỗ trợ tiền mặt 

thường xuyên khi tình hình đạt các tiêu chí nói trên. cũng như bất kỳ đối tượng khác mà chính 

quyền cấp xã xác định là rơi vào tình trạng thiếu thốn. 

 

Chi phí tăng thêm khi các cơ chế được tự động kích hoạt sẽ được tài trợ bởi “Quỹ Dự phòng”, ở 

cả cấp chính quyền trung ương và địa phương. Quĩ này được (i) phân bổ từ ngân sách (ở cả hai 

cấp) thường xuyên/hàng năm, (ii) chỉ được tiếp cận/được sử dụng khi tình hình đáp ứng các tiêu 

chí khẩn cấp quy mô lớn nêu trên và trong các năm không có tình trạng khẩn cấp nguồn kinh phí 

sẽ được tích lũy. Quỹ Dự phòng Quốc gia Trung ương sẽ được sử dụng để cung cấp các khoản hỗ 

trợ ở mức cao hơn hiện nay của chính quyền trung ương cho các tỉnh và thành phố, đặc biệt là 

các tỉnh, thành phố có nguồn tài chính hạn chế, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch/tình hình 

khẩn cấp nhằm tăng cường độ bao phủ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

 

 

7 Thông tin chi tiết được cung cấp trong bài nghiên cứu sắp xuất bản của Jonathan Pincus với tựa đề “Việ t Nam 

có thể và nên tài trợ một khoản hỗ trợ tiền mặt lớn hơn - Chương trình kích thích tài khóa mà không sợ lạm 

phát” 
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Chuyển từ hệ thống trợ giúp xã hội dựa vào đăng kí cư trú, chưa bao trùm tốt tới nhóm lao động 

di cư, sang hệ thống dựa trên quốc tịch, chẳng hạn như thông qua áp dụng hệ  thống kỹ thuật số - 

dựa trên hệ  thống căn cước công dân quốc gia - để những người thụ hưởng đủ điều kiện tự đăng 

ký, để chính quyền địa phương xác minh và chính quyền trung ương giám sát kiểm tra. Hệ thống 

kỹ thuật số này nếu được kết hợp với việc ứng dụng các công cụ thanh toán kỹ thuật số không 

chỉ giúp minh bạch hóa việc quản lý và thực hiện các chương trình trợ giúp xã hội mà còn giúp 

thực hiện hỗ trợ tiền mặt tới các đối tượng một cách nhanh chóng và an toàn.  

 

• Dựa trên kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ cung cấp hàng hóa thiết 

yếu (thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác) cho các hộ gia đình ở các khu vực giãn 

cách xã hội 

 

Xem xét cho phép các nền tảng mua sắm trực tuyến/thương mại điện tử, bao gồm cả nhân viên 

và người vận chuyển hàng của các nhà cung cấp hoạt động trên các nền tảng đó, hoạt động trong 

“chế độ an toàn”: bằng cách cung cấp vắc-xin cho nhân viên và người vận chuyển hàng, ban hành 

quy định và tập huấn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn như giữ khoảng cách, tránh 

tiếp xúc trực tiếp, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay, v.v. 

 

• Giúp đỡ một cách hiệu quả những người lao động nhập cư để an toàn ở  lại nơi đang cư trú và 

bảo vệ họ khỏi tình trạng thiếu thốn 

 

Chính quyền trung ương cần ban hành lệnh cấm ngay lập tức đối với việc dừng cho thuê trọ (lao 

động nhập cư,  đặc biệt là những lao động thuộc các đối tượng của chương trình hỗ trợ tiền mặt 

đề xuất ở trên) ở các khu vực bị ảnh hưởng và chủ nhà trọ có thể xin trợ cấp thay thế tiền thuê 

nhà từ chính quyền địa phương. Các khoản trợ cấp có thể được cung cấp sau khi chính quyền địa 

phương xác minh đơn đăng ký đúng đối tượng người thuê trọ gặp khó khăn và/hoặc áp dụng các 

phương pháp tự lựa chọn, chẳng hạn như tài trợ dựa trên loại nhà ở và (và/hoặc theo tỷ lệ) giá 

trị tiền thuê nhà (chất lượng nhà ở thấp hoặc giá trị tiền thuê nhà thấp thường có nghĩa là những 

người thuê nhà có thu nhập thấp). 

 

• Xem xét thực hiện chương trình thay thế tiền công thông qua các doanh nghiệp lớn hơn ở các 

khu vực bị ảnh hưởng. 
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Mục tiêu của chương trình thay thế tiền công là ngăn chặn người lao động bỏ việc, vừa ngăn 

chặn sự lây lan của vi rút và giảm chi phí cho doanh nghiệp sau này (vì các công ty sẽ không thể 

phục hồi nhanh chóng do phải tuyển dụng và đào tạo một nhóm lao động thay thế). Vì vậy, việc 

chính phủ cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và lớn (để có đủ năng lực) để thay 

thế ít nhất 50% tiền công của người lao động trong thời kỳ dịch bệnh bất động là điều đáng làm. 

