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1. Giới thiệu: Mục tiêu của 
nghiên cứu
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Bước sang năm thứ ba của đại dịch, trẻ em và gia đình ở Việt Nam đã phải trải qua rất nhiều thách thức trước 
những biến động toàn cầu mới và đang diễn ra về mặt kinh tế - xã hội, chính trị và môi trường. Quan trọng là 
phải hiểu được mức độ bảo trợ mà các gia đình có trẻ em ở Việt Nam nhận được, cũng như mức độ chịu đựng 
của họ, khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng quy mô lớn như đại dịch COVID-19 để giúp đưa ra những thông 
tin mới nhất chỉ dẫn cho chi tiêu xã hội, hướng đến thúc đẩy và bảo vệ đầu tư về phát triển vốn con người bền 
vững. Vì vậy, nghiên cứu tiếp nối về tác động kinh tế xã hội của COVID-19 lên trẻ em và các gia đình ở Việt Nam 
đã được UNICEF Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách Xã hội thực hiện.

Nghiên cứu này nhằm đánh giá các tác động kinh tế - xã hội của đại dịch COVID-19 lên trẻ em và gia đình ở một 
số tỉnh và thành phố được chọn trong giai đoạn 2021-2022, cụ thể là thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế phía Nam 
của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố trực thuộc trung ương Đà Nẵng và Đông Bắc tỉnh Bắc Giang. Nghiên 
cứu được xây dựng dựa trên đánh giá nhanh ban đầu về các tác động kinh tế - xã hội trong nước của COVID-19 
đối với trẻ em và gia đình.1 Vì đây là một nghiên cứu tiếp nối, nghiên cứu này đã bổ sung một yếu tố quan trọng 
bao gồm hướng tiếp cận đa chiều để hiểu được mức độ thay đổi về thực trạng mà trẻ em và gia đình gặp phải 
giữa hai giai đoạn chính vào năm 2020 và 2021, thời điểm diễn ra các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, bao 
gồm phong tỏa, đóng cửa trường học và giãn cách xã hội.

Sự xuất hiện của COVID-19 tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2020 đã khiến Chính phủ đưa ra các biện pháp đối 
phó nhanh chóng và toàn diện gồm các can thiệp trong lĩnh vực dược phẩm và phi dược phẩm (NPI) dưới hình 
thức sàng lọc và thử nghiệm rộng rãi, truy vết nghiêm ngặt và quy định về khẩu trang, khử trùng và giãn cách xã 
hội. Làn sóng dịch thứ ba bắt đầu vào cuối tháng 1 năm 2021 sau đó là làn sóng thứ tư vào tháng 4 năm 2021.2 
Tính đến tháng 6 năm 2022, hơn 10 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được phát hiện, dẫn đến 40,000 ca tử vong.3 
Để đối phó với làn sóng dịch thứ tư, các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đã được thực thi tại các tỉnh thành 
ở Việt Nam từ tháng 5 năm 2021 và vẫn được thực hiện có chọn lọc đến thời điểm hiện tại. Hiểu được tác động 
thực sự của COVID-19 lên các hộ gia đình vẫn còn là một thách thức, đặc biệt là khi đợt bùng phát vào tháng 
4 năm 2021 đã hạn chế bằng chứng được công bố chính thức về hoàn cảnh kinh tế - xã hội của trẻ em và gia 
đình các em. Đợt bùng phát này là lớn nhất tại Việt Nam kể từ khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện vào năm 2020, với 
số ca mắc trong một tháng nhiều hơn so với cả năm trước đó cộng lại. Các biến thể Delta và Omicron đã dẫn 
đến một bối cảnh thay đổi nhanh chóng và sớm làm giảm mức độ liên quan của các cuộc khảo sát trước đó 
trong việc giải thích về tình hình hiện tại, chẳng hạn như các cuộc Khảo sát giám sát của Ngân hàng Thế giới 
vào năm 2020 và đầu năm 2021.4

Đánh giá nhanh các tài liệu cho thấy số ca mắc COVID-19 cao hơn theo cấp số nhân kể từ tháng 4 năm 2021 – 
cùng với hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải, triển khai tiêm chủng chậm trễ và NPI nghiêm ngặt hơn trong 
thời gian dài hơn - đã dẫn đến các tác động ở mức độ sâu sắc và đa chiều hơn lên trẻ em và gia đình các em 
so với thời điểm năm 2020. Sự thay đổi của bức tranh toàn cảnh này và của các giả định trước đó đã định hình 
cho bối cảnh của nghiên cứu này.

1 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 2020e. 

2 Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc 2021. 

3 Tổ chức Y tế Thế giới 2022. 

4 Ibid.



TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỊCH COVID-19 LÊN TRẺ EM VÀ CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM 11

1. Câu hỏi nghiên cứu
Tập trung vào các địa điểm mục tiêu là Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, các câu hỏi 
nghiên cứu, câu hỏi phụ định hướng nghiên cứu và thiết kế phương pháp luận là:

A. Tác động kinh tế - xã hội của COVID-19 tại Việt Nam là gì; trẻ em và gia đình các em, đặc biệt những 
nhóm dễ bị tổn thương nhất ở những tỉnh thành được chọn tại Việt Nam, đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi dịch 
COVID-19 và đã đối phó bằng cách nào?’ 

a. Hoàn cảnh của trẻ em và gia đình các em như thế nào khi những biện pháp giãn cách xã hội được áp 
dụng?

b. Trẻ em và gia đình đối phó như thế nào (bao gồm loại hỗ trợ và mức độ hỗ trợ mà trẻ nhận được từ chính 
phủ và các nguồn khác, xã hội/ gia đình/ vốn xã hội, v.v.) khi các biện pháp giãn cách xã hội được tái áp 
dụng? 

c. Các chính sách hiện hành của chính phủ để ứng phó với COVID-19, đặc biệt là những chính sách có 
liên quan đến trợ giúp xã hội, là gì; những điểm mạnh và khoảng trống còn tồn tại lại của các 
chính sách này là gì? 

B. Các khuyến nghị chiến lược và thực tiễn cụ thể để giảm thiểu các tác động kinh tế - xã hội của COVID-19 lên 
trẻ em và gia đình các em trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là gì?

a. Dựa vào phân tích các chính sách hiện hành của chính phủ để ứng phó với COVID-19, các khuyến 
nghị cho tương lai là gì? 

b. Những chương trình hỗ trợ nào - nhân đạo và mang tính dài hạn - cần được thực hiện để bảo vệ 
phúc lợi cho trẻ em nhằm giảm thiểu tác động của COVID-19 lên các can thiệp của UNICEF dành cho phụ nữ 
và trẻ em ở Việt Nam? 

Các câu hỏi nghiên cứu được xây dựng xoay quanh việc thực hiện các quyền của trẻ em được quy định trong 
Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, để xác định mức độ mà trẻ em và gia đình phải chịu cảnh thiếu thốn, 
dễ bị tổn thương và/ hoặc không thể tiếp cận hay không thể chi trả được các dịch vụ thiết yếu nhằm đáp ứng 
các quyền này. Các lĩnh vực chuyên đề sau đây được phân tích sâu trong nghiên cứu này, và được chú thích 
thêm ở Phụ lục I, phần I.I:

• Đói nghèo và tác động kinh tế 

• Sức khỏe và dinh dưỡng cho mẹ và bé

• Sức khỏe tinh thần

• Giáo dọc và học tập 

• Bảo vệ trẻ em

• Nước sạch và Vệ sinh môi trường (WASH) 

• Chăm sóc, nghĩa vụ và việc ra quyết định của cha mẹ 

• Bảo trợ xã hội và trợ giúp xã hội 

• Khác biệt giới trong việc ra quyết định, nghĩa vụ và trách nhiệm trong gia đình 
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2. Bối cảnh
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2.1. Tình hình COVID-19 và ứng phó với COVID-19 
tại Việt Nam

Việt Nam đã sớm hành động để ngăn chặn bùng phát trong những tháng 
đầu của đại dịch vào năm 2020. Ngay cả trước khi ca nhiễm đầu tiên tại Việt 
Nam được xác nhận (ngày 23 tháng 1), các biện pháp bảo vệ và ngăn chặn 
nhanh chóng - bao gồm các chính sách giãn cách xã hội, truy vết và đóng 
cửa biên giới - đã được áp dụng; và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống 
dịch COVID-19 đã được thành lập để ứng phó với những ca nhiễm đầu tiên.5 
Tới cuối tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ tuyên bố Việt Nam đang ở 
trong tình trạng khủng hoảng y tế quốc gia, dẫn đến giãn cách xã hội và việc 
sử dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân (PPE) cũng như đình chỉ các hoạt 
động không thiết yếu cho đến ít nhất là tháng 5 năm 2021.6 Sau đó, các biện 
pháp như phong tỏa chỉ được tiếp tục thực hiện tại địa phương. Để cập nhật 
thông tin toàn dân, chính phủ cũng áp dụng một chiến lược truyền thông rõ 
ràng và hoạch định chính sách minh bạch. Các tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, các 
nhóm công tác ứng phó đã được thành lập tại 31 bệnh viện trung ương và tất 
cả các bệnh viện tuyến tỉnh, đồng thời đưa ra nhiều sáng kiến truyền thông. 
Khi đại dịch bùng phát, 22 đường dây nóng bệnh viện đã được mở,7 các kênh 
thông tin được lập ra,8 và một bài hát được sáng tác nhằm giáo dục cho trẻ em 
về tính cần thiết của việc rửa tay và các hoạt động vệ sinh khác.9 Chiến lược 
truyền thông này hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của vi-rút ở giai 
đoạn đầu của đại dịch.

Khi làn sóng lây nhiễm đầu tiên chậm lại vào cuối tháng 4 năm 2020, chính phủ 
bắt đầu thực hiện một chiến lược bảo trợ xã hội. Gói hỗ trợ đầu tiên của Chính 
phủ lên tới 62.000 tỷ đồng. Hỗ trợ này cho phép nới rộng một lần các khoản 
phụ cấp hiện có.10 Các biện pháp khác có hiệu quả gián tiếp như hoãn thời 
gian thu thuế, giảm chi phí liên quan đến truyền thông dữ liệu về y tế và giáo 
dục, giảm hóa đơn điện nước, v.v.11 Nghị quyết 43/2022/QH15 được thông qua 
vào tháng 1 năm 2022 đề ra phương án thúc đẩy khôi phục và phát triển kinh 
tế - xã hội với gói hỗ trợ là 347.000 tỷ đồng. Nghị quyết này bao gồm một loạt 
các chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ các ngành chính và hàng hóa nhập 
khẩu có giá trị như thuốc, vắc xin và vật tư y tế để phòng chống COVID-19.12

Lực lượng lao động. Chiến lược ứng phó về bảo trợ xã hội liên quan đến đại 

5 Thư Viện Pháp Luật 2020.

6 AMRO 2022; Quang Minh 2020.

7 Báo Điện tử Chính phủ 2020.

8 Bích 2020.

9 Nguyễn 2020.

10 Đức Bình 2020.

11 AMRO 2022.

12 Mạnh Trần 2022.
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dịch của Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ lực lượng lao động bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch. Từ tháng 
4 đến tháng 6 năm 2020, người lao động có công việc bị ảnh hưởng bởi đại dịch được hưởng từ 1 đến 1,8 triệu 
đồng/ tháng tùy theo tiêu chuẩn. Hơn nữa, các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính mà vẫn trả ít nhất 
50% lương cho nhân viên bất chấp phong tỏa, thì được vay ưu đãi.13 Các chính sách tương đương cũng được 
áp dụng trong vòng 6 tháng vào năm 2021.14 Ngoài ra, người lao động là thành viên của các quỹ thất nghiệp 
được nhận khoản thanh toán một lần từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp dựa trên thời gian đóng phí bảo hiểm của 
họ và người sử dụng lao động đóng góp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được miễn khoản đóng góp trong thời 
hạn một năm.15 Cuối cùng, các hộ kinh doanh bị gián đoạn hoạt động ít nhất 15 ngày liên tục trong khoảng 
thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2021 có thể được nhận một khoản tiền một lần là 3 triệu đồng/ hộ.16 
Với những nghị quyết về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi vi-rút, hơn 24 
triệu người sẽ nhận được khoảng 970 triệu USD tính đến tháng 10 năm 2021.17

Giáo dục. Các trường học bị đóng cửa có chọn lọc từ tháng 2 năm 2020, cho đến khi đóng cửa hoàn toàn từ 
tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2020.18 Các trường học dần dần được mở lại và có thể có các ngoại lệ ở địa 
phương và chỉ đóng cửa ở một số cấp học nhất định.19 Năm 2021, các trường bị đóng cửa chọn lọc trên toàn 
quốc. Đến tháng 2 năm 2022, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh từ lớp 7 đến đại học được đi học trở lại.20 Từ 
ngày 18 tháng 4 năm 2022 trở đi, tất cả các trường học ở tất cả các cấp học được dự kiến mở cửa trở lại.21 Trong 
bối cảnh học tập từ xa và trực tuyến, một chương trình mới về “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, 
sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” đã được thành lập để chống lại sự gia tăng các trường 
hợp lạm dụng trẻ em trực tuyến.22 Hơn nữa, luật mới đã được thông qua vào tháng 4 năm 2022, theo đó chính 
phủ sẽ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay tới 10 triệu đồng để mua máy tính cho việc học trực tuyến và 
giảm khoảng cách công nghệ gây ra bất bình đẳng về giáo dục.23 Ngoài ra, các trường mầm non và tiểu học 
ngoài công lập phải đóng cửa ít nhất một tháng được vay tối đa 200 triệu đồng.24  

Các hộ gia đình dễ bị tổn thương. Do hạn chế về tiếp cận nguồn tài chính chính thức, đại dịch là một thách 
thức đối với các hộ nghèo hoặc cận nghèo. Theo đó, một cuộc khảo sát cho thấy trong thời gian đại dịch, các 
hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ có khả năng cao hơn phải dựa vào các chiến lược đối phó không chính 
thức, chẳng hạn như tự bảo hiểm và vay mượn từ cộng đồng của họ.25 Năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã phê 
duyệt gói hỗ trợ đầu tiên, cho phép mỗi người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo được nhận trợ cấp một lần 
250.000 đồng.26 Năm 2021, một gói hỗ trợ khác với giá trị tối thiểu 40 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình thiệt hại 

13 Luật Việt Nam 2020.

14 Luật Việt Nam 2021c.

15 Luật Việt Nam 2021d.

16 Luật Việt Nam 2021e.

17 VOV 2021.

18 UNESCO và UNICEF 2021b.

19 AMRO 2022; UNESCO và UNICEF 2021b.

20 Báo Điện tử Chính phủ 2022.

21 Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới 2022.

22 Luật Việt Nam 2021b.

23 Luật Việt Nam 2022b.

24 Luật Việt Nam 2022a.

25 Ngân hàng Thế giới 2021.

26 Đức Bình 2020.
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về nhà do hoàn cảnh khách quan đã được công bố. Theo cùng một nghị định (20/2021/NĐ-CP), các hộ gia đình 
dễ bị tổn thương được hỗ trợ mai táng phí 7,2 triệu đồng27 và mức trợ giúp xã hội cho người khuyết tật đã tăng 
gần 30%.28 Hơn nữa, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết có 1,3 triệu hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 
đã được vay vốn với tổng số tiền 12 triệu USD.29 Cuối cũng, Nghị định 75/ND-CP30 và Nghị quyết 42/NQ-CP đưa 
ra các gói hỗ trợ dành cho người có công với cách mạng.31 

Cùng với các chính sách được ban hành cấp quốc gia, các tổ chức địa phương cũng như chính quyền thành 
phố cũng đã đưa ra các hỗ trợ. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hỗ trợ của Nhà nước được 
thực hiện cùng với các gói hỗ trợ của địa phương bằng việc kết hợp các nỗ lực nhân đạo chính thức, do cộng 
đồng làm chủ trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng.32 

Trong khi các chính sách trợ giúp xã hội được ban hành để hỗ trợ tiền mặt và hiện vật cho một số nhóm dễ bị 
tổn thương nhất, các nghiên cứu hiện có cho thấy rằng việc thực hiện còn thiếu sót và nhiều gia đình có con 
cái trở nên nghèo trong đợt đầu của đại dịch, trong khi hỗ trợ tiền mặt được coi là hình thức hỗ trợ ngắn hạn 
cần thiết và được mong muốn nhất.33 Những lý do cho điều này chủ yếu xoay quanh những thách thức cấu trúc 
trong việc đảm bảo rằng những hỗ trợ này là đầy đủ, bao trùm và có thể tiếp cận được cho những đối tượng 
cần. Trong số những thách thức này, khả năng tiếp cận với trợ giúp và bảo trợ xã hội vào năm 2020 bị hạn chế 
bởi: 1) thiết kế gói hỗ trợ tiền mặt và các tiêu chí không đáp ứng cho trẻ em, nếu xem xét đầy đủ các nhu cầu 
của trẻ em và các chi phí bổ sung cần thiết trong bối cảnh đại dịch, 2) Các hạn chế về thủ tục hành chính, các 
tiêu chí lựa chọn đối tượng hạn hẹp không bao phủ một số nhóm dễ bị tổn thương nhất, và điều này càng bị 
trầm trọng hơn do ngân sách địa phương hạn hẹp, 3) số tiền được hưởng quá thấp để bù đắp chi phí và các 
thiệt hại kinh tế phát sinh trong bối cảnh đại dịch, 4) chậm giao hỗ trợ tiền mặt trong giai đoạn giãn cách xã hội 
và 5) một số nhóm dễ bị tổn thương nhất không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền mặt, chẳng hạn như con cái của 
lao động tình dục, trẻ em cơ nhỡ và trẻ em sống trong các trung tâm bảo trợ xã hội.34 Các gói hỗ trợ và bảo trợ 
xã hội chính đã được triển khai tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại được tóm tắt trong Bảng 1.  

27 Luật Việt Nam 2021a.

28 Yến Hải Lê 2021.

29 VOV 2021.

30 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 2022.

31 Luật Việt Nam 2020.

32 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 2022.

33 UNICEF 2020c; FAO và cộng sự 2020.

34 Nhóm Công tác Liên hợp quốc về Đánh giá Tác động Kinh tế của COVID-19 2020; FAO và cộng sự 2020; UNICEF 2020c.
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3. Phương pháp luận
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3.1. Hướng tiếp cận chung và khung khái niệm 

Phương pháp luận của nghiên cứu này theo hướng hỗn hợp với phân tích 
định lượng và định tính. Các lĩnh vực chuyên đề mô tả trong Phần 1.1 được 
sử dụng làm khung phân tích, giúp cung cấp một cách tiếp cận đa chiều để 
đánh giá tác động kinh tế - xã hội của COVID-19 lên trẻ em và gia đình các em 
ở thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trung 
tâm thành phố Đà Nẵng và phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang. Phương pháp luận 
được xây dựng dựa trên đánh giá nhanh ban đầu về các tác động kinh tế và xã 
hội của COVID-19 lên trẻ em và gia đình ở Việt Nam, được thực hiện vào năm 
2020.35 Nghiên cứu mới nhất này bao gồm ba thành phần chính: 1) nghiên 
cứu tại bàn, 2) nghiên cứu định lượng sử dụng phân tích dữ liệu thứ cấp và 3) 
nghiên cứu định tính với các nhóm quan tâm chính. Hướng tiếp cận chung 
làm cơ sở cho ba thành phần này đi theo: (i) cách tiếp cận dựa trên tính công 
bằng và quyền con người, (ii) cách tiếp cận vòng đời, (iii) cách tiếp cận có yếu 
tố giới, và (iv) cách tiếp cận tham gia trực tiếp/ bao trùm; chúng được phác 
thảo trong Phụ lục I, phần I.II. 

Khung khái niệm làm cơ sở cho việc phân tích các tác động của COVID-19 
lên trẻ em và gia đình được tóm tắt trong Hình 1. COVID-19, cùng với các Can 
thiệp Phi dược phẩm (NPI) do Chính phủ ban hành – bao gồm các chính sách 
đóng cửa trường học, giãn cách xã hội và phong tỏa – làm tăng rủi ro tác động 
bất lợi ngắn hạn và dài hạn cho trẻ em và gia đình trên tất cả các lĩnh vực của 
cuộc sống.

Các dự báo năm 2021 của UNICEF về cái nghèo ở trẻ em cho thấy, do đại dịch, 
ước tính có thêm 140 triệu trẻ em ở các nước đang phát triển sống trong các 
hộ gia đình thiếu thốn tiền bạc và 150 triệu trẻ em khác sẽ sống trong tình 
trạng nghèo đa chiều.36 Ít nhất 1/3 trẻ em trên thế giới và 20% trẻ em ở Đông 
Á và Thái Bình Dương, không thể tiếp cận với chương trình học từ xa trong 
thời gian đóng cửa trường học gây ra bởi đại dịch. Thêm 6-7 triệu trẻ em có 
thể phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính do nghèo đói, không 
được tiếp cận các bữa ăn tại trường và thiếu an ninh lương thực.37 Phát hiện từ 
các nghiên cứu gần đây về tác động của đại dịch và từ các cuộc khủng hoảng 
trước đó cho thấy tác động lên trẻ em về các khía cạnh tiếp xúc với tổn hại, 
giảm sút sức khỏe tinh thần và gián đoạn tiếp cận với các điều trị cứu sinh 
và vắc-xin cứu sống sẽ dẫn đến hậu quả bất lợi trong ngắn hạn và dài hạn.38 
Những hệ quả tiêu cực này có nguy cơ làm xói mòn nguồn vốn con người, kéo 
theo đó là khả năng của các quốc gia trong việc phục hồi sau khủng hoảng 
COVID-19 và xây dựng khả năng chống đỡ trong tương lai. 

35 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 2020e.

36 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc n.d.

37 Ibid.

38 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 2020a; ibid.; Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 2021a; Quỹ Nhi 
đồng Liên hợp quốc 2021b; UNDP 2021; Ge và cộng sự 2021.
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Hình1. Khung Khái niệm về Tác động của COVID-19 lên Trẻ em 

TÁC ĐỘNG
TRỰC TIẾP

TÁC ĐỘNG
GIÁNG TIẾP

TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19
LÊN TRẺ EM

TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC
LÊN CÁC KHÍA CẠNH

CỦA PHÚC LỢI 
TRẺ EM

Dinh dưỡng Y tế
Bảo vệ trẻ em

phát triển trẻ thơ
Giáo dục trẻ thơ

WASH
thông tin
thu nhập

SỨC KHỎE

Bệnh tật và chăm sóc suy dinh dưỡng
Sức khỏe tinh thần
Không có người chăm sóc chính/
thứ chính

HỆ THỐNG
Y TẾ

Hệ thống các biện pháp 
can thiệp dày đặc
     Ví dụ: tiêm chủng

HỆ THỐNG
KINH TẾ

Thất nghiệp
Mất việc
Giảm thu nhập
Giảm nhu cầu lao động

CONTROL
MEASURES
AND GOVERNMENT
INTERVENTIONS

School closures 
Lockdowns
Social isolation
Public resources redirection

Nguồn: Tác giả

3.1. Nghiên cứu tại bàn

Hoạt động nghiên cứu tại bàn đã phân tích các tài liệu và nghiên cứu liên 
quan về tác động xã hội và kinh tế của đại dịch COVID-19 lên trẻ em và gia đình 
từ năm 2020 đến năm 2021 tại Việt Nam, để chỉ dẫn cho phương pháp luận và 
ngữ cảnh hóa các kết quả phân tích định lượng và định tính. Một cách cốt yếu, 
đánh giá tại bàn đã cung cấp các khuyến nghị thực chứng cho chính sách và 
làm chương trình, và điều này được trình bày trong Phần 5. 

3.2. Nghiên cứu định lượng 

Phân tích định lượng sử dụng hai nguồn dữ liệu chính cho phân tích: 
Khảo sát Giám sát của Ngân hàng Thế giới (WBMSs) 2020-2021 và Khảo 
sát SDG về Trẻ em và Phụ nữ Việt Nam (SDGCW) 2020-21. Tại thời điểm 
nghiên cứu, WBMS bao gồm năm vòng khảo sát đại diện trên toàn quốc với 
dữ liệu được thu thập ở cấp hộ gia đình về các vấn đề thuộc về hành vi, tiếp 
cận các dịch vụ như y tế và giáo dục, việc làm, tiếp cận mạng lưới an toàn, ứng 
phó với các cú sốc, an ninh lương thực, vắc-xin và thăm dò ý kiến. Các cuộc 
khảo sát của WBMS được thực hiện với mục đích theo dõi thực tế ở Việt Nam 
đã thay đổi như thế nào kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu trong nước, với 
cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện vào tháng 6-7 năm 2020 và cuộc khảo 
sát thứ năm được thực hiện vào tháng 3 năm 2021, mỗi vòng khảo sát cách 
nhau không quá ba tháng. 
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SDGCW 2020-21 là cuộc khảo sát đại diện trên toàn quốc bao gồm dữ liệu về 
trẻ em và gia đình các em trên một bộ chỉ số bao quát hơn nhiều về các lĩnh 
vực sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, phát triển và bảo vệ trẻ em, cùng những 
lĩnh vực khác. Cuộc khảo sát này là một phần của chuỗi Điều tra đánh giá các 
mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS) và cung cấp một góc nhìn đa ngành về tình 
trạng thiếu thốn ở trẻ em tại thời điểm thu thập dữ liệu, và một bức tranh toàn 
cảnh về thực trạng trong đợt thứ hai và thứ ba của đại dịch COVID-19. Được 
thực hiện chỉ một lần trong các tháng từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 2 năm 
2021, cuộc khảo sát không đưa ra, và cũng không nhằm mục đích đưa ra, một 
cơ hội tương tự trong việc xác định những thay đổi đã diễn ra trong suốt đại 
dịch. 

Do WBMS không tập trung vào trẻ em theo cùng một cách của SDGCW 2020-
21 và không cung cấp phương tiện để xác định các hộ gia đình có trẻ em, các 
phát hiện từ WBMS được sử dụng để vẽ nên bức tranh tổng thể về các hộ gia 
đình tại Việt Nam. Trong đó tình hình của các hộ gia đình có trẻ em và gia đình 
được xác định thông qua việc phân tích dữ liệu SDGCW 2020-21, và được đối 
chiếu với các kết quả của nghiên cứu định tính. 

Nghiên cứu dữ liệu bao gồm những thành phần sau: 

• Phân tích xu hướng để đánh giá hoàn cảnh của trẻ em và các hộ gia đình 
thông qua việc lựa chọn các chỉ số chung thuộc các vòng khảo sát WBMS, 
tập trung vào cách các lựa chọn chỉ số chính liên quan đến trẻ em và gia 
đình thay đổi như thế nào theo thời gian. Phân tích này bao gồm một 
dòng thời gian các diễn biến chính của bối cảnh COVID-19 ở Việt Nam, 
bao gồm các trường hợp bùng phát và các biện pháp ứng phó chính 
sách/ y tế. 

• Số liệu mô tả các chỉ số chính liên quan đến trẻ em và gia đình trên các 
lĩnh vực trọng tâm. 

• Phân tích tình trạng thiếu thốn/nghèo đa chiều để tìm hiểu về những 
thiếu thốn/nghèo đa chiều mà trẻ em phải đối mặt ở các giai đoạn khác 
nhau của vòng đời, bao gồm cả những rủi ro trực tiếp và gián tiếp do 
COVID-19,39 và thiết lập các bản mô tả nghèo đói/ thiếu thốn ở cấp quốc 
gia và cấp địa phương. Phân tích này mong muốn đưa ra một cách nhìn 
tổng quan cập nhật về tình trạng nghèo đói, thiếu thốn và dễ bị tổn 
thương của trẻ em và có thể phản ánh một phần tác động của COVID-19. 
Dựa vào dữ liệu khảo sát SDGCW 2020-21, phân tích này sử dụng phương 
pháp luận của UNICEF Phân tích nghèo đa chiều (MODA) dựa trên quyền40 
để đo lường và phân tích những thiếu thốn mà trẻ em phải đối mặt trong 
các lĩnh vực dinh dưỡng, y tế, WASH, giáo dục, bảo vệ trẻ em, thông tin, 
và các lĩnh vực khác có liên quan đến trẻ em; xác định phạm vi và mức độ 

39 Karpati, Elezaj, và de Neubourg 2020.

40 de Neubourg và cộng sự 2013.
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nghiêm trọng của đói nghèo đa chiều mà trẻ em phải đối mặt, lưu tâm cả 
về các yếu tố độ tuổi, giới, vị trí địa lí, các đặc điểm thuộc mỗi hộ gia đình 
và cá nhân khác. Việc lựa chọn các tham số dựa trên các định nghĩa tiêu 
chuẩn hóa CC-MODA xuyên quốc gia41, các tiêu chuẩn quốc tế từ WHO 
và Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN-habitat). Như vậy, 
thành phần phân tích này được trình bày như một bản rút gọn của công 
cụ MODA và được giới hạn trong các chỉ số phân tích chính ở cấp quốc 
gia và cấp địa phương, bao gồm: 1) tỷ lệ trẻ em (tính theo đầu người) bị 
thiếu thốn các chiều cạnh được nghiên cứu, 2) tỷ lệ thiếu thốn, mức độ 
thiếu thốn bình quân, và tỷ lệ thiếu thốn đầu người đã được điều chỉnh 
theo cấp thành phố và cấp tỉnh, 3) tổ hợp ba chiều cạnh đồng thời thường 
gặp nhất theo độ tuổi. 

• Bảng 2 trình bày các chiều cạnh, chỉ số và các ngưỡng được sử dụng để đo 
lường phúc lợi ở trẻ em Việt Nam. Áp dụng hướng tiếp cận vòng đời, các 
kết quả được phân tách theo các nhóm độ tuổi (0-4 tuổi, 5-11 tuổi, và 12-
17 tuổi) do trẻ em có các nhu cầu khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của 
cuộc đời. Trẻ từ 0-4 tuổi có thể bị thiếu thốn tổng cộng năm chiều cạnh 
và trẻ 5-11 tuổi có thể bị thiếu thốn tổng cộng sáu chiều cạnh. Định nghĩa 
chỉ số và các ngưỡng thiếu thốn được chú thích chi tiết trong Phụ lục IV.

41 de Neubourg et al. 2012.
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Bảng 2. Các khía cạnh, chỉ số và ngưỡng thiếu thốn trong phân tích đói nghèo đa chiều 
giữa các nhóm độ tuổi trẻ em 0-4, 5-11, và 12-17 tuổi

Khía cạnh Chỉ số Ngưỡng
0-4 
tuổi

5-11 
tuổi

12-17 
tuổi

Dinh dưỡng 
và sức khỏe 

Bú mẹ hoàn toàn 0-5 tháng tuổi: Trẻ không được bú mẹ hoàn toàn. X

Chế độ ăn tối 
thiểu có thể chấp 
nhận được 

6-23 tháng tuổi: Trẻ không đạt đủ điều kiện của 
WHO về chế độ ăn tối thiểu có thể chấp nhận 
được (tần suất và độ đa dạng bữa ăn).

X

Chăm sóc tiền sản 0-23 tháng tuổi: Người mẹ không được chăm 
sóc tiền sản đầy đủ (4 lần thăm khám + đo huyết 
áp, lấy mẫu nước tiểu và thử máu). 

X

Tiêm chủng 12-35 tháng tuổi: Trẻ không được tiêm chủng 
đầy đủ theo lịch trình. 

X

Phát triển trẻ 
thơ

Tham gia giáo dục 
trẻ thơ 

36-59 tháng tuổi: Trẻ không tham gia bất kỳ một 
lớp học nào về giáo dục trẻ thơ.  X

Sách và đồ chơi 
sẵn có cho trẻ 

2-4 tuổi: Trẻ không có đồ chơi (tự làm hoặc mua 
từ cửa hiệu) hoặc sách để tương tác cùng trong 
gia đình. 

X

Tương tác giữa 
người lớn và trẻ 
em 

2-4 tuổi: Không có thành viên trên 15 tuổi nào 
trong gia đình tham gia vào các hoạt động với 
trẻ. 

X

Giáo dục

Đến trường 5-17 tuổi: Trẻ không đến trường. X X

Hoàn thành giáo 
dục bậc tiểu học

11-17 tuổi: Trẻ không hoàn thành bậc tiểu học. 
X X

Nước sạch
Các nguồn nước 
uống

0-17 tuổi: Nguồn nước sạch chính tại các HH 
không được cải thiện (WHO).

X X X

Vệ sinh

Kiểu nhà vệ sinh 0-17 tuổi: HH sử dụng nhà vệ sinh không được 
cải thiện (WHO).

X X X

Rửa tay 0-17 tuổi: HH không có các thiết bị rửa tay gồm 
xà phòng và nước sạch.

X X X

Nhà ở

Tình trạng đông 
đúc

0-17 tuổi: Trung bình HH có hơn hai người cho 
mỗi phòng ngủ. 

X X X

Chất liệu mái nhà 
và sàn nhà

0-17 tuổi: Mái nhà và sàn nhà được làm bằng các 
chất liệu thô sơ.

X X X
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3.3. Nghiên cứu định tính 

Mục tiêu nghiên cứu

Hợp phần nghiên cứu này nhằm tìm hiểu sâu hơn về nhận thức của người 
chăm sóc, trẻ em, người cung cấp dịch vụ và những người thuộc các nhóm dễ 
bị tổn thương (bao gồm người khuyết tật, hộ gia đình nông thôn và hộ nghèo, 
người có xuất thân lao động phi chính thức, người di cư) về tác động kinh tế xã 
hội của đại dịch COVID-19, bao gồm các ảnh hưởng trên các lĩnh vực chuyên 
đề được liệt kê trong Phần 1.1. Nghiên cứu này nhằm bổ sung cho các nghiên 
cứu hiện có về tác động kinh tế - xã hội của COVID-19 lên trẻ em và gia đình 
kể từ khi bắt đầu đợt đại bùng phát và các phản ứng chính sách vào tháng 4 
năm 2021. Các phát hiện này có dụng ý đối chiếu với các kết quả từ phân tích 
dữ liệu định lượng, khám phá sâu hơn các chủ đề lặp lại được tìm thấy trong 
phân tích định lượng, cũng như những chủ đề không được nắm bắt đầy đủ 
hoặc không thể nắm bắt trong dữ liệu định lượng. 

Chiến lược lấy mẫu và thu thập dữ liệu 

Các địa điểm nghiên cứu là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh 
Bắc Giang. Các quy trình lấy mẫu của nghiên cứu này được xây dựng dựa trên 
các quy trình thuộc đánh giá nhanh ban đầu về các tác động kinh tế - xã hội của 
đại dịch COVID-19 lên trẻ em và gia đình.42 Việc lựa chọn những người tham gia 
nghiên cứu tuân theo các quy trình lấy mẫu có chủ đích và thuận tiện.

Tổng số công cụ và người tham gia được tóm tắt trong Bảng 4 và Bảng 5, Phụ 
lục I, phần I.III. Những người tham gia nghiên cứu được chọn theo các đặc 
điểm được nêu trong các bảng tương ứng. Sau khi xem xét tính khả thi do thay 
đổi chính sách phòng dịch COVID-19 tại thời điểm thu thập dữ liệu, Thảo luận 
nhóm trọng tâm (FGD) đã được thực hiện tại Bắc Giang, bên cạnh Phỏng vấn 
sâu và Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính (KII). Phỏng vấn sâu và các 
KII được thực hiện từ xa hoặc trực tiếp tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ 
Chí Minh, tùy vào tính khả thi và sự đồng ý của người tham gia.

Tổng cộng, nghiên cứu bao gồm 23 người tham gia là người chăm sóc từ Bắc 
Giang (bao gồm 16 người tham gia FGD, năm người cung cấp thông tin là nhân 
viên cung cấp dịch vụ và hai người được phỏng vấn sâu). Tại Hà Nội, Thành phố 
Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nghiên cứu bao gồm 14 người chăm sóc và năm người 
cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin chính, với tổng số 42 người tham gia. Tổng 
cộng, 65 cá nhân đã tham gia vào nghiên cứu định tính. Tất cả các cuộc phỏng 
vấn và thảo luận đều được ghi lại nguyên văn để phân tích định tính. 

Việc lựa chọn người tham gia nhắm đến một sự hiện diện bình đẳng giữa nam 
và nữ trong tất cả các nhóm người tham gia. Với các bà mẹ, ông bố và người 
chăm sóc, quá trình lựa chọn người tham gia cũng nhắm đến sự có mặt của 
người chăm sóc cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau, chẳng hạn như trẻ em từ 0-5 

42 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 2020e.
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tuổi, 6-14 tuổi, 15-17 tuổi. Lựa chọn nhân viên tuyến đầu cho các cuộc phỏng 
vấn người cung cấp thông tin tập trung vào đại diện ở cấp phường. Nếu khả 
thi, các đại diện cấp xã cũng được phỏng vấn.

Những người tham gia nghiên cứu được nhận một món quà cảm ơn nhỏ, dưới 
dạng thẻ cào điện thoại hoặc thẻ nạp dữ liệu di động, thực phẩm đóng gói/ 
đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống đóng chai. Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội 
đã phê duyệt các quy trình đạo đức cho nghiên cứu vào tháng 1 năm 2022. 
Thông tin bổ sung về các cân nhắc đạo đức và biện pháp phòng ngừa trong 
bối cảnh COVID-19 có thể tìm thấy trong Phụ lục II. 

Phân tích dữ liệu

Phân tích chủ đề và nội dung được thực hiện trên các bản ghi của các cuộc 
phỏng vấn để: 1) trả lời các câu hỏi nghiên cứu và 2) xác định các chủ đề và 
khái niệm quan trọng được bổ sung bởi những người tham gia. Các nghiên 
cứu viên đã sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu định tính MAXQDA để mã 
hóa bản ghi và thực hiện phân tích cấu trúc mã. Các phát hiện từ phân tích 
nghiên cứu định tính được kiểm tra chéo với phân tích định lượng và đánh giá 
tại bàn để đưa ra các kết luận tóm tắt nhằm mục đích trả lời và mở rộng các 
vấn đề nghiên cứu. 

3.4. Các hạn chế của nghiên cứu

Là một nghiên cứu áp dụng các phương pháp khác nhau nên việc kiểm tra 
chéo các phát hiện định tính và định lượng trong nghiên cứu này được thực 
hiện để cải thiện độ tin cậy và độ chuẩn xác của cả hai thành phần nghiên cứu 
định tính và định lượng. Mặc dù các kết quả nghiên cứu định tính không có 
tính đại diện về mặt thống kê, nhưng những phát hiện này nhằm cung cấp 
cái nhìn sâu sắc và bổ sung thông tin về các chủ đề cần quan tâm phát sinh từ 
hợp phần phân tích định lượng mang tính đại diện về mặt thống kê. 

Phân tích nghèo đa chiều bị hạn chế bởi dữ liệu và do đó không bao gồm tất cả 
các chiều cạnh tiềm năng về quyền và phúc lợi của trẻ em - chẳng hạn như bảo 
vệ trẻ em (bao gồm lao động trẻ em và kỷ luật trẻ), sức khỏe tinh thần và sự tham 
gia trẻ em. Do đó, có khả năng tỷ lệ trẻ em bị thiếu thốn đa chiều trên thực tế cao 
hơn nhiều so với số liệu được tính toán trong báo cáo này.43 Báo cáo trình bày rõ 
ràng những hạn chế này đồng thời nêu bật các số liệu thống kê bổ sung có sẵn 
về các lĩnh vực chính khác về phúc lợi trẻ em nếu có liên quan.

Các hạn chế khác gặp phải trong quá trình thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ 
liệu và phân tích dữ liệu được nêu trong Phụ lục III.

43 Phân tích đói nghèo đa chiều ở trẻ em là một nghiên cứu ở cấp độ cá nhân trẻ em với trẻ 
em là đơn vị phân tích. Vì lý do này, dữ liệu thu thập cho một trẻ ngẫu nhiên trong mỗi hộ 
gia đình (như trường hợp của bộ dữ liệu SDGCW 2020-21 về lao động trẻ em, kỷ luật trẻ em 
và các mô-đun hoạt động của trẻ em) không được đưa vào phân tích, để tránh làm mờ đi 
đi sự khác biệt liên hộ gia đình giữa các trẻ em.



4. Phát hiện chính
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4.1. Đói nghèo đa chiều ở trẻ em trong đại dịch 
COVID-19

Dựa trên dữ liệu SGDCW được thu thập từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 2 năm 
2021, các phát hiện từ việc phân tích các chỉ số chính và tình trạng thiếu thốn đa 
chiều ở trẻ em đã cung cấp một thước đo cơ bản gần sát về tình hình của trẻ em 
và gia đình có trẻ em trong thời kỳ đại dịch và trước khi đợt dịch thứ tư bắt đầu 
ở Việt Nam, mà khi đó đã có sự gia tăng lớn về số ca nhiễm, ca tử vong, các biện 
pháp phòng ngừa và giảm thiểu chặt chẽ hơn của chính phủ. Phân tích này đã 
sử dụng công cụ MODA dựa trên quyền của UNICEF để khám phá những thiếu 
thốn đa mà trẻ em phải đối mặt ở các giai đoạn khác nhau của vòng đời, và tạo 
ra các bản mô tả về nghèo đói/ thiếu thốn ở cấp quốc gia và địa phương. 