Nếu doanh nghiệp có thể chứng minh rằng tiền công đã được trả tới người lao động, các khoản 

vay sẽ được xóa bỏ sau khi cuộc khủng hoảng kết thúc. 

 

• Sử dụng tốt nhất các công nghệ kỹ thuật số để chống lại đại dịch 

 

Giống như trong các lĩnh vực khác, công nghệ kỹ thuật số sẽ giúp cắt giảm đáng kể chi phí giao 

dịch liên quan đến việc xác minh đối tượng nhận hỗ trợ và chuyển phát tiền mặt cho người nhận. 

Chuyển phát tiền mặt cho người nhận hỗ trợ là một thách thức lớn trong thời gian giãn cách xã 

hội và phong tỏa, và khi cần tiếp cận nhanh chóng với những người ở vùng sâu vùng xa. 

Đẩy nhanh chuyển đổi kỹ thuật số làm tăng tính minh bạch và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác hậu kiểm. Vì vậy, cơ sở dữ liệu công dân số hóa, được chính thức ra mắt vào tháng 

7/2021 có thể  được sử dụng rất hữu ích. Có thể là  các ứng dụng phổ biến với hơn 40 triệu người 

dùng như Bluezone hoặc “Sổ sức khỏe điện tử”, có thể tích hợp các thông tin trợ giúp xã hội. 

Ngân hàng trực tuyến và tiền ví điện tử nên được sử dụng ở mức tối đa có thể. 

 

• Cải thiện sự phối hợp giữa các chính quyền trung ương và địa phương 

 

Cần có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền trung ương và chính quyền 

địa phương. Đây là một cuộc khủng hoảng quốc gia đòi hỏi sự lãnh đạo quốc gia mạnh mẽ, cả 

trong việc thiết lập các nguyên tắc và quy trình, và đảm bảo ngân sách để có năng lực ứng phó 

bình đẳng. Những thay đổi thường xuyên và không giải thích được về quy định và quy trình thủ 

tục làm phức tạp thêm việc thực hiện và làm suy yếu sự tuân thủ. Các quy tắc và thủ tục phải 

nhất quán và đơn giản để dễ  hiểu và tuân theo, đồng thời được thông báo rộng rãi trên tất cả 

các kênh truyền thông hiện có. Khi nhiều chính quyền địa phương tự giải quyết vấn đề, đã cho 

thấy nhiều chiến lược giãn cách xã hội và phong tỏa khác nhau. Một số trong số đó đã gây khó 

khăn không cần thiết cho công dân và làm giảm uy tín của chính quyền. Ngân sách trung ương 

cho trợ giúp xã hội và các biện pháp khác có thể  giúp đảm bảo chính quyền địa phương áp dụng 

nhất quán các chiến lược và quy định được ban hành từ cấp trung ương. 

 

• Xử lý hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh 
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Chương trình trợ giúp xã hội, các chương trình chăm sóc xã hội, cung cấp hỗ trợ tiền mặt, cần 

đặc biệt chú ý đến các vấn đề mới nổi về  tình trạng thiếu lương thực và tình trạng vô gia cư, vốn 

đang gia tăng ở các thành phố lớn do các đợt giãn cách xã hội kéo dài quá lâu và sự gián đoạn 

của chuỗi cung ứng thực phẩm. Vấn đề sức khỏe tinh thần cũng đang gia tăng và cần được xử lý 

đúng cách. 

 

• Tăng cường đào tạo lao động bị mất việc và lao động phi chính thức với các kỹ năng kỹ thuật 

số 

 

Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ một số nước trong khu vực để cung cấp cho người lao 

động chính thức và không chính thức với các khóa đào tạo kỹ năng kỹ thuật số, tận dụng những 

tiến bộ của công nghệ kỹ thuật số, bao gồm các nền tảng được sử dụng rộng rãi như Zoom, 

YouTube, v.v. Có thể cung cấp các khoản tài trợ cho các nhà phát triển nội dung đào tạo, tùy 

thuộc vào số lượng học viên 

 

• Cung cấp các giải pháp sáng tạo để đảm bảo học tập trực tuyến có tính bao trùm 

 