Trước làn sóng COVID-19 lần thứ tư, gần 1/5 trẻ em 0-17 tuổi, tương đương 
19,8%, đã trải qua tình trạng nghèo đa chiều, bị thiếu thốn ít nhất hai chiều 
cạnh phúc lợi trong tổng số các chiều cạnh đo lường. Điều này thể hiện các 
quyền chưa được thực hiện của các em (xem Phần 3.3). Trung bình, những trẻ 
em này bị thiếu hụt cùng lúc 49,5% tổng của tất cả chiều khía cạnh đo lường.44 
45 Khi tính đến những khác biệt giữa trẻ em theo các giai đoạn vòng đời, 33,7% 
trẻ 0-4 tuổi, 13,9% trẻ 5-11 tuổi và 15,4% trẻ 12-17 tuổi được coi là nghèo đa 
chiều (Phụ lục IV, Bảng 9-Bảng 11). Tỷ lệ trẻ em bị thiếu thốn ở các chiều cạnh 
riêng lẻ và các phân tích nhóm dân số được tìm hiểu kỹ hơn trong các phần 
chuyên đề sau và trong Phụ lục IV.

Bảng 8 trong Phụ lục IV trình bày các chỉ số thiếu hụt đa chiều ở cấp quốc gia, 
theo các biến mô tả khác nhau đối với trẻ em từ 0-17 tuổi, và trẻ em bị thiếu 
hụt ít nhất hai chiều cạnh tại cùng một thời điểm. Khi tính đến cả tỷ lệ và mức 
độ đói nghèo và thiếu thốn đa chiều,46 trẻ em sống tại nông thôn có khả năng 
thiếu thốn đa chiều cao gấp hai lần so với trẻ em sống ở thành thị.47 Tương tự, 
trẻ em sống ở Tây Nguyên rơi vào tình trạng kém nhất so với các vùng khác, 
cả với tỷ lệ trẻ em bị thiếu thốn đa chiều cao hơn (một phần ba, tương đương 
33,1%) đồng thời những trẻ em này có mức độ thiếu thốn đa chiều cao hơn 
(52,0% của tất cả các chiều cạnh có thể đo lường).48 Các khác biệt đáng kể 

44 Theo phương pháp luận, trẻ em từ 0-4 tuổi có thể bị thiếu đi tổng cộng năm khía cạnh và 
trẻ em từ 5-17 tuổi có thể bị thiếu đi tổng số sáu khía cạnh. 

45 Mức độ trung bình giữa các trẻ em nghèo đa chiều (A) cho thấy con số trung bình về các 
thiếu thốn mà trẻ em thiếu thốn đa chiều phải đối mặt dưới dạng tỷ lệ tất cả các trẻ bị coi 
là thiếu thốn đa chiều.

46 Chỉ số thiếu thốn đa chiều đã được điều chỉnh theo đầu người (M0) đo cả tỷ lệ và mức độ 
thiếu thốn trong một chỉ số có thang từ 0 đến 1. Mặc dù chỉ số này không thể được cắt 
nghĩa nếu đứng một mình, M0 có thể được sử dụng để so sánh các nhóm dân cư và vùng 
địa lý, với 0 đại diện cho không có thiếu thốn và 1 là thiếu thốn ở mức độ cao hơn ở trẻ em. 
Tại Việt Nam, M0 là 0,098 ở cấp quốc gia.

47 Khu vực nông thôn cho thấy mức độ thiếu thốn cao hơn rất nhiều, với M0 là 0.119, trong 
khi chỉ số này là 0.053 ở khu vực thành thị.

48 Tại cấp địa phương, Khu vực Đồng bằng sông Hồng làm tốt nhất với M0 ở 0.050, trong khi 
trẻ sống ở Tây Nguyên rơi vào tình trạng kém nhất với M0 là 0.172.
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cũng được quan sát thấy dựa trên dân tộc và ngũ phân vị giàu nghèo của các 
hộ gia đình. Trẻ em sống trong các hộ gia đình thuộc nhóm nghèo nhất hoặc 
với chủ hộ là người dân tộc thiểu số có nhiều khả năng bị thiếu thốn đa chiều 
cao hơn. 

Những phát hiện này cho thấy rằng trong một thời kỳ mà tiến độ xóa đói giảm 
nghèo ở Việt Nam đã sẵn bị đình trệ do ảnh hưởng của đại dịch về kinh tế và 
xã hội, trước khi các hạn chế công cộng ngày càng gia tăng, tình trạng thiếu 
thốn và bất bình đẳng dai dẳng đã đặt một tỷ lệ đáng kể trẻ em và gia đình vào 
nguy cơ tụt hậu hơn nữa trong việc thực hiện các quyền của họ. 

Việc bóc tách mức độ chồng chéo giữa các khía cạnh khác nhau về phúc lợi trẻ 
em cung cấp cái nhìn sâu sắc về bản chất của tình trạng đói nghèo đa chiều 
cũng như các chính sách và can thiệp có thể có hiệu quả để giải quyết vấn 
đề này. Trong số những trẻ em dưới 5 tuổi được coi là nghèo đa chiều ở cấp 
quốc gia, những thiếu thốn thường gặp nhất là ở các chiều cạnh Dinh dưỡng, 
Nhà ở và Vệ sinh. Khoảng 12,7% những trẻ em này bị thiếu hụt đồng thời cả 
về Dinh dưỡng, Nhà ở và Vệ sinh, trong khi chỉ có 16,8% không bị thiếu thốn ở 
bất kỳ khía cạnh nào trong ba khía cạnh này (Hình 2). Trẻ em từ 5-17 tuổi có tỷ 
lệ thiếu thốn theo từng chiều cạnh thấp hơn so với trẻ thuộc nhóm tuổi nhỏ 
nhất, do đó các em trải qua mức độ thiếu thốn chồng chéo thấp hơn (xem Phụ 
lục IV). Tình trạng thiếu thốn về Nước, Vệ sinh và Nhà ở cùng nhau là thường 
gặp nhất ở trẻ em từ 5-11 tuổi. Tuy nhiên, dưới 3% trẻ em bị thiếu thốn cả ba 
chiều cạnh cùng một lúc, trong khi khoảng 1/4 trẻ em (23,1%) bị thiếu thốn 
về Vệ sinh và Nhà ở. Tình trạng thiếu thốn về Giáo dục, Vệ sinh và Nhà ở cùng 
nhau là thường gặp nhất ở trẻ em từ 12-17 tuổi tuổi, với 8,3% trẻ em ở độ tuổi 
này bị thiếu thốn ở cả ba chiều cùng một lúc (Hình 14). 

Những phát hiện này cho thấy rằng, mặc dù Việt Nam đã vượt qua phần 
lớn những ảnh hưởng tiêu cực về kinh tế và xã hội của đại dịch tới thời 
điểm đầu năm 2021, nhưng một tỷ lệ đáng kể trẻ em và các gia đình có 
trẻ em vẫn có nguy cơ nghèo đa chiều và không được đáp ứng về các 
quyền. Vì phân tích nghèo đa chiều bị hạn chế bởi dữ liệu và do đó không 
thể bao gồm tất cả các chiều cạnh tiềm năng về quyền và phúc lợi của trẻ em 
- chẳng hạn như bảo vệ trẻ em, sức khỏe tinh thần và sự tham gia của trẻ em 
- nên tỷ lệ trẻ em bị thiếu thốn đa chiều có khả năng là cao hơn nhiều so với 
báo cáo.49 Tính chất thay đổi nhanh chóng của đại dịch - bao gồm số ca bệnh 
và tử vong gia tăng, quy mô và cường độ phản ứng của chính phủ lớn hơn và 
gián đoạn dịch vụ trong những tháng tiếp theo sau tháng 2 năm 2021 - cho 
thấy rằng tỷ lệ trẻ em trải qua nghèo đa chiều đặc biệt cao hơn nhiều trong 
thời kỳ này.

49 Phân tích đói nghèo đa chiều ở trẻ em là một nghiên cứu ở cấp độ cá nhân trẻ em với trẻ 
em là đơn vị phân tích. Vì lý do này, dữ liệu thu thập cho một trẻ ngẫu nhiên trong mỗi hộ 
gia đình (như trường hợp của bộ dữ liệu SDGCW 2020-21 về lao động trẻ em, kỷ luật trẻ em 
và các mô-đun hoạt động của trẻ em) không được đưa vào phân tích, để tránh bị giấu đi sự 
khác biệt liên hộ gia đình giữa các trẻ em.
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Các phần tiếp theo xem xét kỹ hơn các lĩnh vực quan trọng trong việc tìm hiểu 
phúc lợi của trẻ em và gia đình trong đại dịch COVID-19, bao gồm: các cú sốc 
kinh tế, bảo trợ xã hội và trợ giúp xã hội, y tế, dinh dưỡng, giáo dục và bảo vệ 
trẻ em. 

Hình 2 . Chồng chéo ba chiều cạnh Dinh dưỡng/ Y tế, Vệ sinh 
và Nhà ở, trẻ 0-4 tuổi 

Không có khía cạnh nào (16.8%)
Dinh dưỡng và vệ sinh (1.8%)

Vệ sinh (32.2%)

Chỉ vệ sinh (3.2%)

Nhà ở và vệ sinh (14.5%)

Chồng chéo (12.7%)

Chỉ dinh dưỡng (9.6%)

Dinh dưỡng  và nhà ở 17.46%)

Chỉ nhà ở  (24.1%)

Nhà ở  (68.7%)

Dinh dưỡng  (41.5%)

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào khảo sát SDGCW 2020-21 
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Hình 3. Chồng chéo ba chiều cạnh Giáo dục, Vệ sinh và Nhà 
ở, trẻ 12-17 tuổi 

Không có khía cạnh nào (44.2%)
Giáo dục và vệ sinh (dục2.4%)

Vệ sinh (28.9%)

Chỉ vệ sinh (3.2%)

Nhà ở và vệ sinh (11.3%)

Chồng chéo (8.3%)

Chỉ giáo dục (3.4%)

Giáo dục và nhà ở (4.4%)

Chỉ nhà ở (19.1%)

Nhà ở  (43.1%)

Giáo dục (18.5%)

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào khảo sát SDGCW 2020-21



TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỊCH COVID-19 LÊN TRẺ EM VÀ CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM30

4.2. Tác động kinh tế lên sinh kế 

Các dẫn chứng cho thấy rằng các hộ gia đình ở Việt Nam đã bước đầu 
phải trải qua một cú sốc kinh tế vào năm 2020, tuy nhiên theo sau đó 
là một đà hồi phục ổn định vào đầu năm 2021. Từ tháng 6 năm 2020 đến 
tháng 3 năm 2021, chỉ có một vài những thay đổi nhỏ về công ăn việc làm của 
các hộ gia đình đã xảy ra đối với những người đã có việc, trong khi trong suốt 
thời kỳ phần lớn các hộ gia đình có cùng công việc giống như ‘vài tháng trước’. 
Tuy vậy, Hình 4 cho thấy chỉ một phần ba số hộ gia đình đã tạo ra thu nhập 
vào tuần cuối cùng trước khi được hỏi vào tháng 6-7 năm 2020, mặc dù con 
số này đã tăng lên 4/5 hộ gia đình vào tháng 1 năm 2021, cho thấy các hộ gia 
đình dần hồi phục sau cú sốc kinh tế ban đầu. Mặc dù tỷ lệ hộ do nữ làm chủ 
tạo ra thu nhập tương đương với các hộ do nam làm chủ vào năm 2021, tỷ lệ 
này thấp hơn đáng kể vào tháng 6-7 năm 2020 và tăng dần đều cho đến năm 
2021, ngầm thấy rằng các hộ gia đình do nữ làm chủ hoặc phải trải qua cú sốc 
ban đầu lớn hơn so với các hộ do nam làm chủ hoặc có nhu cầu về tạo ra thu 
nhập gia tăng so với trước khi xảy ra đại dịch. Trong cùng thời kỳ (giữa năm 
2020 đến đầu năm 2021), ngày càng có nhiều hộ gia đình cho biết thu nhập 
của họ ‘giữ nguyên’ hoặc ‘tăng’ so với một năm trước; chỉ 29% hộ gia đình ghi 
nhận thu nhập giảm vào tháng 3 năm 2021 so với 59% hộ giảm thu nhập vào 
tháng 7-8 năm 2020 (cũng được thể hiện trong Hình 4). 

Hình 4. Tỷ lệ các hộ gia đình tạo ra thu nhập trong tuần cuối cùng (trái) và so sánh thu 
nhập hộ gia đình trong cùng kỳ năm ngoái (phải) 
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào Khảo sát Giám sát của Ngân hàng Thế giới 2020-21.
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 Nhiều yếu tố chính góp phần gây ra cú sốc thu nhập ban đầu này, mặc dù 
các hộ gia đình đã dần ít phải trải qua các yếu tố này vào cuối năm 2020 
và đầu năm 2021. Hình 5 chỉ ra rằng mất việc làm, giảm lương và tiền kiếm 
được là một số nguyên nhân chính khiến thu nhập giảm trong giai đoạn từ 
tháng 2 đến tháng 8 năm 2020. Từ đó cho đến tháng 3 năm 2021, giảm lương 
và tiền kiếm được từ kinh doanh hộ gia đình vẫn là các tác nhân của giảm thu 
nhập, nhưng số hộ gia đình phải đối mặt với điều này đã giảm đi so với giai 
đoạn trước đây. Các hộ gia đình ở thành thị có khả năng bị giảm thu nhập từ 
kinh doanh hộ gia đình cao hơn nhiều so với các hộ gia đình nông thôn, trong 
khi các hộ gia đình ở nông thôn có nhiều khả năng hơn bị giảm thu nhập do 
gián đoạn các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt. Tương tự, những 
hộ thuộc nhóm 60% có thu nhập cao nhất có nhiều khả năng bị giảm thu 
nhập từ kinh doanh hộ gia đình hơn so với những hộ gia đình thuộc nhóm 
40% dưới cùng về thu nhập vào tháng 7-8 năm 2020. 

Hình 5. Tỷ lệ các hộ gia đình bị giảm thu nhập covid 
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào Khảo sát Giám sát của Ngân hàng Thế giới 2020-21. Lưu ý: Các câu trả lời ở đây chỉ giới hạn ở những 
người bị giảm thu nhập. Người trả lời có thể chọn tất cả những lựa chọn đúng với họ. Đối với vòng khảo sát tháng 6-7 năm 2020, thời gian tham 
chiếu là từ tháng 2 năm 2020 trở đi. Đối với mọi vòng khảo sát khác, khoảng thời gian tham chiếu là “tháng trước”.
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Việc phải đối mặt với cú sốc kinh tế là điều thường gặp. Các hoạt động 
tạo thu nhập bị gián đoạn hoặc cắt giảm đối với hầu hết các gia đình và hộ 
gia đình do các chính sách phong tỏa và giãn cách xã hội. Những người đặc 
biệt bị ảnh hưởng bao gồm người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ (như du 
lịch) và nhóm ngành sản xuất/ công nghiệp, lao động tự do/ tư nhân mà việc 
làm và sinh kế của họ đã bị chấm dứt tạm thời hoặc vĩnh viễn. Những người 
phụ thuộc vào các thị trường xuất nhập khẩu ổn định để kiếm sống cũng bị 
ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, một số nhóm cho thấy họ vẫn tiếp tục sinh kế 
nói chung bao gồm những người làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, những 
người có thể làm việc tại nhà và những người làm việc trong khu vực công. Đã 
có những phản ứng trái chiều liên quan đến cách các nhóm dễ bị tổn thương 
vượt qua như thế nào trong bối cảnh cú sốc kinh tế vĩ mô này; một số người 
chỉ ra rằng các nhóm dễ bị tổn thương đã được hỗ trợ bởi trợ cấp xã hội do 
chính phủ cung cấp, mà một số cho rằng trợ cấp đã được nhân rộng để ứng 
phó với cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, những người khác (đa số) trả lời rằng 
các nhóm dễ bị tổn thương - như lao động nhập cư, lao động phi chính thức, 
người già, hộ nghèo, người tàn tật, dân tộc thiểu số và gia đình - đã trải qua 
những tình huống bấp bênh nhất về kinh tế. Đặc biệt, lao động phi chính thức 
và lao động nhập cư bị ảnh hưởng bởi mất thu nhập đột ngột và mất khả năng 
tạo thu nhập; tất cả lao động phi chính thức và lao động nhập cư được phỏng 
vấn đều trải qua cú sốc kinh tế ở một vài mức độ mà có ảnh hưởng tiêu cực 
đến tiếp cận nhu cầu thiết yếu. Không có sự khác biệt nào về chiều cạnh này 
giữa các địa bàn nghiên cứu. 

Do giảm thu nhập, phát hiện cho thấy các hộ gia đình đã tham gia vào 
các cơ chế đối phó tiêu cực từ giữa năm 2020 đến đầu năm 2021. Hình 6 
cho thấy các cơ chế đối phó phổ biến nhất có liên quan đến việc giảm tiêu thụ 
thực phẩm và hàng hóa phi thực phẩm của hộ gia đình. Vào tháng 7-8 năm 
2020 và tháng 1 năm 2021, có một sự khác biệt đáng kể giữa các hộ gia đình 
thành thị và nông thôn tham gia vào việc giảm tiêu thụ thực phẩm và các mặt 
hàng phi thực phẩm, trong đó các hộ gia đình nông thôn có nhiều khả năng 
giảm tiêu thụ hơn vào tháng 7-8 năm 2020 và các hộ gia đình thành thị có khả 
năng tiêu thụ ít hơn vào tháng 1 năm 2021. Tương tự, có một sự khác biệt rõ 
ràng giữa các khu vực trong cùng một thời kỳ đó, mà cũng không quá khác 
biệt trong các khoảng thời gian khác. Ví dụ, vào tháng 1 năm 2021 ở khu vực 
Đông Nam Bộ, khoảng 3/4 số hộ gia đình đã giảm tiêu thụ thực phẩm và các 
mặt hàng phi thực phẩm, so với mức trung bình cả nước là chỉ hơn một nửa số 
hộ gia đình. Vào tháng 7-8 năm 2020, các hộ gia đình ở Đồng bằng sông Hồng 
có xu hướng giảm tiêu dùng nhiều hơn so với các hộ gia đình khác trong cả 
nước, trong khi các hộ gia đình ở Trung du và Miền núi phía Bắc ít có khả năng 
hơn nhiều. Người Kinh có xu hướng giảm tiêu dùng cao hơn đáng kể so với 
các dân tộc thiểu số khác. Điều này có thể được lý giải là do tỷ lệ người dân tộc 
thiểu số hiện diện ở nông thôn cao hơn so với người Kinh (như đã thảo luận ở 
trên, các hộ gia đình ở nông thôn ít gặp phải cú sốc kinh tế hơn so với các hộ 
gia đình ở thành thị).50 So sánh các hộ gia đình thuộc nhóm 40% dưới cùng về 

50 Epprecht, Müller, và Minot 2011.

“Thu nhập của tôi giảm 
khá nhiều. Tôi không 
có việc làm nên không 
có thu nhập.” – Người 
chăm sóc trẻ dễ bị tổn 
thương, Thành phố 
Hồ Chí Minh

“Tôi có một gia đình 
đông người, nhưng chỉ 
có chồng tôi và tôi kiếm 
được tiền. Tôi mới sinh 
con nhỏ nên không đi 
làm được. Trong thời kỳ 
đại dịch, tôi không thể 
buôn bán nhỏ ở chợ. 
Chồng tôi không có 
việc làm. Điều này ảnh 
hưởng rất nặng nề đến 
gia đình tôi. […] Doanh 
thu của tôi bị ảnh hưởng 
nặng nề vì không có 
hàng nhập, không có 
người mua do cửa hàng 
đóng cửa, lượng mua 
thấp hơn do không có 
thu nhập.” – Người mẹ 
(lao động phi chính 
thức), Bắc Giang
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phân phối thu nhập với những hộ thuộc nhóm 60% trên cùng, có thể nhận 
thấy rằng các hộ nghèo hơn có xu hướng vay từ bạn bè và gia đình nhiều hơn 
so với các hộ giàu.

Hình 6. Các cơ chế đối phó của các hộ gia đình

Tháng 7-8, 2020 Tháng 9-10, 2020 Tháng 1, 2021 Tháng 3, 2021

0 10 20 30 40 50 60

Nỗ lực nhiều hơn 
trong việc hiện tại

Tự cung tự cấp thực phẩm
cho tiêu dùng cá nhân

Không làm gì

Sử dụng các khoản tiết kiệm

Giảm tiệu thụ phi thực phẩm

Giảm tiêu thụ thực phẩm

Vay từ một số
 tổ chức tài chính

Vay mượn từ bạn bè 
và gia đình

Nhận trợ giúp từ bạn bè
 và gia đình

Tham gia vào các hoạt động
 gia tăng thu nhập

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào Khảo sát Giám sát của Ngân hàng Thế giới 2020-21. Lưu ý: 
Người trả lời có thể chọn tất cả những lựa chọn đúng với họ. Các nhóm có sẵn khác nhau trong mỗi 
vòng khảo sát nhưng các nhóm được trình bày ở đây có dữ liệu thuộc các Vòng 2-5 của WBMS, ngoại 
trừ ‘tham gia vào các hoạt động gia tăng thu nhập’ là không có cho tháng 3 năm 2021 (Vòng 5).
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Những cơ chế đối phó tiêu cực này đã được phản ánh thêm trong dữ liệu 
định tính. Việc cắt giảm chi phí, đặc biệt đối với các mặt hàng không thiết yếu, 
như một cách đối phó với việc giảm mức sự tham gia vào các hoạt động tạo 
thu nhập, là rất phổ biến. Việc sử dụng tiền tiết kiệm để chi trả cũng rất phổ 
biến, mặc dù nhiều người được hỏi chia sẻ rằng họ không có tiền tiết kiệm và 
do đó không thể chọn làm điều này. Mặc dù nhiều người chia sẻ rằng họ giảm 
mức tiêu dùng theo hộ gia đình, nhưng nhiều người tham gia đã thảo luận 
về cách họ xoay sở để đáp ứng các nhu cầu, ngoại trừ một số hộ nghèo và 
cận nghèo cho rằng họ chưa đáp ứng được nhu cầu kinh tế. Việc cắt giảm chi 
tiêu này bao gồm giảm tiêu thụ thực phẩm, mặc dù điều này không xảy ra với 
những người sở hữu gia súc hoặc làm nông nghiệp và họ vẫn có thể tiêu thụ 
thực phẩm như bình thường.

Phổ biến là việc vay tiền, cả chính thức và không chính thức (từ gia đình 
và bạn bè). Trong một số trường hợp hạn chế, các gia đình đã vay tiền để trả 
các khoản nợ đã vay trước đó. Cũng có những ví dụ phổ biến về việc người 
thân cho tiền thay vì cho vay. Những người lao động nhập cư cần gửi tiền về 
nhà, bao gồm cả tiền chăm sóc con cái, gặp thêm các khó khăn khác. Ví dụ 
một trường hợp người tham gia nghiên cứu báo cáo rằng khoản hỗ trợ tài 
chính được gửi cho người chăm sóc con cái của họ bị giảm do thu nhập giảm 
trong đại dịch, trong khi một người khác thay đổi lối chi tiêu cá nhân để đảm 
bảo học phí và bữa ăn cho con mình. 

Một cách thức đối phó khác là từ hỗ trợ chính thức và không chính thức. 
Đối với những người có người thân sống ở nông thôn, họ thường cho biết 
họ nhận được hỗ trợ bằng hiện vật bao gồm gạo, trái cây, rau và đôi khi là cả 
cá. Đã có nhiều ví dụ về các gia đình đa dạng hóa sinh kế của họ để đối phó, 
chẳng hạn như bán gạo và tham gia vào công việc bán hàng rong. Đối với 
những người lao động phi chính thức và lao động nhập cư ở Đà Nẵng, họ cho 
biết chủ nhà cho phép họ trì hoãn việc trả tiền thuê nhà hoặc thậm chí không 
cần trả tiền. Một người tham gia ở Hà Nội cho biết cách một chủ nhà đã giảm 
tiền thuê nhà để hỗ trợ gia đình như thế nào. Cuối cùng, tiếp cận bảo trợ xã 
hội thường được nhận định là một cơ chế đối phó và sẽ được thảo luận chi tiết 
trong phần sau của báo cáo. Không có sự khác biệt nào về khía cạnh này giữa 
các thành phố trong nghiên cứu.

“Trong thời điểm ấy, tôi 
không có việc. Không có 
tiền gửi về nhà. Tôi là mẹ, 
nên phải có trách nhiệm 
về việc ấy. Nhưng tôi 
làm gì được nếu không 
có thu nhập? Trước dịch 
tôi còn có thể tiết kiệm 
một số tiền cho con 
trai mình. Thế nhưng 
trong thời gian cách ly, 
tôi không còn khoản 
tiết kiệm nào. Thậm chí 
còn không đủ ăn. […] 
Trong lúc dịch, thu nhập 
không ổn định. Thiếu thu 
nhập. Ít việc ở các cảng 
cá. Thế nên tôi gửi ít tiền 
về hơn. Vẫn một tháng 
hai lần nhưng mỗi lần 
thì ít hơn.” – Người mẹ 
(lao động nhập cư phi 
chính thức), Đà Nẵng

“Tôi phải vay mượn để 
chi trả các khoản hàng 
ngày. […] Tôi gần như 
không thể đi làm hoặc 
giúp việc cho những 
người khác. Tôi nghỉ làm 
được 4 tháng từ đầu 
tháng 8. [..] Việc làm 
giảm đi rất nhiều. Trong 
4 tháng ấy, tôi phải vay 
mượn từ nhiều nơi khác 
nhau để chi trả sinh 
hoạt phí hàng ngày. Tôi 
sống ăn bữa nay lo bữa 
mai.” – Người mẹ (lao 
động phi chính thức), 
Thành phố Hồ Chí 
Minh
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4.3. Bảo trợ xã hội và trợ giúp xã hội 

Những người tham gia bày tỏ nhu cầu tạo thu nhập để tiếp tục tiêu dùng 
như ở mức trước đại dịch. Nhiều người bày tỏ mong muốn được trở lại làm 
việc và kiếm thu nhập. Họ cũng nhắc đến khả năng mua thực phẩm để cải 
thiện chất lượng và số lượng bữa ăn. Hơn nữa, nhu cầu chi trả cho việc đi học 
của con cái họ cũng thường xuyên được nêu ra và thường đi kèm với mong 
muốn chính phủ mở lại trường học càng sớm càng tốt. Ở một mức độ thấp 
hơn, những người tham gia đã thảo luận về khả năng chi trả kinh tế chung của 
hộ gia đình, bao gồm cả việc tiêu dùng các mặt hàng phi thực phẩm. Một số ít 
trường hợp người tham gia không thể hiện ra các nhu cầu cần được đáp ứng. 
Không có liên kết cụ thể nào giữa khu vực hoặc các nhóm xã hội và nhu cầu 
kinh tế; đa số người tham gia đều bày tỏ về nhu cầu kinh tế. 

Hầu hết những người được phỏng vấn đều có nhận thức chung về việc 
Nhà nước cung cấp bảo trợ xã hội và trợ giúp xã hội nhưng không phải 
cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, có rất nhiều ví dụ về việc không có nhận 
thức đã được tìm thấy trên cả bốn thành phố được lấy mẫu, dù điều này không 
có liên kết đến bất kỳ nhóm xã hội cụ thể nào. Trong số những người đã biết 
về các chương trình bảo trợ xã hội sẵn có, những người tham gia đã đề cập 
đến các chương trình hỗ trợ tài chính, bao gồm cho nhiều người trong đó có 
những người đang bị cách ly, cho những người thất nghiệp và bảo hiểm xã 
hội cho những người có việc làm. Những người tham gia đã được biết về các 
chương trình này thông qua nhiều nguồn khác nhau bao gồm TV và truyền 
miệng. 

Người tham gia đã nhắc đến một loạt các chương trình bảo trợ xã hội và 
trợ giúp xã hội và các nguồn tương ứng. Các hộ nghèo và cận nghèo cho 
biết họ nhận được hỗ trợ tiền mặt từ Chính phủ do tình trạng thu nhập của 
họ. Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (còn gọi là ‘trợ cấp thất nghiệp’) cũng được 
nhiều người tham gia nhắc đến, được hiểu là do các công ty bảo hiểm tư nhân 
cung cấp và người sử dụng lao động mua. Nhiều người tham gia đề cập đến 
việc nhận hỗ trợ thực phẩm bằng hiện vật như gạo, mì, rau quả và cá hộp từ 
nhiều nguồn bao gồm chính quyền địa phương, tổ dân phố và người dân 
chòm xóm, người thân ở quê, cán bộ phường, ủy ban nhân dân địa phương, 
các tổ chức từ thiện và tổ chức xã hội; và ngoài ra những người tham gia ở 
Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhắc đến nhà thờ như một nguồn hỗ trợ. Chỉ 
người lao động không chính thức ở Đà Nẵng là trường học của con họ cung 
cấp một khoản hỗ trợ cho hộ gia đình. Hơn nữa, duy nhất ở Hà Nội là việc tham 
chiếu chính sách của chính phủ nhằm trợ cấp hóa đơn tiền điện đóng vai trò 
như một phần của hỗ trợ nhà nước. Nhiều người đề cập đến việc tiếp nhận 
bảo trợ xã hội và trợ giúp xã hội nhưng không đề cập đến loại hình bảo trợ xã 
hội nào đã được tiếp nhận. 

“Tôi không nghĩ là có 
[bảo trợ xã hội].” – Lao 
động phi chính thức/ 
người chăm sóc (tiểu 
thương tự do), Đà 
Nẵng 

“Chính phủ có một gói hỗ 
trợ lao động tự do ở mức 
1,5 triệu đồng một người.” 
– Người mẹ (lao động 
nhập cư), Thành phố 
Hồ Chí Minh 
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“Do khó khăn tài chính, 
chúng tôi phải cắt giảm 
đáng kể chi phí của gia 
đình.” – Người bố, Bắc 
Giang

“Chúng tôi có người 
thân ở quê gửi gạo và 
đồ ăn đến, nên cũng 
đỡ phần nào.” – Người 
chăm sóc ở khu cách 
ly, Đà Nẵng 

“Chủ nhà miễn hoặc 
giảm tiền nhà cho người 
thuê trọ trong nhiều 
tháng khi không thể đi 
làm.” – Người chăm 
sóc là lao động nhập 
cư (lao động tự do), 
Đà Nẵng 

Các xu hướng tiếp nhận bảo trợ xã hội và trợ giúp xã hội thay đổi đáng kể 
trong suốt đại dịch, với tỷ lệ hộ gia đình nhận được hỗ trợ của chính phủ 
ở thời kỳ đầu của đại dịch lớn hơn so với thời kỳ sau cũng như có sự thay 
đổi trong các loại hình bảo trợ xã hội và trợ giúp xã hội được phân phối 
chủ yếu. Có thể quan sát thấy trong Hình 7 rằng các hộ gia đình có nhiều khả 
năng nhận được trợ giúp xã hội vào tháng 6-7 năm 2020 và tháng 7-8 năm 
2020 hơn so với tháng 9-10 năm 2020 và tháng 1 năm 2021. Trong cả tháng 
9-10 năm 2020 và tháng 1 năm 2021, các hộ gia đình nhận được bảo trợ xã hội 
không đáng kể, ở mức không quá 3,2% các hộ gia đình khi tính theo bất kỳ 
hình thức trợ giúp xã hội nào ngoại trừ hỗ trợ tiền mặt lần lượt là 4,3% và 6,2%, 
mặc dù con số này đã giảm đáng kể so với 11,0% và 8,2% phần trăm các hộ gia 
đình vào tháng 6-7 và tháng 7-8 năm 2020. 

Xu hướng của các loại hình trợ giúp xã hội quan trọng khác, bao gồm tiền mặt 
cho lao động hợp đồng, hộ kinh doanh và lao động phi chính thức bị sa thải, 
cũng thay đổi trong khoảng thời gian được khảo sát. Trong tháng 6-7 năm 
2020, hình thức trợ giúp xã hội phổ biến nhất là trợ cấp tiền mặt cho lao động 
hợp đồng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó khoảng 1/5 
tổng số hộ gia đình được nhận. Tuy nhiên, đã có một sự giảm sút nghiêm trọng 
trong việc cung cấp hình thức trợ giúp xã hội này khi hỗ trợ này giảm hơn một 
nửa đến mức chỉ dưới 1/10 số hộ gia đình nhận được vào tháng 7-8 năm 2020, 
sau đó chỉ trên một tỷ lệ phần trăm dân số trong tháng 9-10 năm 2020 và dưới 
một tỷ lệ phần trăm dân số trong tháng 1 năm 2021. Tình trạng tương tự cũng 
được nhận thấy đối với việc hỗ trợ tiền mặt cho các hộ kinh doanh, trong đó 
1/10 và hơn 1/10 số hộ nhận được trong hai kỳ khảo sát đầu tiên nhưng giảm 
đáng kể xuống còn 2,2% và 0,7% số hộ trong hai kỳ khảo sát sau. 

Cuối cùng, tiền hỗ trợ cho lao động phi chính thức bị mất việc là không đáng 
kể trong hầu hết các giai đoạn khảo sát, ngoại trừ tháng 7-8 năm 2020, trong 
đó 13% hộ gia đình nhận được khoản tiền này. Ở đây chưa đưa ra sự phân tách 
các kết quả nghiên cứu theo khu vực, vùng miền, dân tộc, giới tính và phân bổ 
thu nhập do cỡ mẫu nhỏ - những người đã nhận được các loại trợ cấp xã hội 
khác nhau. Các phát hiện từ SDGCW 2020-21 cho thấy 52,3% hộ gia đình có 
trẻ em đều biết được về hỗ trợ kinh tế bên ngoài và đã nhận được hỗ trợ này 
ở một số giai đoạn, mặc dù không thể xác định liệu sự tiếp nhận này có xảy ra 
trong suốt thời kỳ đại dịch hay không. Cả nhóm nghèo nhất và giàu nhất đều 
nhận được hỗ trợ cao hơn mức trung bình lần lượt là 57,2 và 58,5%.51

51 Tổng cục Thống kê và UNICEF 2021.
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Hình 7. Tỷ lệ hộ gia đình nhận hỗ trợ từ chính phủ hoặc tổ chức quốc tế, theo loại hình 
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào Khảo sát Giám sát của Ngân hàng Thế giới 2020-21.
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Khi được hỏi về trải nghiệm của họ trong năm 2021, một số người cho 
biết đã gặp phải các rào cản trong việc đăng ký bảo trợ xã hội và trợ giúp 
xã hội. Những người tham gia đã chia sẻ về những khó khăn khác nhau bao 
gồm việc nộp đơn nhưng chờ đợi và không nhận được phản hồi về việc liệu 
đơn đăng ký đã được chấp nhận hay chưa, những khó khăn khi bắt đầu nộp 
đơn do sự phức tạp của quy trình đăng kí, các thủ tục và tiêu chuẩn quá nhiều 
và thậm chí nhận thức rằng quê hương của họ chưa được các chương trình 
bảo trợ xã hội nhắm đến. Có một trường hợp một người tham gia đã chia sẻ 
rằng họ thậm chí không cố để đăng ký vì quy trình quá phức tạp. Một rào cản 
khác đã được chia sẻ bao gồm việc tái định cư gần đây, đồng nghĩa với việc 
họ chưa đăng ký với chính quyền địa phương và do đó không nhận được bất 
kỳ thông tin nào về bảo trợ xã hội. Ngược lại, một số người tham gia nói rằng 
họ đã nộp đơn xin bảo trợ xã hội và không gặp vấn đề gì trong quá trình này. 
Những trường hợp thành công và không gặp khó khăn khi đăng ký bảo trợ xã 
hội, trợ giúp xã hội cũng được người tham gia chia sẻ, mặc dù có trường hợp 
người hưởng bảo trợ đã nhờ người sử dụng lao động làm đơn xin bảo trợ xã 
hội thay mặt cho họ.

Hầu hết những người được hỏi cho rằng hỗ trợ từ Chính phủ không đủ để 
đáp ứng các nhu cầu. Những người tham gia mà đã nhận được bảo trợ xã hội 
cho rằng chúng không đủ để đáp ứng nhu cầu của họ. Một số người tham gia 
đã so sánh giá trị hỗ trợ với giá mua thực phẩm, chẳng hạn như giá một bao 
gạo, chứng tỏ rằng giá trị các hỗ trợ không dư dả cho tiêu dùng thêm. Các hộ 
nghèo, lao động phi chính thức và lao động nhập cư cho biết về sự không đầy 
đủ của các hỗ trợ họ nhận được, tuy nhiên những người tham gia khác cho 
rằng các hộ dễ bị tổn thương đã được nhận thêm bảo trợ xã hội kể từ đầu đại 
dịch và do đó không nhận thấy những nhu cầu chưa được đáp ứng của những 
hộ này. Một số người cho rằng giá trị hỗ trợ quá nhỏ nên sẽ tốt hơn nếu nhắm 
đến các hộ gia đình dễ bị tổn thương hơn và tăng giá trị hỗ trợ cho họ. Một 
số báo cáo cho biết việc hỗ trợ bằng hiện vật như cá hộp và mì gói không đủ 
dùng; khi đồ hộp chỉ đủ một bữa ăn còn mì gói chỉ đủ cho nửa tháng. 

Nhìn chung, bảo trợ xã hội và trợ giúp xã hội do Nhà nước cung cấp còn 
hạn chế và thiếu thực tế mặc cho cũng có một số điểm mạnh đi kèm. Nhận 
thức về các bảo trợ xã hội sẵn có còn trái ngược nhau nhưng chính phủ đã cung 
cấp nhiều loại hỗ trợ, mặc dù nhiều chương trình chỉ được cung cấp cho một tỷ 
lệ rất nhỏ dân số và tổng thể các hỗ trợ (được đo bằng tỷ lệ dân số được nhận 
ở mỗi chương trình bảo trợ xã hội) đã giảm dần theo thời gian. Nhiều người 
(nhưng không phải tất cả) đã gặp khó khăn theo cách này hay cách khác với 
quy trình nộp đơn xin bảo trợ xã hội, viện dẫn các vấn đề như thời gian chờ đợi 
lâu trước khi có phản hồi, thiếu phản hồi và sự phức tạp của quy trình đăng ký. 
Những điều này đã làm suy giảm một phần mức độ bao phủ chung. Cuối cùng, 
các hỗ trợ được đưa ra bị coi là không đầy đủ vì những hỗ trợ này không đáp 
ứng được nhu cầu của những người cần. Người tham gia khuyến nghị Nhà nước 
tăng cường hỗ trợ bảo trợ xã hội dưới hình thức gia tăng giá trị hỗ trợ cả về tài 
chính và hiện vật, tập trung vào các hộ nghèo và dễ bị tổn thương.

“Rào cản [đến bảo trợ 
xã hội] có thể bao gồm 
khoảng cách, quy trình 
nộp đơn phức tạp và 
không khả thi do nhiều 
thủ tục và tiêu chuẩn, v.v.” 
– Người chăm sóc và 
người thụ hưởng bảo 
trợ/ hỗ trợ xã hội ở Hà 
Nội 

“Quá trình [đăng ký 
bảo trợ xã hội] đi từ cấp 
phường lên cấp quận nên 
nó rõ ràng và chính xác.” – 
Người chăm sóc trẻ em 
dễ bị tổn thương (hộ 
nghèo) tại Đà Nẵng 

“Quá trình [để đăng ký bảo 
trợ xã hội] quá phức tạp 
nên tôi quyết đinh không 
đăng ký.” – Người chăm 
sóc ở tại khu cách ly 
COVID-19 tại Thành 
phố Hồ Chí Minh 
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4.4. Y tế

COVID-19 đã làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống y tế tại Việt Nam do nhu 
cầu về chăm sóc đặc biệt liên quan đến COVID-19 ngày càng tăng mà đại dịch 
đã tạo ra trong thời điểm giãn cách xã hội và phong tỏa nghiêm ngặt. Kết quả 
là các dịch vụ định kỳ bị chậm trễ hoặc tạm dừng, và cả việc cung cấp lẫn tiếp 
nhận điều trị bệnh đều bị hạ thấp mức độ ưu tiên do sự gia tăng của các ca 
nhiễm COVID-19 và các bệnh liên quan.52 

Đồng thời, chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng và có sự phối hợp nhịp nhàng 
của Việt Nam đã thể hiện năng lực ứng phó với các cuộc khủng hoảng sức 
khỏe cộng đồng quy mô lớn. Tuy nhiên, việc triển khai chủng ngừa hàng loạt 
COVID-19 bị chậm lại trong suốt năm 2021 và bị cản trở bởi số lượng vắc-xin 
hạn chế, số ca nhiễm bệnh gia tăng, cũng như tính chất thay đổi nhanh chóng 
của các biến thể vi-rút.53 Trong nửa cuối năm 2021, chiến dịch tiêm chủng 
nhanh chóng và đầy tham vọng của Bộ Y tế nhằm đạt được miễn dịch cộng 
đồng với mục tiêu 75% dân số được tiêm chủng đầy đủ đã đạt được thành 
công, với 77% dân số được tiêm chủng đầy đủ vào tháng 2 năm 2022. Tính 
đến tháng 7 năm 2022, Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ dân số 
được tiêm chủng cao nhất trên thế giới, với 81% và 61% dân số đã được tiêm 
nhắc lại một mũi vắc xin.54 Tính đến tháng 7 năm 2022, tỷ lệ dân số được tiêm 
ít nhất ba liều là 65% ở Thành phố Hồ Chí Minh, 62% ở Hà Nội, 46% ở Đà Nẵng 
và 87% ở Bắc Giang. Con số này bao gồm 84-98% trẻ em từ 12-17 tuổi được 
tiêm chủng đầy đủ.55

Sức khỏe trẻ em bị giảm sút đặc biệt trong thời kỳ đại dịch do giảm khả năng 
tiếp cận các dịch vụ sức khỏe mẹ và bé định kỳ, bao gồm cả những dịch vụ liên 
quan đến tiêm chủng.56 Điều này đặc biệt đáng lo ngại, vì phát hiện từ phân 
tích nghèo đa chiều sử dụng dữ liệu SDGCW 2020-21 cho thấy, trong thời kỳ 
đại dịch, sức khỏe và dinh dưỡng là những lĩnh vực đáng quan tâm cho trẻ em 
0-4 tuổi ở Việt Nam, với 70% trẻ em 0-35 tháng tuổi thiếu hụt do không được 
đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về chế độ ăn và thực hành cho ăn, hoặc chăm 
sóc tiền sản và tiêm chủng theo độ tuổi ở cấp quốc gia (Phụ lục IV: Hình 10, 
Hình 11). Trong số này, các bà mẹ của 27,9% trẻ 0-23 tháng tuổi không được 
chăm sóc trước sinh kịp thời hoặc đầy đủ và 58,3% trẻ 12-35 tháng tuổi chưa 
được tiêm chủng đầy đủ theo độ tuổi các bé (Phụ lục IV: Hình 10, Hình 11). Trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn phải chịu nhiều thiệt thòi nhất từ thực trạng này. 
Bất bình đẳng giữa những người có thu nhập cao nhất và thấp nhất, cũng như 
người Kinh và người dân tộc thiểu số không phải là người Kinh, vẫn còn tồn 

52 Nguyen, Nguyen, Duong, và cộng sự 2021.

53 France 24 và Ngân hàng Phát triển châu Á 2021; Tổ chức Y tế Thế giới 2021.

54 Tổ chức Y tế Thế giới 2022.

55 VNExpress và Trung tâm Phòng Chống COVID-19 Quốc gia 2022. 

56 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 2020e.