Khoảng cách kỹ thuật số giữa các nhóm dân cư hiển thị rõ ràng hơn trong thời gian giãn cách xã 

hội. Ngay cả ở các thành phố lớn, nhiều hộ gia đình không thể mua đủ máy tính hoặc máy tính 

xách tay cho mỗi trẻ em. Việc cung cấp điện thoại thông minh và máy tính bảng giá rẻ (nên được 

sản xuất/lắp ráp bởi doanh nghiệp trong nước) và truy cập wifi miễn phí cho các hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn là điều đáng cân nhắc. Điều này có thể được thực hiện một cách tiết kiệm 

chi phí thông qua quá trình tự lựa chọn. Trong trung và dài hạn, điều quan trọng là phải Chính 

phủ cần tiên phong đẩy nhanh việc thực hiện chương trình phổ cập điện thoại thông minh, bao 

gồm cả việc huy động các doanh nghiệp trong nước sản xuất / lắp ráp máy tính bảng và điện 

thoại thông minh giá rẻ, cũng như cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử / tiền ví điện tử, tham gia 

chương trình và ưu tiên các vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, trẻ em của các hộ lao động nhập 

cư dễ  bị tổn thương. Sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vào các chương trình này 

cũng sẽ giúp các doanh nghiệp này phát triển thành những công ty có năng suất và cạnh tranh 

cao hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.  

 

6. KẾT LUẬN  

Cuộc khảo sát RIM 3 khẳng định rằng các hộ gia đình Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng 

COVID-19 lần thứ tư trong năm 2021. Các phát hiện tổng hợp từ tiếng nói của những nhóm hộ dễ bị tổn 
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thương và các khuyến nghị chính sách rút ra từ những phát hiện này đóng vai trò thông tin đầu vào cho 

nỗ lực của Chính phủ trong việc hoàn thiện và việc thực hiện các hành động chính sách  để bảo vệ  sinh kế 

của các hộ dễ  bị tổn thương, những hộ lâm vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và các nhu cầu 

cấp thiết như chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, đặc biệt là chi phí dinh dưỡng cho trẻ nhỏ (dưới 3 hoặc 6 

tuổi). Những hộ rơi vào tình trạng nghèo do mất việc làm và thu nhập do COVID-19 gây ra, đặc biệt là 

những gia đình lao động trẻ (dưới 25 tuổi) có con nhỏ, đặc biệt là những ông bố / bà mẹ đơn thân, không 

có tiền tiết kiệm và những người lao động nhập cư có gánh nặng trả tiền thuê nhà ở thành phố, là  những 

hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất. 

 

Vì vậy, cần đẩy mạnh việc tiếp cận 3 chữ TTT: (1) dự đoán được sự THAY ĐỔI, (2) đẩy mạnh được sự 

THÍCH ỨNG với trạng thái bình thường mới và (3) đảm bảo TỐC ĐỘ NHANH trong nắm bắt thông tin, thử 

nghiệm giải pháp và ứng dụng giải pháp sáng tạo của Chính phủ và người dân Việt Nam. Đây chính là chìa 

khóa thành công của Việt Nam trong việc đối phó với đại dịch COVID-19 và hạn chế các tác động tiêu cực 

đến kinh tế xã hội do đại dịch gây ra.  
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PHỤ  LỤC. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU RIM 3 

 

Mẫu khảo sát RIM 3 bao gồm 500 hộ gia đình, được lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng từ danh sách 1.000 hộ 

gia đình được phỏng vấn trong vòng thứ hai của RIM (viết tắt là RIM 28) được thực hiện vào tháng 10 

năm 2020. Trong vòng 2, mẫu RIM 2 gồm 1.000 hộ gia đình được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu 

nhiên phân tầng, từ danh sách 45.838 hộ gia đình của Khảo sát mức sống dân cư (VHLSS) năm 2018. Như 

vậy, cả hai mẫu đều đại diện cho toàn quốc9 đối với hầu hết các câu hỏi trong các cuộc khảo sát qua điện 

thoại này. 

 

Để tăng hiệu quả của các điều tra qua điện thoại này, một số nhóm hộ đã được lấy quá mẫu 

(oversampling). Trong RIM 2, dàn mẫu được phân tầng theo hai tiêu chí: (i) các ngành mà các thành viên 

trong hộ gia đình làm việc; (i) dân tộc của chủ hộ. Trong vòng RIM 3 này, các hộ gia đình có thành viên 

làm việc trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng của đại dịch Covid-19 và các hộ gia đình dân tộc thiểu số 

được lấy quá mẫu. 