“Phụ nữ có thai chịu 
nhiều lo lắng nhất, họ 
đã suy giảm sức khỏe 
tinh thần. Nguyên nhân 
là do họ không được 
khám thai định kỳ. […]. 
Lúc đó, tôi không dám 
cho họ vào trạm vì sợ 
lây nhiễm. Điều đó khiến 
các bà bầu càng thêm 
lo lắng. Trong đợt đại 
dịch, trạm đã hỗ trợ một 
ca sinh tại nhà. Họ gọi 
điện đến trạm để nhờ 
hỗ trợ và nữ hộ sinh đã 
đến giúp cháu bé, cắt 
dây rốn và chuyển cháu 
lên bệnh viện tuyến trên. 
Tâm lý căng thẳng ảnh 
hưởng đến sản phụ theo 
ý kiến chủ quan của tôi. 
Cũng có một số trường 
hợp sinh non. Thời điểm 
đó có nhiều sự việc đau 
lòng.”  – Nhân viên 
trạm y tế tuyến đầu, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 
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“Các con tôi bị nhiễm nhẹ 
hơn. Tôi bị nặng nhất. 
Chúng tôi đã thông báo 
đến trung tâm y tế, và họ 
đã cử nhân viên đến thăm 
khám và tư vấn bằng điện 
thoại. Bác sĩ cho tôi các lời 
khuyên. Nhìn chung, họ 
đưa ra lời khuyên hàng 
ngày. Tuy nhiên, ở thời 
điểm ấy, cũng có những lo 
lắng vì khi tôi bị khó thở và 
phải gọi xe cấp cứu, không 
có ai trả lời.” – Người 
chăm sóc là nam, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

“Nhìn chung, giá thuốc chỉ 
tăng ở các nhà thuốc. Tôi 
được trợ cấp một phần khi 
đi khám bệnh tại trung tâm 
y tế và bệnh viện vì chúng 
tôi thuộc diện hộ cận 
nghèo.” – Mẹ của trẻ em 
dễ bị tổn thương, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

“Người tàn tật, hộ nghèo, 
người vô gia cư và người 
không được trợ giúp sẽ có 
nguy cơ cao bị nhiễm dịch 
Covid-19 do mọi người 
không được tiếp cận với 
các phương tiện thông 
tin đại chúng và giáo 
dục.” – Người chăm sóc 
của một trẻ dễ bị tổn 
thương (hộ nghèo), Đà 
Nẵng 

tại.57 Trong những đợt đại dịch đầu tiên, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho 
trẻ em, chẳng hạn như tiêm chủng, nói chung chưa được đáp ứng đầy đủ, và 
đặc biệt là cho những trẻ em sống ở vùng sâu vùng xa.58

Khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản trong thời kỳ COVID-19

Tỷ lệ hộ gia đình có ít nhất một thành viên cần được điều trị y tế trong vòng 
bảy ngày ngay trước khảo sát WBMS đã tăng gần 7% trong khoảng thời gian 
từ tháng 6 – tháng 7 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, từ 30,1 lên 36,9% và có 
khả năng đã tăng thêm với làn sóng thứ tư và thứ năm của đại dịch theo sau 
giai đoạn thu thập dữ liệu này (Phụ lục V: Hình 15). Mặc dù những con số này 
thể hiện những áp lực đáng kể đối với hệ thống y tế công cộng ở Việt Nam, 
cho đến tháng 3 năm 2021 khả năng tiếp cận điều trị y tế là gần như phổ quát 
trong suốt thời kỳ đại dịch, với tới 96% hộ gia đình có thể tiếp cận điều trị y tế 
từ tháng 6 – tháng 7 năm 2020 đến Tháng 3 năm 2021 (Phụ lục V: Hình 16). 

Phần lớn những người trả lời phỏng vấn và thảo luận ở cả bốn điểm nghiên 
cứu không gặp khó khăn lớn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế khi cần trong 
suốt thời gian diễn ra đại dịch và nhìn chung họ cảm thấy hài lòng với các dịch 
vụ hiện có. Gần như tất cả những người được phỏng vấn là người chăm sóc 
đều chia sẻ rằng họ, con cái của họ hoặc các thành viên khác trong gia đình 
đã nhiễm COVID-19 kể từ khi bắt đầu đợt thứ tư và có thể tiếp cận các dịch vụ 
về COVID-19 một cách kịp thời hoặc có thể tự điều trị tại nhà. Khi cần, những 
người tham gia tìm cách tiếp cận các dịch vụ cho con cái hoặc các thành viên 
khác trong gia đình tại trạm/ sở y tế phường, bệnh viện, nhà thuốc hoặc trạm 
y tế lưu động được chính quyền địa phương thành lập tại cộng đồng để phản 
ứng nhanh chóng trước tình trạng gia tăng trường hợp nhiễm COVID-19. Tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, một số người chăm sóc đã có thể liên hệ với bác sĩ 
và các dịch vụ y tế khác qua điện thoại để được hướng dẫn điều trị, theo dõi 
bệnh từ xa và kê đơn thuốc. Các nhân viên y tế tuyến đầu ở cả 4 điểm nghiên 
cứu đều chia sẻ rằng các trạm y tế di động và hỗ trợ thêm từ các tình nguyện 
viên và nhân viên y tế quân đội đã giúp giảm bớt một phần áp lực đáng kể 
cho nhân viên y tế đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tại cấp cơ sở. 

Các rào cản đối với việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản được 
nhắc đến bởi những người chăm sóc ở cả bốn địa điểm nghiên cứu bao gồm: 
1) giảm nhu cầu tiếp nhận dịch vụ do lo ngại lây nhiễm vi rút tại các bệnh viện 
và trạm y tế, và do lo sợ không ai được đến thăm nếu nhập viện; 2) do dự sử 
dụng dịch vụ do thời gian chờ đợi lâu và chi phí tự chi trả cao cho các thủ tục 
bắt buộc bổ sung để phòng ngừa COVID-19 tại bệnh viện, bao gồm mua và 
lấy bộ dụng cụ xét nghiệm tại chỗ, và nộp đơn khai báo sức khỏe; 3) các dịch 
vụ cấp cứu và dịch vụ định kỳ bị trì hoãn hoặc không có sẵn, bao gồm cả kiểm 
tra sức khỏe và khám tiền sản; 4) chi phí tự trả cao cho việc mua thuốc và dụng 
cụ xét nghiệm tại các hiệu thuốc do chính sách giãn cách xã hội và giá thuốc 

57 Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc 2021.

58 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 2020e.
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tăng; 5) tình trạng đông đúc do nhiều phòng khám tư nhân đóng cửa, trong 
khi các bệnh viện và trạm y tế công phải đối phó với tình trạng quá tải bệnh 
nhân. Tại Hà Nội, những người chăm sóc trẻ chia sẻ về khó khăn trong việc tiếp 
cận các dịch vụ y tế cho bản thân hoặc con cái của họ do tình trạng bổ sung 
các chốt trạm kiểm soát trong thời kỳ giãn cách xã hội, khi đó người đi đường 
bị yêu cầu phải nộp tờ khai tình trạng y tế và giấy chứng nhận của phường 
trước khi được phép đi khám bệnh. Các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm hộ 
nghèo và hộ cận nghèo, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi những rào cản này. 

Một số ít người được hỏi cho biết có những khó khăn đáng kể trong việc tiếp 
cận các dịch vụ y tế cơ bản định kỳ, dịch vụ cho sức khỏe mẹ và bé. Các nhân 
viên tuyến đầu ở Bắc Giang chia sẻ rằng việc tiêm chủng định kỳ cho trẻ em, 
theo dõi sức khỏe/ dinh dưỡng và bổ sung chất cho bà mẹ và trẻ em đã bị 
gián đoạn hoặc bị tạm ngừng trong thời kỳ đại dịch. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, 
các nhân viên tuyến đầu cho biết trong khi các dịch vụ chẩn đoán và điều trị 
cơ bản, bao gồm cả thông qua tư vấn từ xa, cho bà mẹ mang thai và trẻ em 
vẫn được tiếp tục trong thời gian xảy ra đại dịch, chúng đã bị giảm mức độ ưu 
tiên và nhường chỗ cho các nỗ lực phòng chống đại dịch. Điều này dẫn đến áp 
lực đáng kể đối với lực lượng lao động y tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trạm y 
tế phường đã nhận được sự hỗ trợ của cộng tác viên cấp xóm để tiếp tục việc 
bổ sung vitamin và theo dõi tăng trưởng/ dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi. Các 
nhân viên tuyến đầu ở cả bốn địa điểm nghiên cứu đã cho biết về sự gián đoạn 
và đình chỉ vô thời hạn đối với các hoạt động của trạm y tế, bao gồm tư vấn 
cho phụ nữ mang thai, đào tạo trực tiếp và các hoạt động tiếp cận cộng đồng.

Cơ chế đối phó

Đa số những người được phỏng vấn là người chăm sóc chia sẻ rằng họ có ý 
thức hơn về sức khỏe của mình, nỗ lực tìm hiểu về đại dịch và tuân thủ các 
biện pháp phòng ngừa để đối phó với tình trạng giảm khả năng tiếp cận và 
nhu cầu cho các dịch vụ y tế. Một số ít người được hỏi cho biết về nhu cầu vay 
tiền và dựa vào các mạng lưới hỗ trợ không chính thức, hoặc tìm kiếm cơ sở y 
tế tư nhân để tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, định kỳ và khẩn cấp nhằm đối 
phó với tình trạng giảm khả năng cung cấp dịch vụ và khả năng chi trả trong 
thời kỳ đại dịch, do đó họ phải chịu chi phí tự trả cao hơn. Trong một số trường 
hợp cá biệt, cha mẹ phải chăm sóc con mình tại nhà và không báo cáo về tình 
trạng COVID-19 của con mình vì sợ rằng họ sẽ không thể cùng con đến trung 
tâm cách ly. Những người khác viện lý do có thêm các gánh nặng tài chính từ 
việc cách ly mà không có đầy đủ các hỗ trợ tài chính chính thức cho việc do 
dự khi tự báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh. Những trường hợp này có thể 
dẫn đến nguy cơ các cơ chế đối phó tiêu cực và tăng thêm các rào cản về tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ và kịp thời. 

“…Tôi thấy [những người 
khác] phàn nàn về việc 
đi lại. Trong khoảng thời 
gian giãn cách xã hội, 
khi người dân bị hạn chế 
đi ra ngoài, rất khó để họ 
có thể đến bác sĩ vì họ 
phải thông qua các chốt 
trạm kiểm soát, khai báo 
các vấn đề y tế và đôi khi 
phải có chứng nhận từ 
phường xã. Vì thế, trong 
trường hợp khẩn cấp 
hoặc khi liên quan đến 
trẻ nhỏ, […], khó để có 
thể tiếp cận các dịch vụ 
y tế. Khi đến bệnh viện, 
mọi người phải làm xét 
nghiệm nhanh để xác 
nhận rằng họ không 
nhiễm Covid. Điều này 
cũng là gánh nặng cho 
những gia đình nghèo 
khó, những người mà 
thu nhập của họ vẫn còn 
hạn chế, và tất nhiên là 
cho cả những gia đình 
bình thường, thì đây 
cũng là một điều phiền 
phức cho họ.” – Người 
mẹ [người không 
hưởng bảo trợ/ trợ 
giúp xã hội], Hà Nội 
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“Trong thời gian căng 
thẳng của đại dịch, 
tháng 4, vợ tôi vẫn đang 
mang thai nên cảm 
thấy khó chịu vì không 
được ra ngoài. Tôi đưa 
cô ấy đến bệnh viện để 
khám thai; tuy nhiên 
(việc này) lại trở nên khó 
khăn hơn trong thời 
điểm phong tỏa. Các 
phòng khám tư bị đóng 
cửa nên chúng tôi phải 
đến các bệnh viện lớn, 
nhưng họ không cho 
nhiều người vào. Các 
bác sĩ không muốn mạo 
hiểm (bị phạt nếu mở 
cửa) nên đã đóng cửa 
phòng khám tư nhân 
của họ vào thời điểm đó. 
Đó là lý do tại sao chúng 
tôi phải đến bệnh viện.” 
– Người cha ở trong 
khu cách ly COVID-19 
tập trung, Đà Nẵng 

4.5. Dinh dưỡng 

Bị trầm trọng hơn bởi các biện pháp giãn cách xã hội và phong tỏa trong 
đại dịch, thiếu an ninh lương thực trở thành một mối quan tâm ngày 
càng lớn. Mặc dù các nghiên cứu dự đoán rằng tác động của đại dich đến 
việc tiếp cận thực phẩm ở Việt Nam sẽ ít,59 dữ liệu từ UNDP vào năm 2021 cho 
thấy rằng hơn một nửa số hộ gia đình phải giảm mức tiêu thụ thực phẩm tại 
mỗi bữa ăn (51%) và gần 18 % hộ gia đình đã giảm số lượng bữa ăn được tiêu 
thụ. Dữ liệu khảo sát năm 2021 cho thấy tình trạng thiếu lương thực nghiêm 
trọng nhất được tìm thấy ở các hộ gia đình có trẻ em, nhưng tình trạng thiếu 
hụt cũng phổ biến ở các hộ gia đình nhập cư và những hộ gia đình có thành 
viên bị mất việc.60 Hình 8 cho thấy trong số tất cả các nhóm kinh tế - xã hội, có 
sự giảm biên về tỷ lệ hộ gia đình phải lo lắng về việc có đủ ăn trong 30 ngày 
cuối cùng từ giữa và cuối năm 2020, nhưng tỷ lệ giữa các nhóm này khác nhau 
đáng kể. Các hộ gia đình dân tộc thiểu số, có chủ hộ là nữ và thuộc nhóm 40% 
dưới cùng về thu nhập có nhiều khả năng phải lo lắng về việc đủ ăn. Mặt khác, 
hộ gia đình dân tộc Kinh, có chủ hộ là nam, và thuộc 60% nhóm dẫn đầu về 
thu nhập ít có khả năng phải lo lắng về việc đủ ăn. 

Vì những dữ liệu này bao gồm khoảng thời gian trước đợt bùng phát nghiêm 
trọng bắt đầu vào tháng 4 năm 2021, có khả năng cao tỷ lệ các hộ gia đình lo 
lắng về tình trạng đủ ăn là cao hơn trong làn sóng thứ tư của đại dịch và khi 
có những phản ứng nghiêm ngặt hơn về chính sách giãn cách xã hội. Nghiên 
cứu định tính ở Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đã xác 
nhận về những mối quan tâm này từ phần lớn những người được phỏng vấn 
là người chăm sóc. Mặc dù gần như tất cả những người tham gia đều nói rằng 
họ có thể mua thực phẩm tại chợ, thông qua đặt hàng trực tuyến, hoặc nhận 
khẩu phần thực phẩm dưới dạng hỗ trợ vật phẩm chính thức hoặc không 
chính thức, đã có những mối quan tâm chung về việc không thể dễ dàng tiếp 
cận những nhu yếu thực phẩm với cùng số lượng là chất lượng như trước đại 
dịch. Một số lượng lớn người chăm sóc ở Bắc Giang và một người ở Hà Nội 
đã chia sẻ rằng, trong khi họ và những người khác trong cộng đồng của họ 
không lo ngại về việc tiếp cận thực phẩm do họ làm việc trong ngành nông 
nghiệp, họ vẫn lo lắng đến chất lượng thực phẩm và thành phần bữa ăn. Một 
số ít người chăm sóc được phỏng vấn ở cả bốn địa điểm nghiên cứu không 
phải trải qua các thay đổi về lượng thực ăn tiêu thụ, tiếp cận các dịch vụ dĩnh 
dưỡng và thực hành nuôi con. 

“So với trước đại dịch, thực phẩm tại thời điểm đó bị hạn chế vì nguồn cung 
không thể vào tỉnh. Nguồn chính của chúng tôi là tỉnh Quảng Nam, nhưng hồi 
đó xe tải không được phép đi lại giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Tuy nhiên, thực 
phẩm vẫn có sẵn trong các siêu thị, nhưng chỉ dành cho những người nhanh 

chân.” – Người mẹ, Đà Nẵng 

59 Vu và cộng sự 2021.

60 UNDP 2021b.
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Hình 8. Tỷ lệ hộ gia đình phải lo lắng về việc thiếu ăn trong 
vòng 30 ngày gần nhất
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào dữ liệu Khảo sát Giám sát của Ngân hàng Thế giới 2020-21. 

Nhiều gia đình ở Việt Nam đã đối phó với việc thiếu khả năng tiếp cận và/
hoặc khả năng chi trả cho nhu yếu phẩm, bên cạnh việc mất thu nhập và 
thất nghiệp gia tăng, bằng cách thay đổi cách nạp dinh dưỡng và thực 
hành nuôi dưỡng trẻ em của họ. Chất lượng dinh dưỡng của các bữa ăn 
được cung cấp cho trẻ em, về mặt đa dạng thực phẩm và các chất dinh dưỡng 
thiết yếu, được tìm ra là đã giảm trong giai đoạn đầu của đại dịch năm 2020.61 
Việc phong tỏa kéo dài hơn vào năm 2021 so với năm trước đó có khả năng 
cho thấy việc giảm chất lượng dinh dưỡng đã trở nên nghiêm trọng hơn. Điều 
này đặc biệt đáng lo ngại, vì dữ liệu cấp quốc gia 2020-21 cho thấy hơn một 
nửa số trẻ em từ 0-5 tháng tuổi (54%) không được bú mẹ hoàn toàn và/ hoặc 
không được đáp ứng về các tiêu chuẩn chế độ ăn uống tối thiểu chấp nhận 
được (59,1%) (Phụ lục IV: Hình 10). Những điều này gây ra 70,4% số trẻ em từ 
0-4 tuổi phải đối mặt với thiếu thốn nghiêm trọng về dinh dưỡng và sức khỏe 
trong 1000 ngày phát triển đầu đời (Phụ lục IV: Hình 11). 

Những phát hiện này đã được xác nhận bởi một phần đáng kể những người 
chăm sóc đã được phỏng vấn ở bốn địa điểm nghiên cứu. Mặc dù phần lớn 
những người chăm sóc đã nỗ lực ưu tiên và duy trì vấn đề nạp đủ chất dinh 

61 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 2020e.

“Trong thời buổi giãn cách 
xã hội, nếu ai đó mắc bệnh, 
việc đi khám sức khỏe tại 
các bệnh viện như trước 
sẽ rất phức tạp, phải làm 
xét nghiệm Covid. Trong 
gia đình tôi, con dâu tôi bị 
ung thư. Cháu phải kiểm 
tra sức khỏe hàng tháng. 
Trong thời kỳ đại dịch và 
giãn cách xã hội, việc kiểm 
tra sức khỏe và mua thuốc 
càng khó khăn hơn. Chúng 
tôi phải mời bác sĩ gia đình 
đến nhà kiểm tra sức khỏe.” 
– Người cha, Bắc Giang

“Mỗi toa thuốc có giá hơn 
1 triệu đồng. Tôi không có 
tiền vào thời điểm đó. Tôi 
đã phải gọi điện cho một 
số người quen để vay tiền. 
Họ sẵn sàng cho tôi vay 
tiền để cứu sống tôi. Đến 
nay tôi vẫn chưa trả tiền 
cho họ. Họ nói bây giờ tôi 
có thể để đó, và trả dần 
khi có thu nhập.” – Người 
mẹ phải cách ly ở nhà 
(lao động không chính 
thức), Thành phố Hồ Chí 
Minh 
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“Con gái tôi không có đủ 
cá, thịt hoặc rau để ăn. 
Cháu chỉ có thể ăn bất 
cứ thứ gì có sẵn, không 
được ăn sữa […] Khó 
khăn lớn nhất của tôi lúc 
đó là thiếu ăn. Con tôi 
gầy đi và thèm ăn mọi 
thứ. […] Khi cháu bị ốm, 
cháu đã xuống cân. Giai 
đoạn này cháu chỉ ăn 
cơm và bú mẹ, không 
ăn gì khác. Tôi cũng đã 
nhờ những người xung 
quanh giúp đỡ để mua 
[chế phẩm từ sữa] cho 
cháu, nhưng họ rất khó 
mua đúng loại mà cháu 
từng ăn. […] Tôi đã đặt 
hàng bất cứ thứ gì có 
sẵn. Tôi chấp nhận bất 
cứ thứ gì được giao đến, 
ngay cả khi đồ gần hết 
hạn hoặc không như 
mong đợi. Có thứ để ăn 
là tốt lắm rồi.” – Người 
mẹ (người hưởng trợ 
giúp xã hội), Thành 
phố Hồ Chí Minh 

“Ban đầu, chúng tôi chỉ 
giảm khẩu phần ăn của 
mình, chứ không phải 
của con. Con gái tôi là 
ưu tiên hàng đầu, nên 
cháu không bị đói.” – 
Người mẹ (lao động 
nhập cư), Thành phố 
Hồ Chi Minh 

“Trong thời kỳ đại dịch, 
chúng tôi phải giảm 
lượng thực phẩm vì hạn 
chế thu nhập. Tôi không 
thể đi chợ, nên không 
có nhiều sữa cho con.” – 
Người mẹ, Bắc Giang 

dưỡng giống như thời kỳ trước đại dịch, những nỗ lực này đã bị ảnh hưởng 
bởi việc giảm thu nhập và khả năng chi trả hoặc khả năng tiếp cận thực phẩm 
dinh dưỡng cho con cái họ. Những thay đổi trong thực hành cho ăn đã được 
quan sát thấy ở một số người chăm sóc, đặc biệt là ở những người thuộc 
nhóm dễ bị tổn thương (bao gồm cả người lao động phi chính thức và nhân 
viên nhập cư), trong đó trẻ em nhận khẩu phần ăn giảm, ít dinh dưỡng và ít đa 
dạng hơn, trong khi các bà mẹ cho con bú tiêu thụ ít thực phầm dinh dưỡng 
hơn và/ hoặc phải thay thế sữa mẹ bằng sữa công thức. 

Những người chăm sóc trẻ đang trong độ tuổi đến trường ở Bắc Giang và Hà 
Nội cũng cho biết việc thiếu bữa ăn ở trường khiến chế độ ăn và sinh hoạt của 
trẻ bị gián đoạn và khó đáp ứng đủ dinh dưỡng của trẻ ở nhà. Điều này cũng 
áp dụng cho con cái của cha mẹ là người di cư, những người phải đối mặt với 
các gánh nặng thêm vào do không thể đảm bảo hoặc theo dõi trực tiếp lượng 
dinh dưỡng của con mình. Một người chăm sóc trẻ là lao động phi chính thức 
ở Bắc Giang chia sẻ rằng họ đã nhận được hỗ trợ lương thực từ chính quyền 
địa phương, nhưng khoản hỗ trợ này đã bị dừng vào năm 2021. 

“Các con không được đi học nên chúng tôi gộp bữa sáng và bữa trưa 
thành một bữa. […] Lúc đó cũng do tinh thần căng thẳng, nên sữa mẹ 

không về nhiều.” – Người mẹ (lao động tự do), Hà Nội 

“Trước đại dịch, con trai tôi được ăn trưa ở trường, nơi cung cấp các bữa ăn 
và thực đơn ngon miệng. Trong đợt dịch, tôi gửi con về quê cho bố mẹ đẻ 

chăm sóc. Bữa ăn và thói quen ăn uống của cháu không được duy trì tốt.” – 
Người mẹ (lao động nhập cư), Bắc Giang 

Khoảng 12,7% trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam mà đã bị mất đi các quyền về 
dinh dưỡng và sức khỏe, cũng bị thiếu hụt đa chiều về tiếp cận với nhà ở và 
vấn đề vệ sinh an toàn (Hình 2). Những thiếu hụt đa chồng chéo mà trẻ em 
phải đối mặt trong đại dịch, cùng với sự gián đoạn các dịch vụ dinh dưỡng cơ 
bản, có nguy cơ làm trì trệ những tiến bộ đạt được trong việc giảm thiếu hụt 
dinh dưỡng và phát triển thể chất cấp tính và mãn tính, bao gồm cả tình trạng 
thấp còi và suy dinh dưỡng ở trẻ em. Bổ sung cho những phát hiện này, các 
nhân viên tuyến đầu ở Bắc Giang chia sẻ rằng các chương trình theo dõi dinh 
dưỡng/ tăng trưởng và bổ sung vitamin định kỳ cho mẹ và bé đã bị gián đoạn 
hoặc bị tạm ngừng trong thời kỳ đại dịch. Tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ 
Chí Minh, các nỗ lực đã được thực hiện để tiếp tục các chương trình về dinh 
dưỡng thông qua các kênh từ xa và hợp tác cấp cơ sở, dù rằng chúng không 
được ưu tiên trong bối cảnh đại dịch. 
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Những người chăm sóc ở cả bốn địa điểm nghiên cứu, khi nêu lên những lo 
ngại về dinh dưỡng, đã đối phó với việc giảm khả năng tiếp cận và khả năng 
chi trả đối với các loại thực phẩm thiết yếu và thực phẩm dinh dưỡng bằng 
cách: 1) giảm tần suất, số lượng bữa ăn, hoặc số lượng thực phẩm trong mỗi 
bữa ăn; 2) tiêu thụ thực phẩm chất lượng thấp hơn như mì ăn liền hoặc; 3) 
vay tiền để mua thực phẩm hoặc dựa vào các mạng lưới hỗ trợ không chính 
thức bao gồm các tổ chức từ thiện; 4) dựa vào hỗ trợ lương thực chính thức; 
5) từ bỏ các bữa ăn để ưu tiên cho dinh dưỡng của con cái họ trong bối cảnh 
nguồn lực thấp; 6) giảm chi tiêu trong các lĩnh vực khác để ưu tiên chi tiêu cho 
thực phẩm; 7) tham gia vào các hoạt động canh tác hoặc đánh bắt để bổ sung 
nguồn cung cấp thực phẩm cho gia đình. Những cơ chế đối phó này đặc biệt 
phổ biến đối với những người chăm sóc ở các hộ gia đình nghèo và dễ bị tổn 
thương - người di cư, lao động phi chính thức, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Cắt 
giảm chi tiêu hộ gia đình là một cơ chế đối phó phổ biến để giải quyết tình 
trạng giảm thu nhập và mất việc làm, và thực phẩm là nhóm phổ biến nhất 
cho việc giảm chi tiêu. Trên toàn quốc, 4/5 hộ gia đình giảm chi tiêu, trong 
đó 71% hộ gia đình giảm chi tiêu cho thực phẩm. Hiện trạng này là nghiêm 
trọng nhất ở các hộ gia đình dễ bị tổn thương bao gồm gia đình có con nhỏ 
và những người bị mất việc trong nhiều tháng trời, đặc biệt là người di cư.62

“Trước đại dịch, các bữa ăn của chúng tôi vẫn ổn. Trong thời gian đại dịch, chúng 
tôi phải giảm bớt bữa ăn. Ví dụ, trước đây chúng tôi ăn 3 bữa, nhưng bây giờ 

chúng tôi chỉ ăn 2 bữa chính. Nếu duy trì 3 bữa ăn như trước đây thì chúng tôi 
không kham nổi. Chúng tôi cũng mua ít thực phẩm hơn.” – Người chăm sóc là 

nam của một trẻ dễ bị tổn thương (hộ gia đình nghèo), Đà Nẵng 

“Trong đợt đại dịch, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vợ chồng tôi không thể 
kiếm được thu nhập. Chúng tôi chủ yếu sử dụng lương thực, thực phẩm sẵn có ở 
nhà. Đã có lúc gia đình tôi phải dùng đến các loại thực phẩm khác. Chúng tôi đã 
sử dụng mì gói cho các bữa ăn chính trong khoảng 2 tháng.” – Người mẹ, Bắc 

Giang 

“Số bữa ăn không giảm nhưng chất lượng bữa ăn ngày càng giảm. Chúng tôi 
không có nhiều lựa chọn thực phẩm như trước đây và chúng tôi phải sử dụng 

nhiều thực phẩm đông lạnh hơn. Vào thời điểm đó giá thực phẩm bán trong siêu 
thị tăng lên rất nhiều.” – Người cha, Thành phố Hồ Chí Minh 

“Trong đại dịch, tôi không có đủ thức ăn. Tôi để dành thức ăn cho con gái, vì vậy 
tôi không có gì để ăn. Như vậy chất lượng sữa mẹ không được đảm bảo. […] 

Tôi không nghĩ mình cần phải ăn để có sữa bổ dưỡng cho con bú. Tôi đang cho 
con bú nhưng không có đủ ăn nên cơ thể yếu đi rất nhiều.” – Người mẹ (người 

hưởng SA/ SP), Thành phố Hồ Chí Minh 

62 UNDP 2021b.

“Trong đại dịch, đầu tiên, 
chúng tôi không thể tổ 
chức các lớp học về dinh 
dưỡng. Thứ hai, chúng 
tôi đã bỏ lỡ đợt bổ sung 
vitamin A cho trẻ em vào 
tháng 6.” – Nhân viên 
tuyến đầu, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

“Các chương trình của 
trung tâm y tế vẫn được 
thực hiện khi đến thời 
điểm, nhưng số lượng 
không đảm bảo. […] 
Trước đây, việc cung cấp 
vitamin A cho trẻ được 
thực hiện mỗi tuần một 
lần, nay là hai tuần một 
lần và được chia thành 
các thời điểm [suất] để 
đảm bảo giãn cách xã 
hội.” – Nhân viên tuyến 
đầu, Đà Nẵng 

“Trong thời kỳ giãn cách 
xã hội, chương trình 
chăm sóc dinh dưỡng sẽ 
bị gián đoạn. Tuy nhiên, 
việc tư vấn sẽ được thực 
hiện dưới nhiều hình thức 
khác như qua điện thoại 
hoặc trực tuyến.” – Nhân 
viên tuyến đầu, Hà Nội 
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4.6. Giáo dục và Học tập 

Kể từ khi bắt đầu bùng phát dịch vào năm 2020, trẻ em Việt Nam đã phải đối 
mặt với những thách thức về khả năng tiếp cận và chất lượng học tập do các 
trường học chuyển từ học tập từ xa sang trực tiếp và sau đó quay trở lại với việc 
học từ xa. Việc đóng cửa trường học được áp dụng trên toàn quốc vào đầu 
năm 2020, với việc đóng cửa và mở lại có chọn lọc trong năm 2021, cho đến 
khi hầu hết các trường học được mở lại vào đầu tháng 5 năm 2022.63 Sau đó, 
trường học sẽ chỉ bị đóng cửa nếu tại tỉnh thành đó có tỷ lệ nhiễm bệnh cao. 
Đóng cửa trường học theo đó được thực hiện theo từng tỉnh.64 Chủ trương mở 
lại trường học được thực hiện rất nghiêm túc.65 Các trường học phải thực hiện 
các thực hành 5K: đeo khẩu trang che mũi và miệng, khử trùng, duy trì khoảng 
cách an toàn, không tụ tập và khai báo y tế.66 Hơn nữa, trường học không được 
cho phép trẻ em dùng chung thiết bị học tập trong lớp. Luôn phải đảm bảo 
giãn cách xã hội và trẻ em được hướng dẫn rửa tay thường xuyên. Điều này có 
nghĩa là các trường cần có thêm không gian và cơ sở vật chất để đón trẻ trở lại 
trường. Theo UNESCO (2021), 30% trường học thiếu các dịch vụ WASH và do 
đó không thể vận hành.67 

Trong thời gian trường đóng cửa, hầu hết trẻ em theo học thông qua phương 
pháp học từ xa. Các lựa chọn học tập từ xa bao gồm các ứng dụng học tập, 
truyền hình, đài phát thanh hoặc trực tuyến thông qua máy tính, máy tính 
bảng hoặc điện thoại di động và thường được bổ trợ bởi giáo viên hoặc các 
nhóm học tập do trường học tổ chức trên ứng dụng trò chuyện di động.68 
Những phương pháp giảng dạy này đã tạo thêm áp lực cho giáo viên cũng 
như học sinh, do khó khăn trong việc theo dõi tiến độ học tập của trẻ ở nhà, 
những trẻ không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận với các thiết bị học tập này 
hoặc không biết cách sử dụng những thiết bị này. Những điều kiện này có 
khả năng làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng hiện có trong giáo dục trong 
ngắn hạn và dài hạn và làm tồi tệ thêm các rào cản hiện về khả năng tiếp cận.

Mặc dù tỷ lệ hoàn thành bậc tiểu học tăng lên qua các năm, nhưng tiến bộ này 
đã bị đình trệ trong thời gian đại dịch. Như Bảng 7 (Phụ lục IV) cho thấy, tỷ lệ trẻ 
em từ 12 đến 17 tuổi đạt được trình độ tiểu học vào năm 2021 là cao, với tỷ lệ 
không hoàn thành chương trình giáo dục toàn quốc là chỉ 1,5%. Đối với trẻ em 
ở độ tuổi 11, tỷ lệ hoàn thành chương trình thấp hơn đáng kể. Trên toàn quốc, 
7,9% trẻ em 11 tuổi, độ tuổi đi học trung học cơ sở, chưa hoàn thành chương 
trình tiểu học. Có hai lý do khả thi cho điều này; trẻ bắt đầu đi học muộn hơn 
dự kiến   và có những trẻ khác đã học lại một lớp. Phần sau đây viết về những 

63 AMRO 2022.

64 Lê và cộng sự 2021.

65 UNICEF Việt Nam 2022.

66 Anh Kiệt 2020.

67 UNESCO và UNICEF 2021a.

68 Kath Ford, Nguyen Thang, và Le Thuc Duc 2021.
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phát hiện của phân tích định tính có liên quan đến giáo dục sẽ thảo luận về 
cách mà đại dịch đã có thể làm trầm trọng thêm điều này. Về tỷ lệ đi học, tỷ lệ 
không đi học ở học sinh trung học cơ sở nhiều hơn, điều này có thể được giải 
thích là do đi học tiểu học miễn phí và bắt buộc.  

Theo kết quả của cuộc khảo sát SDGCW 2020-21 và phân tích thiếu hụt đa chiều 
(Bảng 7), và được hỗ trợ bởi dữ liệu từ Khảo sát qua Điện thoại về COVID-19 
của tổ chức Young Lives vào tháng 3 năm 2022,69 sự chênh lệch về tiếp cận, 
đến trường và thành tích vẫn tồn tại trong suốt thời kỳ đại dịch. Trẻ em sống ở 
nông thôn, đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, dân tộc 
thiểu số và trẻ em thuộc nhóm nghèo nhất đều phải đối mặt với mức độ thiếu 
thốn lớn hơn. Các vấn đề về giáo dục trong đại dịch đã được thảo luận trong 
các cuộc phỏng vấn người cung cấp thông tin chính và FGD tại Hà Nội, Đà 
Nẵng, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo viên, hiệu trưởng và người 
chăm sóc trẻ bày tỏ mối quan tâm của họ về những đứa trẻ bị bỏ lại về mặt 
học tập vì những thách thức do đại dịch gây ra. Điều này đặc biệt liên quan 
đến trẻ nhỏ, do các trung tâm giáo dục mầm non đóng cửa mà không có các 
lựa chọn thay thế từ xa hoặc lựa chọn khác. Trong thời kỳ đại dịch, 19,1% trẻ 
em từ 3-4 tuổi không theo học chương trình giáo dục mầm non (Phụ lục IV: 
Hình 10) và 21,9% trẻ em từ 2-4 tuổi không phát triển đúng hướng (dựa trên 
Dữ liệu SDGCW 2020-21; Phụ lục V, Bảng 12). Trẻ em sống ở nông thôn, trẻ em 
trai, trẻ em sống với chủ hộ là phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em sống 
trong các gia đình nghèo nhất có khả năng bị thiếu thốn về vấn đề phát triển 
thời thơ ấu hoặc không phát triển đúng hướng. 

Thách thức chính 

Khi đại dịch bùng phát, các giáo viên phải nhanh chóng điều chỉnh sang một 
hình thức dạy học từ xa mới. Trong phần lớn tình huống dù không được đào 
tạo chính thức, các giáo viên đã học cách vận dụng truyền đạt video trực 
tuyến, các bài học được thu sẵn và làm việc với những học sinh mất tập trung 
và không tập trung sau màn hình. Vào buổi sáng, trẻ em tham gia các lớp học 
để học các môn học mới, và vào buổi chiều, các em sẽ tự học. Bên cạnh việc 
giảng dạy từ xa, giáo viên phải ngầm phụ thuộc hoặc phụ thuộc rõ ràng vào 
sự tham gia của gia đình để giám sát việc tự học của trẻ. Tuy nhiên, nhiều phụ 
huynh được phỏng vấn trong nghiên cứu đã phải vật lộn để cân bằng giữa 
việc theo dõi sự tiến bộ của con cái họ ở trường với các nghĩa vụ chăm sóc và 
công việc đang diễn ra, hoặc thiếu sự giáo dục cần thiết để giúp đỡ trẻ. Khi 
phụ huynh có thể hỗ trợ trẻ học tập từ xa, những người chăm sóc trẻ ở Thành 
phố Hồ Chí Minh cũng như ở Bắc Giang cho biết thường phải ưu tiên trẻ nhỏ 
hơn vì họ lo lắng nhiều hơn về việc học hành của trẻ bị sa sút. Hơn nữa, những 
người chăm sóc trẻ nhỏ càng phải chịu thêm căng thẳng vì không có chương 
trình mẫu giáo từ xa.70 Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4,4 triệu trẻ bị ảnh hưởng 

69 Scott và cộng sự 2022.

70 Theo một người chăm sóc không thụ hưởng SP/ SA từ Hà Nội, trường mầm non ban đầu 
được cung cấp tại Hà Nội thông qua sáng kiến tư nhân của các trường học nhưng sau đó 
Bộ đã loại bỏ.

“Bây giờ các cháu phải học 
trực tuyến, đôi khi tôi bận 
chăm con nhỏ và không 
thể theo dõi sát việc học 
của các cháu lớn. Vì vậy, 
các cháu không chú tâm 
hơn vào việc học bất chấp 
sự nhắc nhở của giáo viên. 
Có khi con tôi chợp mắt 
khi cô giáo dạy trực tuyến, 
cô giáo không thể biết 
được, vậy làm sao con tôi 
có thể tiếp thu kiến thức 
tốt như khi đến trường.” – 
Người chăm sóc trong 
khu cách ly, Hà Nội 

“Đối với những gia đình có 
đủ điều kiện, việc học trực 
tuyến rất đơn giản. Nhưng 
đối với những gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn hoặc 
những gia đình lao động 
phổ thông, họ [không] có 
phương tiện cho con em 
mình học trực tuyến. Có 
lần tôi đến thăm một gia 
đình thấy 2-3 chị em dùng 
chung điện thoại khi học 
trên mạng. Người chị học 
trước, người em học sau, 
thậm chí phải bỏ học vì 
không có máy tính để học.” 
– Nhân viên tuyến đầu, 
Trung tâm Hỗ trợ Phụ 
nữ và Trẻ em, Thành phố 
Hồ Chí Minh 
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bởi việc đóng cửa trường học mà không có các lựa chọn thay thế trực tuyến 
trong năm 2021-2022.71

Khả năng tiếp cận và khả năng chi trả cho việc học từ xa 

Nhiều phụ huynh, giáo viên và trường học đã bày tỏ sự lo lắng của họ về việc 
con họ tiếp cận với các nền tảng học tập trực tuyến trong các cuộc phỏng vấn. 
Theo những người được hỏi, thiếu thiết bị học tập hoặc kết nối internet kém 
là nguyên nhân gây ra lo lắng này. Những người chăm sóc trẻ, chủ yếu đến từ 
Bắc Giang, cho biết họ phải nhờ các thành viên trong gia đình để mượn các 
thiết bị và trong một số trường hợp, trẻ em sẽ truy cập nền tảng học tập từ 
xa tại nơi ở của bạn bè, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi tiến độ học tập 
của trẻ. Những người được hỏi từ các thành phố khác cho biết họ thường có 
thể truy cập vào các thiết bị kỹ thuật số để tạo điều kiện cho việc học tập từ 
xa của con cái họ. 