 

Cụ thể, các ngành bị ảnh hưởng nặng do đại dịch COVID-19 được xác định là các ngành, trong đó mức 

giảm thu nhập bình quân của người lao động trong quý II/2020 so với năm 2019 cao hơn gấp đôi mức suy 

giảm thu nhập bình quân đối với tất cả các ngành 2 chữ số trong cùng khoảng thời gian này. Thông tin 

này được tính từ số liệu điều tra Lao động - Việc làm (LFS), với các vòng điều tra tương ứng. Hệ số lấy quá 

mẫu là số thành viên của hộ gia đình làm việc trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng. Điều này có nghĩa là, 

ví dụ, nếu các hộ gia đình A và B có 2 và 1 thành viên làm việc trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng, thì 

xác suất hộ gia đình A được chọn vào mẫu cao gấp đôi so với hộ gia đình B, mặc dù hộ gia đình B có thể 

được chọn vào mẫu trong khi hộ A sẽ không được chọn vì tính ngẫu nhiên của quá trình lựa chọn. Vì có 

nhiều hộ gia đình trong VHLSS 2018 không có bất kỳ thành viên nào làm việc trong các ngành bị ảnh 

hưởng nặng, nên hệ  số lấy quá mẫu được cộng thêm một đơn vị (tức là +1) để đảm bảo rằng xác suất lựa 

chọn hộ gia đình bất kỳ lớn hơn 0. 

 

 

8 Vòng điều tra đánh giá tác động nhanh đầu tiên về đại dịch COVID-19 (viết tắt là RIM 1) được tiến hành vào 

tháng 4 và tháng 5 năm 2021, thời điểm bùng phát đợt dịch đầu tiên. 

9 Để có tính đại  diện, một mẫu phải đáp ứng hai tiêu chí: (i) nó được lấy ngẫu nhiên từ  tổng thể; (ii) sai số tiêu 

chuẩn tương đối nhỏ  để đảm bảo độ chính xác của các ước lượng của các biến quan tâm. Sai số tiêu chuẩn 

bằng độ lệch chuẩn chia cho căn bậc hai của kích thước mẫu. Mặc dù tiêu chí đầu tiên được đáp ứng nghiêm 

ngặt trong tất cả các vòng RIM, cỡ mẫu 1.000 và 500 dường như là đủ cho tính đại diện ở cấp quốc gia đố i với 

hầu hết c ác biến (tức  là các  câu hỏi được hỏi  trong các  cuộc khảo sát), mà sự  thay đổi  trên các câu trả lời 

không quá lớn (cách khác, tử số là hợp lý so với mẫu số trong công thức tính sai số chuẩn). 
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Đối với dân tộc của chủ hộ, các hộ dân tộc thiểu số được lấy quá mẫu với hệ  số để  tỷ lệ hộ dân tộc thiểu 

số mục tiêu trong mẫu vào khoảng 30%. Do đó, hệ  số lấy quá mẫu của hộ gia đình i (oversmpli,R IM2) là: 

     (1) 

 

Với : số thành viên hộ làm việc trong các ngành bị ảnh hưởng nặng.  

 

=1.748874 nếu là hộ dân tộc thiểu số và 1 cho các hộ khác.  

 

Điều này có nghĩa là một hộ gia đình dân tộc thiểu số có xác suất được chọn vào mẫu cao hơn 1,75 lần 

một hộ Kinh-Hoa.  

 

meanfethnic là tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trong tổng thể mẫu VHLSS 2018. 

Trong vòng RIM 3, mẫu được phân tầng theo hai tiêu chí. Sử dụng tiêu chí đầu tiên về nguy cơ của đại 

dịch COVID-19, mẫu điều tra trong RIM 2 được phân thành 2 nhóm: sống ở các tỉnh thực hiện các biện 

pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt (có nghĩa là áp dụng Chỉ thị 15 / CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 

hoặc Chỉ thị 16 / CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020) hoặc không. Tiêu chí thứ hai nhằm nắm bắt sự biến 

động trong toàn nền kinh tế bởi rủi ro thị trường do COVID-19: nền kinh tế được phân thành hai nhóm 

ngành - những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng, bao gồm công nghiệp chế tạo, du lịch, nhà hàng, khách sạn, 

vận tải hành khách và thương mại; và phần còn lại. 

 

Theo đó, hệ số lấy quá mẫu của hộ i là: 

 

     (2) 

 

Với  là hệ số lấy quá mẫu cho địa phương và ngành nơi hộ sống và thành viên làm việc.  

 

= 7 nếu chủ hộ sinh sống tại các tỉnh áp dụng Chỉ thị 15 / CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 hoặc 

Chỉ thị 16 / CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021 và 

= 1 nếu ngược lại. 
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=7 nếu chủ hộ làm việc trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề như đã định nghĩa ở trên và 

=1 nếu ngược lại. 

 

Khi đó, trọng số do chọn mẫu của hộ gia đình i trong RIM 3 là tích số của ba yếu tố - nghịch đảo của các 

hệ số lấy quá mẫu trong RIM 2 và trong vòng điều tra này và trọng số lấy mẫu trong VHLSS 2018 

( ). Yếu tố cuối cùng có sẵn từ bộ dữ liệu VHLSS 2018. Về công thức, trọng số do 

chọn mẫu của hộ gia đình i RIM 3 được tính như sau: 

 

  (3) 

 

 

 