Do đại dịch, tình trạng mất việc ngày càng lan rộng, và trong một số trường 
hợp, những người chăm sóc phải chuyển về quê hoặc gửi con cho ông bà để 
đối phó với vấn đề thời gian và gánh nặng tài chính của việc chăm sóc. Theo 
một người chăm sóc trẻ đang làm việc tại Hà Nội, điều này khiến việc tiếp nhận 
học tập trở nên khó khăn hơn do sự phân chia về công nghệ giữa thành thị và 
nông thôn. Hơn nữa, trẻ em ở với ông bà ở quê có nhiều khả năng không được 
trang bị đầy đủ thiết bị học tập, và cũng ít được hỗ trợ hơn cho việc học tập do 
ông bà không quen với việc sử dụng các thiết bị này.72 Những người chăm sóc 
khác từ Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng chia sẻ về các trải 
nghiệm này. Các nhân viên tuyến đầu cho biết về nguy cơ con cái của những 
người lao động nhập cư không được đi học hoặc bỏ học do bố mẹ bị giảm thu 
nhập hoặc thất nghiệp, do đó cần phải trở về quê hương của họ. 

Trong số những người tham gia nghiên cứu, nhiều cơ chế đối phó đã được áp 
dụng để hạn chế tổn thất về học tập trong trường hợp không tiếp cận được 
thiết bị học tập. Một số giáo viên được phép đến trường nếu họ gặp sự cố kết 
nối, trong khi những người khác được cử kỹ thuật viên đến nhà để cải thiện 
kết nối hoặc có thể mượn thiết bị từ trường. Đối với sinh viên, hầu hết những 
người tham gia đề nhất trí trả lời về việc chia sẻ thiết bị. Trong trường hợp điều 
này không khả thi, các trường đã gửi tài liệu học tập được in ra và/ hoặc cho 
học sinh mượn thiết bị. Tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, những người 
cung cấp thông tin chính cho biết giáo viên cũng tổ chức các buổi tổng kết 
trong những tuần tựu trường đầu tiên. Những người cung cấp thông tin chia 
sẻ rằng điều này cho phép trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tin tưởng vào cộng 
đồng và trường học của các em để theo kịp chương trình học tập. 

Trải nghiệm học tập từ xa 

Cả những người chăm sóc được phỏng vấn và những người cung cấp thông 

71 Viet Nam News 2022, 4; UNESCO and UNICEF 2021a.

72 Được cho biết bởi một hiệu trưởng trường trung học phổ thông tại Đà Nẵng. 

“Khi đại dịch bùng phát, 
cha mẹ không có thu 
nhập, mất việc làm, con 
cái phải theo cha mẹ về 
quê. Vì vậy, khả năng 
nghỉ học là cao.” – Nhân 
viên tuyến đầu, Trung 
tâm Hỗ trợ Phụ nữ và 
Trẻ em, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

“Có những học sinh có 
bố mẹ là người trong lực 
lượng vũ trang đang làm 
nhiệm vụ buộc phải về 
quê và ông bà của các em 
không thể hỗ trợ được việc 
học. Nếu ông bà có thể hỗ 
trợ việc học của học sinh 
thì tốt, còn nếu không, học 
sinh phải tự đi học hoặc 
nhờ người ở quê giúp. Ở 
trường chúng tôi cũng có 
một số trường hợp như 
vậy, đến kỳ thi thì nhà 
trường gửi bài thi cho các 
em ở quê.” – Hiệu trưởng 
trường trung học phổ 
thông, Đà Nẵng 
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tin chính đều chia sẻ một mối quan tâm chính đó là trải nghiệm học tập từ xa 
khiến trẻ em rất dễ bị phân tâm và khó giữ trẻ em tham gia sôi nổi đồng thời 
khó theo dõi chặt chẽ sự tiến bộ của các em. Những thách thức phổ biến nhất 
liên quan đến việc tự học của trẻ em đã được báo cáo là thiếu hiểu biết, động 
lực và nhiều yếu tố gây mất tập trung. Mặc dù những người tham gia thường 
chia sẻ rằng trường học, giáo viên và phụ huynh đã làm việc cùng nhau để giữ 
cho trẻ em chú ý và có động lực học tập ở nhà, nhưng không thể tránh khỏi 
việc trẻ em mất tập trung và động lực. Những vấn đề đáng lo ngại chính xoay 
quanh 1) khả năng hạn chế của phụ huynh và giáo viên trong việc giám sát 
việc học của con em họ; 2) những rủi ro về sức khỏe của con em do dành quá 
nhiều thời gian cho việc nhìn vào màn hình; 3) hiệu quả hạn chế trong việc 
thúc đẩy động lực và hứng thú học tập từ xa của con em họ. 

Ở tất cả các thành phố được quan sát, thông tin liên lạc giữa phụ huynh và 
giáo viên thường xuyên được đề cập như một cách để giáo viên và phụ huynh 
phối hợp giám sát việc học tập của trẻ em. Phụ huynh cũng có thể tham gia 
các lớp học để họ có thể giúp con mình trong quá trình học tập từ xa, hoặc có 
các buổi thảo luận cá nhân với giáo viên để thảo luận các vấn đề. Tại Hà Nội, 
một giáo viên tiểu học đã bàn về những khó khăn và thậm chí là sự phản đối 
ban đầu của một số phụ huynh liên quan đến việc giám sát việc học tập của 
trẻ em hoặc bắt đầu đóng vai trò một giáo viên tại gia. Tương tự, những người 
chăm sóc cho trẻ em dễ bị tổn thương ở Đà Nẵng và người chăm sóc tại các 
trung tâm cách ly tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn vì trẻ em 
sẽ nghe lời giáo viên nhiều hơn và trở nên kỷ luật hơn nếu có giáo viên.

“Có sự liên kết giữa nhà trường và giáo viên: nếu có bài nào con chưa hiểu, 
chúng tôi hỏi cô giáo chủ nhiệm, cô giáo cũng rất nhiệt tình giải thích. Tôi 
tham gia nhóm Zalo với cô giáo để hàng ngày cập nhật tình hình học tập 

của các con và gửi bài tập các con đã hoàn thành cho giáo viên chấm 
điểm. Nếu bài làm của con không tốt, giáo viên sẽ thông báo riêng với phụ 

huynh.” – Người chăm sóc trong khu cách ly, Đà Nẵng 

Những người chăm sóc ở cả bốn địa điểm đều bày tỏ lo ngại về những ảnh 
hưởng lâu dài của việc học từ xa đối với thói quen hàng ngày, tiến bộ học tập 
và thành tích học tập của con cái họ. Những người chăm sóc bày tỏ sự lo lắng 
cho tương lai của con họ và lo ngại về sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ 
vì trẻ cảm thấy bị “nhồi nhét” ở nhà và không thể gặp bạn bè. Khi ở trường, trẻ 
em được khuấy động bởi giáo viên và các bạn. Đa số những người chăm sóc lo 
ngại rằng trước đây con họ rất ham học, trong khi hiện nay, việc học trực tuyến 
đã làm mất đi sự nhiệt thành đó. Do đó, các em có thể chán nản theo đuổi con 
đường học vấn, như trường hợp của một học sinh Bắc Giang trúng tuyển vào 
một trường đại học nhưng lại bỏ dở ngay sau khi năm học bắt đầu do không 
chịu đựng được với việc học từ xa. 

“Tôi không biết về gói hỗ trợ 
của Chính phủ. Thực ra, tôi 
chỉ nghe nói về các gói hỗ 
trợ ở phường cho nạn nhân 
Covid, chứ tôi chưa bao giờ 
nghe nói về khoản hỗ trợ 
nào cho trẻ em và phụ nữ. 
Tuy nhiên, tôi nhận thấy sự 
giúp đỡ của toàn xã hội để 
đảm bảo trẻ em có thiết bị 
học trực tuyến ở một mức 
độ nào đó.” – Hiệu trưởng 
trường trung học cơ sở, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

“Học trực tuyến giống như 
một con dao hai lưỡi. Nó 
có cả lợi và hại. Khi học trực 
tuyến, trẻ được tiếp cận 
sớm với công nghệ thông 
tin. Tuy nhiên, nếu cha mẹ 
không kiểm soát được, các 
em sẽ tiếp xúc nhiều hơn 
với trò chơi điện tử, mạng 
xã hội và dễ bị các đối 
tượng xấu dụ dỗ.” – Người 
chăm sóc là nam, Bắc 
Giang 
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Các giáo viên từ cả bốn tỉnh thành cũng chia sẻ về sự khó khăn của họ trong 
việc giảng dạy từ xa, đặc biệt là liên quan đến tương tác giữa học sinh và giáo 
viên. Đây là hệ quả của thời gian giảng dạy hạn chế hơn và các lớp học trở nên 
đông đúc. Mặc dù các giáo viên đã cố gắng hạn chế thời gian ngồi sau camera, 
nhưng họ vẫn phát hiện ra nhiều trường hợp trẻ viện lý do để không tham gia 
hoặc tắt camera, có khả năng là để chơi trò chơi. Giảm tỷ lệ đi học đã được đề 
cập đến nhưng tỷ lệ bỏ học không phổ biến bằng. Về kết quả học tập, hầu hết 
các giáo viên hoặc hiệu trưởng đều đề cập đến điểm số tốt hơn của một số 
học sinh là do có sự tham gia nhiều hơn của phụ huynh dành cho những học 
sinh này. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một hiệu trưởng tiết lộ việc hạ tiêu chí 
thành tích để không làm nản lòng những em bị điểm kém. Mặt khác, một số 
người cung cấp thông tin và những người chăm sóc lo ngại rằng những học 
sinh có thành tích kém trước khi đóng cửa trường học càng có nguy cơ bị bỏ 
lại phía sau do những tác động tiêu cực của đại dịch đối với khả năng giám sát 
giáo dục của giáo viên và sự tích cực tham gia học tập của học sinh. 

Từ những trải nghiệm tích cực ít ỏi, những người chăm sóc là nam giới ở Bắc 
Giang có xu hướng tích cực hơn đối với việc học tập từ xa so với những người 
chăm sóc nữ. Những người chăm sóc khác đồng ý rằng trẻ em sẽ phát triển 
các kỹ năng máy tính tốt hơn, ngay cả khi còn nhỏ và điều này sẽ giúp giảm 
bớt khoảng cách kỹ thuật số. Những người khác nói thêm rằng trẻ em được 
phát triển các kỹ năng về tính kỷ luật thông qua việc tự học. Một nhận xét tích 
cực khác là thời gian chăm sóc con cái của họ nhiều hơn và trẻ em cảm thấy 
hạnh phúc khi được ở bên gia đình nhiều hơn. 

Những chia sẻ trải nghiệm về khả năng tiếp cận, khả năng chi trả, học tập từ xa 
và thậm chí tái mở cửa trường học đã cho thấy những xu hướng chung. Trong 
khi tất cả các trường học đều tuân theo hướng dẫn y tế 5K của chính phủ, một 
số phụ huynh vẫn lo lắng về việc cho con đi học lại, đặc biệt là ở các khu vực 
thành thị. Ví dụ, các trường học ở Hà Nội cho phép trẻ em trong diện cách ly 
(F0) tham gia lớp học qua camera trong khi các trẻ em khác đến trường (F1).

Tất cả các biện pháp đã được thực hiện để tiếp tục việc đi học trực tiếp và hạn 
chế tổn thất về những năm học nền tảng của trẻ em, nhưng những người 
cung cấp thông tin chính ở cả bốn địa điểm bày tỏ sự cần thiết có hỗ trợ từ 
chính phủ về việc cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và bộ dụng cụ xét 
nghiệm ở các trường học. Một người chăm sóc trẻ sống tại các khu vực cách 
ly từ Đà Nẵng cũng nhắc đến việc cần phải tiêm phòng cho trẻ trên 5 tuổi để 
trẻ có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường càng nhanh càng tốt, nhằm giảm bớt 
gánh nặng cho phụ huynh. Các đề xuất khác là giảm chi phí tự chi trả do gánh 
nặng tài chính bổ sung. 

“Trường học đóng cửa 
khiến những gia đình nhỏ 
như chúng tôi rất lo lắng 
vì không có người chăm 
sóc con cái. Việc học hành 
của các con bị gián đoạn, 
thói quen sinh hoạt thay 
đổi, ăn uống không được 
tốt như ở trường.” – Người 
chăm sóc trẻ là người di 
cư, Bắc Giang 

“Nhưng khi học sinh đã 
quen với việc học trực 
tuyến, nhà trường lo ngại 
các em sẽ không tập trung 
học mà trò chuyện trên 
nhóm trò chuyện của 
học sinh. Tôi thấy học 
sinh không bỏ tiết nhưng 
không tập trung học. Và 
rất đáng buồn khi một tiết 
học chỉ kéo dài khoảng 
35-40 phút, trong thời 
gian ngắn như vậy học 
sinh không thể tương tác 
với giáo viên vì giáo viên 
không gọi đủ học sinh 
lên phát biểu. Giáo viên 
thường xuyên yêu cầu học 
sinh yếu phát biểu thêm. 
Có những học sinh đến 
lớp học trực tuyến đúng 
giờ, hết giờ học cũng điểm 
danh đúng giờ nhưng 
lại làm việc riêng hoặc 
xin phép đi vệ sinh nhiều, 
chứng tỏ việc tương tác với 
học sinh qua lớp học trực 
tuyến là rất khó.” – Hiệu 
trưởng trường trung 
học phổ thông, Đà 
Nẵng 
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4.7. Bảo vệ trẻ em 

Minh chứng từ ba giai đoạn đầu tiên của đại dịch COVID-19 vào năm 2020 và 
2021 đã cho thấy rằng đại dịch có ảnh hưởng xấu đến việc bảo vệ trẻ em. Giãn 
cách xã hội làm giảm khả năng tránh các lạm dụng hoặc các tác nhân ở nhà 
vì gia tăng căng thẳng về tài chính và tâm lý do đại dịch gây ra. Đại dịch và sự 
gián đoạn của các dịch vụ xã hội cũng khiến việc tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc bảo 
vệ khỏi môi trường ở nhà đầy biến động trở nên khó khăn hơn.73 Một nghiên 
cứu năm 2020 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy 
3,4% số người tham gia nghiên cứu cho biết trẻ em bị bạo lực trong giai đoạn 
đầu của đại dịch.74 Số liệu điều tra năm 2021 cho thấy trung bình 6,4% hộ gia 
đình cho biết về xung đột gia đình do đại dịch, lên tới 13,2% ở khu vực thành 
thị. Các hộ do nam làm chủ cho thấy tỷ lệ xung đột gia đình cao hơn 23% so 
với các hộ do nữ làm chủ.75 Là kết quả của làn sóng thứ tư của đại dịch, việc 
gián đoạn các dịch vụ công cộng, sự cách ly xã hội trong thời gian dài và gián 
đoạn trong thói quen chăm sóc trẻ em đã làm tăng áp lực lên người chăm sóc 
và làm tăng nguy cơ cho trẻ em. 

Trải nghiệm bạo lực trẻ em và bạo lực trên cơ sở giới 

Khi trẻ em ở nhà nhiều hơn, những em sống trong các hộ gia đình dễ bị tổn 
thương hoặc có tình trạng bấp bênh phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn đến 
từ việc dành nhiều thời gian hơn ở các điều kiện sống biến động. Phân tích 
định lượng dữ liệu SDGCW 2020-21 cho thấy rằng có khoảng 2/3 trẻ em từ 
1-14 tuổi ở Việt Nam bị bạo hành tâm lý và khoảng 1/10 trẻ em bị kỷ luật 
về thể chất mang tính cực đoan (tương ứng 64,3% và 11,4%; xem Phụ lục V, 
Bảng 13).76 Trẻ em sống ở Đông Nam Bộ có nguy cơ bị trừng phạt về tâm lý 
cao hơn đáng kể so với tất cả các vùng khác (72,8% so với 42,0% ở Đồng bằng 
sông Hồng). Trẻ em trai có nguy cơ bị kỷ luật tâm lý và thể chất cao hơn đáng 
kể so với trẻ em gái.

Các cuộc phỏng vấn sâu khẳng định về những nguy cơ này đối với trẻ em và 
gợi ý rằng việc tiếp xúc với bạo lực thể chất và tâm lý trong các gia đình có trẻ 
em đã tăng lên trong đại dịch COVID-19. Những người chăm sóc trẻ ở cả ba 
khu vực cho biết, ngay cả khi họ không có trải nghiệm trực tiếp trong tất cả 
các trường hợp, mất việc làm và/ hoặc giảm thu nhập, đóng cửa trường học 
và hạn chế tiếp xúc xã hội đã dẫn đến gia tăng mức độ căng thẳng và lo lắng 
ở nhiều gia đình. Những người chăm sóc cho biết đã chứng kiến   hoặc nghe 
rằng cả xung đột vợ chồng và bạo lực đối với trẻ em ngày càng gia tăng do 

73 FAO và cộng sự 2020.

74 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 2020b.

75 UNDP 2021.

76 SDGCW đo lường cả hành vi gây hấn về tâm lý và trừng phạt thể chất từ người chăm sóc 
đối với trẻ em trong tháng cuối cùng trước cuộc khảo sát. Gây hấn về tâm lý bao gồm quát, 
mắng hoặc la hét với trẻ hoặc gọi trẻ là đồ ngu dốt, lười biếng hoặc những từ ngữ khác. Kỷ 
luật thể chất được định nghĩa là đánh trẻ vào mông hoặc chỗ khác bằng thắt lưng, chổi, 
gậy; đánh/ tát trẻ vào mặt, đầu, tai hoặc đánh trẻ mạnh hết sức có thể. 

“Đối với trẻ em nói chung, 
tôi thấy nhiều gia đình có 
hoàn cảnh rất khó khăn, 
rất mong Chính phủ hỗ 
trợ cho các em và gia 
đình, ví dụ như về học 
phí, sách vở để các em có 
điều kiện đi học tốt hơn.” 
– Người không nhận 
trợ giúp xã hội/ Người 
chăm sóc, Hà Nội 
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những yếu tố gây căng thẳng này. Những người cung cấp thông tin chính ở 
cấp cung cấp dịch vụ cho rằng các nhóm dân cư đặc biệt khó khăn, bao gồm 
người nghèo, cận nghèo, lao động phi chính thức và người di cư, có nhiều khả 
năng trải qua bạo lực hoặc lạm dụng hơn do phải đối mặt với áp lực bổ sung 
về mặt kinh tế và nghĩa vụ chăm sóc. 

Nhận thức và Tiếp cận các Dịch vụ Trợ giúp 

Những người cung cấp thông tin chính ở Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí 
Minh cho rằng mức độ nghiêm trọng của các vụ bạo hành thay đổi trong các 
đợt khủng hoảng khác nhau do phản ứng nhanh chóng của địa phương. Khi 
đại dịch phát triển, tại tất cả các tỉnh, thông tin về đường dây nóng 111 đã 
được chia sẻ phổ biến để báo cáo các vụ việc xâm hại trẻ em và bạo lực gia 
đình. Các nhóm tình nguyện tại địa phương đã tư vấn, hỗ trợ tâm lý, huy động 
nguồn lực tài chính và tổ chức các hoạt động vui chơi, thể dục, thể thao nhằm 
giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tùy theo tính chất của sự việc, 
có thể liên hệ với các ủy ban nhân dân địa phương, nhân viên y tế, tổ chức/ 
trung tâm xã hội (Hội bảo vệ quyền trẻ em, Hội bảo vệ trẻ em, Hội phụ nữ, 
Đoàn thanh niên), công an phường hoặc tòa án (quận). 

Tại Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh, những người làm công tác tuyến đầu 
được phỏng vấn cho biết nhận được thêm hỗ trợ về tài chính và hiện vật từ 
các tổ chức phi chính phủ và cá nhân để tổ chức các hoạt động chăm sóc và 
bảo vệ trẻ em trong thời kỳ đại dịch. Mặt khác, các nhân viên tuyến đầu ở Hà 
Nội và Đà Nẵng cho biết các hoạt động đào tạo, hỗ trợ và nâng cao nhận thức 
đã bị tạm dừng trong thời gian xảy ra đại dịch do nguồn lực bị hạn chế hoặc 
bị chuyển hướng. Những người cung cấp thông tin chính ở cả bốn địa điểm 
nghiên cứu cho biết rằng những trở ngại chính trong việc cung cấp dịch vụ 
trong thời kỳ đại dịch xoay quanh những hạn chế về nguồn lực tài chính, con 
người và vật chất (cơ sở hạ tầng). Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, những 
người cung cấp thông tin đã nhấn mạnh khoảng trống nhân lực quan trọng 
về lực lượng lao động dịch vụ xã hội và khoảng trống này ngày càng trầm 
trọng hơn do tạm ngừng hoạt động trong thời gian đại dịch. Hạn chế về đội 
ngũ nhân viên và cơ hội đào tạo cho người làm công tác xã hội về cách xử lý 
các trường hợp liên quan đến trẻ em và gia đình đã dẫn đến những trở ngại 
trong việc tiếp nhận và cung cấp dịch vụ. 

Các nhân viên tuyến đầu ở cả bốn địa điểm đều chia sẻ hoặc tuyên bố rằng 
nhận thức của cộng đồng về các kênh hỗ trợ trong trường hợp vi phạm được 
cải thiện trong đại dịch. Trong khi nhận thức của những người phỏng vấn là 
người chăm sóc chưa phổ biến, một số người chăm sóc ở Hà Nội, Đà Nẵng, 
Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh đã biết về các nguồn hỗ trợ trong trường 
hợp vi phạm, bao gồm công an, đường dây nóng 111, Ủy ban nhân dân, trạm 
y tế và chính quyền phường. Một số người chăm sóc đã liệt kê thêm các nguồn 
trực tuyến không chính thức, các nhóm trò chuyện và các phương tiện truyền 
thông xã hội khác là diễn đàn để báo cáo, nhận lời khuyên và tìm hiểu về các 
nguồn hỗ trợ cho các trường hợp bạo lực. Điều này có thể đã dẫn đến trở ngại 

“Người nghèo, người cận 
nghèo, người tàn tật, 
người dân tộc thiểu số, 
người vô gia cư ... cũng có 
nguy cơ cao bị bạo hành 
và đôi khi có nguy cơ bị 
xâm hại, giống như trẻ em 
gái và trẻ em chưa đủ tuổi 
bị xâm hại tình dục. Đồng 
thời, những rủi ro cũng 
bao gồm buôn bán người, 
nô lệ tình dục và lạm dụng 
người lao động.” – Người 
chăm sóc trẻ em dễ bị 
tổn thương (hộ nghèo), 
Đà Nẵng 

“Ngay cả tôi, nhiều khi 
ở chợ về, tôi mệt mỏi và 
căng thẳng với vấn đề 
tiền - thiếu tiền, trả nợ. Vì 
vậy, nhiều khi tôi thay đổi 
tính khí, mắng mỏ con 
cái. Nhưng tôi chỉ mắng 
con chứ không đánh con.” 
– Người chăm sóc/ lao 
động tự do, Hà Nội 

“Tôi ra ngoài làm việc. 
Các con tôi nên tự học. 
Tôi không bao giờ đánh 
con mình. Vợ tôi tức giận 
khi dạy con nên đã đánh 
con… Tôi nghĩ vợ mình 
không phải là giáo viên nên 
nhiều khi mất kiểm soát 
khi con chểnh mảng học 
hành như vậy. Mọi người 
đều hành động như nhau.” 
– Người chăm sóc trẻ dễ 
bị tổn thương, Thành 
phố Hồ Chí Minh 
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tiếp nhận dịch vụ và tắc nghẽn cung cấp, vì các diễn đàn này không đảm bảo 
tính bảo mật, dẫn đến sự kỳ thị và tình trạng trở thành nạn nhân một lần nữa 
của những người thoát khỏi vi phạm, đồng thời có thể đã chuyển hướng sự 
chú ý khỏi các kênh chính thức. 

Những người cung cấp thông tin chính ở cả 4 địa điểm đều chia sẻ rằng trẻ em 
và những người cần giúp đỡ không phải lúc nào cũng có xu hướng yêu cầu 
giúp đỡ vì sợ bị xã hội kỳ thị, sợ chia sẻ các chủ đề nhạy cảm (ví dụ: mang thai 
ở tuổi vị thành niên), do nhận thức kém hoặc không tin tưởng vào sự kịp thời 
và/ hoặc chất lượng của dịch vụ được cung cấp và do sự chấp nhận chung của 
xã hội đối với kỷ luật nghiêm khắc. Ví dụ, bạo lực tâm lý, như la mắng, và trừng 
phạt thể chất ở trường học vẫn được chấp nhận và thực hành rộng rãi. Ở cả 
bốn địa điểm, việc tạm ngừng dịch vụ có chọn lọc và giãn cách xã hội cũng 
hạn chế khả năng tiếp cận và tiếp nhận các dịch vụ bảo vệ. 

“Một khó khăn nữa là nhu cầu: dịch vụ sẵn có nhưng gia đình và trẻ em 
chưa thực sự quan tâm và sử dụng… [vì] họ chưa hiểu rõ vai trò và trách 
nhiệm của các tổ chức/ dịch vụ này; thứ hai, đó là tác động của đại dịch, 
của giãn cách xã hội nên họ không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ này; 

hoặc sự quan tâm của mọi người đối với các dịch vụ này cũng hạn chế.” – 
Nhân viên tuyến đầu, Bắc Giang 

“Các thành viên trong gia đình ở với nhau cả ngày, biết bao nhiêu chuyện 
đã xảy ra. Theo tôi, ở những gia đình có 2-3 con mà không có đủ tiền thì bố 
mẹ cũng bực bội, họ không có tiền mua thức ăn, v.v. Nhiều trường hợp rất 

khổ, tôi thấy thương cho các cháu. Trong thời kỳ đại dịch, mọi người không 
đi làm, không kiếm được tiền. Như anh chị có thể thấy, rất nhiều công 

nhân từ khắp mọi miền đất nước đang sinh sống tại đây, nhưng hầu hết 
đều nghèo. Nhưng khó khăn không có nghĩa là chúng ta có thể đánh đập 
và mắng mỏ con cái. Theo tôi, chúng ta phải có thái độ tích cực, nếu hoàn 
cảnh khó khăn quá có thể gọi đến đường dây nóng để được giúp đỡ. Tôi đã 

thấy một số người nhận được sự trợ giúp theo cách này, nhưng tôi chưa 
gọi.” – Người chăm sóc/ lao động nhập cư, Thành phố Hồ Chí Minh 

“Trước đại dịch, vai trò của 
cán bộ phụ trách công tác 
trẻ em ở phường còn chưa 
rõ ràng và chưa đáng kể. Các 
gia đình gặp vấn đề liên quan 
đến con cái của họ không 
biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ, 
không biết người làm công 
tác xã hội là ai và số điện 
thoại để liên hệ. Theo tôi, thứ 
nhất, sự hỗ trợ từ các cán bộ 
hỗ trợ trẻ em ở các cơ quan 
phường, xã là vô cùng mờ 
nhạt. Mọi người sẽ tìm kiếm 
lời khuyên thông qua các 
nhóm [trò chuyện] trên Zalo, 
Facebook, nhóm phụ huynh, 
nhóm bác sĩ hoặc nhóm Zalo 
của các tổ chức, trung tâm 
hỗ trợ trẻ em.” – Nhân viên 
tuyến đầu, Thành phố Hồ 
Chí Minh

“Trách mắng là rất phổ 
biến. Tôi đang làm việc với 
các bậc cha mẹ về kỹ năng 
nuôi dạy con cái. Tôi được 
biết rằng họ đã la mắng, 
trách móc và thường xuyên 
bạo hành tinh thần con 
cái họ. Nếu trẻ không vâng 
lời, các em bị buộc phải 
quỳ gối hoặc úp mặt vào 
tường. Hầu hết các bậc cha 
mẹ đã đánh con cái họ.” – 
Nhân viên tuyến đầu, 
Trung tâm Hỗ trợ Phụ 
nữ và Trẻ em, Thành phố 
Hồ Chí Minh 
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Rủi ro phát sinh 

Việc đóng cửa trường học tước đi các tương tác xã hội thông thường của trẻ 
và buộc những người chăm sóc phải đối mặt với áp lực bổ sung của việc chăm 
sóc trẻ em toàn thời gian trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Trẻ em cũng được 
tiếp xúc với việc sử dụng Internet nhiều hơn do các biện pháp giãn cách xã 
hội, tăng thời gian dùng Internet và các thiết bị kỹ thuật số do học tập từ xa. Đa 
số những người chăm sóc trẻ được phỏng vấn ở Bắc Giang, Hà Nội và Thành 
phố Hồ Chí Minh rất lo ngại về việc con họ tiếp xúc với các rủi ro trực tuyến 
ngày càng tăng, bao gồm nghiện chơi trò chơi trực tuyến, tham gia vào các 
hành vi nguy hiểm và bị dụ dỗ. Mối quan tâm này đặc biệt phổ biến ở những 
người chăm sóc trẻ vị thành niên. Những người chăm sóc ở cả bốn địa điểm đã 
chia sẻ những khó khăn của họ trong việc giảm thiểu những rủi ro này thông 
qua giám sát, do các cam kết về trách nhiệm chăm sóc và công việc mâu thuẫn 
với nhau. 

Trường học có vai trò to lớn trong các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em. 
Với việc đóng cửa trường học, trẻ em thường bị bỏ lại một mình ở nhà khi cha 
mẹ cần đi làm hoặc thực hiện các cam kết khác. Những người lao động nhập 
cư mà không thể trở về quê hương của họ phải đối mặt với những khó khăn 
lớn hơn trong việc quản lý việc chăm sóc con cái của họ. Quyền chăm sóc 
được giao cho ông bà, người giúp việc hoặc con lớn. Do đó, trẻ em đối mặt với 
nguy cơ bị lạm dụng, quấy rối, bắt cóc và bỏ rơi cao hơn. Để đối phó với gánh 
nặng thêm của việc trông trẻ, những người làm công tác tuyến đầu tại Thành 
phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng một số người chăm sóc và người trông trẻ buộc 
phải đưa trẻ sơ sinh và con nhỏ của họ đến chỗ làm. Với việc trẻ em dành nhiều 
thời gian hơn ở nhà và không có sự giám sát nhất quán trong thời gian đóng 
cửa trường học, các em cũng có nhiều nguy cơ bị thương và tai nạn hơn. 

4.8. Sức khỏe tinh thần 

Các vấn đề về sức khỏe tinh thần, bao gồm cả lo âu và trầm cảm, là 
nguyên nhân hàng đầu gây ra những hậu quả tiêu cực của đại dịch ở tất 
cả các nhóm tuổi ở Việt Nam. Đối với trẻ em và thanh niên, dữ liệu năm 2020 
cho thấy căng thẳng, lo lắng và trầm cảm đều tăng do đại dịch. Một gánh 
nặng không tương xứng về sức khỏe tinh thần kém đã được tìm thấy ở trẻ em 
sống trong các khu vực bị hạn chế, phụ nữ trẻ và những người dân tộc thiểu 
số. Dữ liệu của SDGCW 2020-21 cho thấy, trong thời kỳ đại dịch, khoảng 2,0% 
trẻ em từ 5-17 tuổi gặp khó khăn theo chức năng, với tỷ lệ trẻ gặp khó khăn 
thuộc nhóm lo lắng cao nhất (0,6%), tiếp theo là học hỏi, ghi nhớ và chấp nhận 
thay đổi.77 Trẻ em trai có khả năng gặp những khó khăn về chức năng này cao 
hơn một chút so với trẻ em gái. Trẻ em trong các hộ gia đình dân tộc thiểu số, 
trong các hộ gia đình nghèo nhất và/ hoặc sống với người mẹ có trình độ học 
vấn thấp hơn, có nguy cơ gặp khó khăn về chức năng cao hơn. Tuy nhiên, một 
nghiên cứu toàn diện gần đây cho thấy số trẻ em và thanh thiếu niên gặp các 

77 Tổng cục Thống kê và UNICEF 2021.

“Mất nhiều thời gian, 
nhân lực và công sức để 
trông con khi họ ở nhà. 
Đó là khó khăn mà các 
gia đình nhỏ phải đối 
mặt. Hơn nữa, việc trẻ 
em tiếp xúc với các trò 
chơi trực tuyến khi học 
trực tuyến là một nguy 
cơ lớn.” – Người chăm 
sóc là nam, Bắc Giang 

“Ví dụ, bà hoặc mẹ đi mua 
phế liệu không thể để trẻ 
ở nhà một mình vì không 
có ai chăm sóc. Ngoài ra 
còn có những rủi ro và 
nguy hiểm nên mẹ hoặc 
bà buộc phải đưa em bé 
đi làm. Trường hợp bố mẹ 
bán vé số ven đường cũng 
dắt con theo, con cái cũng 
đỡ đần công việc.” – Nhân 
viên tuyến đầu, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

“Khi các con ở nhà, có 
nhiều rủi ro khác như điện, 
nước, tai nạn giao thông 
nếu chạy ra đường.” – 
Người chăm sóc là nam, 
Bắc Giang 
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vấn đề về sức khỏe tinh thần ở Việt Nam có thể cao hơn nhiều, với 1/4 học sinh 
được khảo sát (hoặc 26%) đã báo cáo các triệu chứng hiện tại liên quan đến 
nguy cơ vừa phải hoặc cao về các vấn đề sức khỏe tinh thần. Những con số 
này được kết nối xa hơn tới trải nghiệm về áp lực xã hội và học tập. Các yếu tố 
nguy cơ tổng hợp bao gồm là một bé gái, đang học trung học, thuộc dân tộc 
thiểu số và thuộc cộng đồng LGBTQ+.78 Cung cấp sự tiếp cận các dịch vụ sức 
khỏe tinh thần cho trẻ em và thanh niên là cần thiết để tránh những hậu quả 
tiêu cực của sức khỏe tinh thần lên sự phát triển lâu dài, sức khỏe và kết quả 
cuộc sống của các em.79 

Làn sóng thứ tư của đại dịch vào năm 2021, phong tỏa và giãn cách xã 
hội chắc chắn đã làm tồi tệ hơn tình trạng sức khỏe tinh thần và các vấn 
đề tâm lý xã hội của trẻ em và gia đình. Vào tháng 7 năm 2021, Vòng 3 Đánh 
giá Nhanh Tác Động Kinh tế Xã hội của UNDPs (RIM3) cho thấy hơn 66% hộ gia 
đình lo lắng về tác động của COVID-19, dẫn đến các vấn đề sức khỏe tinh thần 
khác nhau, từ trầm cảm đến lo lắng bất thường. Các hộ gia đình do nữ làm chủ 
có nhiều khả năng gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần hơn, ở mức 82% so với 
63% các hộ gia đình nam. Một số chỉ số cho thấy các hậu quả tiêu cực nghiêm 
trọng hơn nhiều đối với các hộ gia đình do nữ làm chủ hộ, chẳng hạn như khó 
ngủ và thường xuyên lo lắng cả ngày. Những người di cư sống trong điều kiện 
sống đông đúc cũng gặp các vấn đề sức khỏe tinh thần đáng kể.80

Những phát hiện này đã được xác nhận bởi dữ liệu nghiên cứu định tính, khi 
những người chăm sóc ở cả bốn địa điểm nghiên cứu đã đồng thời báo cáo 
trải nghiệm về các vấn đề sức khỏe tinh thần đối với họ, con cái và cộng đồng 
của họ. Những người chăm sóc và con cái của họ trải qua rất nhiều căng thẳng, 
lo lắng và thất vọng do sợ người thân của họ bị nhiễm bệnh, cũng như do thời 
kỳ giãn cách xã hội và phong tỏa dài. Trẻ em và người chăm sóc lo lắng cho 
sức khỏe và hạnh phúc của họ trong bối cảnh tình hình đại dịch mờ mịt, với 
nhiều người gặp phải tình trạng khó ngủ. Những trải nghiệm này càng trầm 
trọng hơn do thiếu cơ hội tương tác xã hội và rèn luyện thể chất, cũng như các 
yếu tố gây căng thẳng bao gồm giảm thu nhập, thất nghiệp, khó khăn trong 
việc quản lý các nhiệm vụ chăm sóc gia tăng và giám sát việc đi học của con 
cái ở nhà. Do đó, những người chăm sóc trẻ ở cả bốn điểm nghiên cứu cũng 
cho biết họ thường xuyên chứng kiến các xung đột giữa các thành viên trong 
gia đình và với con cái của họ hơn. Những người lao động nhập cư nói riêng 
cho biết rằng sự căng thẳng, lo lắng và cô đơn của họ bao gồm cả việc không 
ở gần người thân, con cái và những người thân yêu của họ. 

Những trải nghiệm về sự mất liên kết với mọi người trong thời kỳ giãn cách xã 
hội được liên kết xa hơn đến kỳ thị xã hội liên quan đến nỗi sợ bị lây nhiễm, và 
việc tạm ngưng các phong tục và lễ kỷ niệm truyền thống của cộng đồng, gia 

78 Pollack và Dang 2022.

79 Kath Ford, Nguyen Thang, và Le Thuc Duc 2021; Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 2020e; Quỹ 
Nhi đồng Liên hợp quốc 2021c.

80 UNDP 2021b.

“Nếu ở nhà quá nhiều sẽ 
khiến vợ chồng nảy sinh 
nhiều mâu thuẫn. […] và 
điều đó ảnh hưởng đến 
hầu hết tất cả mọi người, 
kể cả trẻ em. […] Thu nhập 
không quyết định tất cả, 
nhưng nó ảnh hưởng rất 
nhiều đến sức khỏe tinh 
thần của cả gia đình. Ví 
dụ, nếu vợ không có tiền 
sẽ ảnh hưởng đến tình 
cảm vợ chồng, sinh ra lo 
lắng, bồn chồn, và cáu 
gắt.” –Người mẹ (người 
nhận trợ giúp xã hội), 
Đà Nẵng 

“Đôi khi tôi cảm thấy đau 
đầu, mệt mỏi vì trong thời 
buổi giãn cách xã hội, cả 
gia đình ở nhà, không có 
thu nhập nên tôi lo lắng 
nhiều. Tôi cũng bị mất ngủ.” 
– Người chăm sóc là 
nữ (lao động phi chính 
thức), Bắc Giang 

“Thông thường tôi về quê 
một tháng một lần để 
thăm con. Từ khi dịch Covid 
xảy ra, đã khoảng 6 tháng 
rồi tôi chưa thể về thăm 
con.”– Người mẹ (lao 
động di cư tự do), Hà Nội 
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đình. Các bậc cha mẹ là lao động nhập cư ở Hà Nội và Bắc Giang cũng phải 
trải qua nhiều buồn bã, căng thẳng và lo lắng hơn do không thể về quê thăm 
gia đình và con cái trong thời kỳ giãn cách xã hội, và những trải nghiệm này đã 
được kể lại bởi con cái họ và những trẻ em không được gặp cha mẹ các em. 
Con cái của cha mẹ ly hôn cũng có nguy cơ bị khủng hoảng tâm lý do không 
được gặp cha mẹ trong thời gian dài. 

Việc đóng cửa trường học và học tập từ xa trong một thời gian dài đã 
dẫn đến các vấn đề sức khỏe tinh thần cho cả trẻ em và người chăm sóc. 
Những người chăm sóc bày tỏ việc cảm thấy lo lắng cho tiến độ học tập của 
con em họ ở trường và các cơ hội mất đi trong thời gian học tập từ xa, cũng 
như lo lắng về tình trạng sức khỏe tinh thần của con em họ do thời gian dài 
ở nhà mà không được tiếp xúc với bạn bè của các con. Các bậc cha mẹ cũng 
chia sẻ thêm về mối lo ngại của họ về những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe 
và tâm lý, cũng như những nguy cơ tiềm ẩn bị bóc lột và lạm dụng khi con cái 
họ dành nhiều thời gian hơn bình thường để xem tivi, lướt mạng trực tuyến 
và chơi trò chơi điện tử. Trẻ em ở tất cả bốn điểm nghiên cứu cho thấy đã trải 
qua những thay đổi tâm trạng trong giai đoạn giãn cách xã hội, cũng như gia 
tăng căng thẳng và lo lắng về việc duy trì việc học của các em ở trường, hoặc 
mất động lực cho việc tiếp tục học từ xa. Những phát hiện này cho thấy nguy 
cơ xảy ra tác động tiêu cực giữa sức khỏe tinh thần kém ở trẻ em đang đi học, 
và việc đi học và/ hoặc thành tích kém đi do thời gian học tập từ xa kéo dài. 
Một nghiên cứu toàn diện năm 2021 về sức khỏe tinh thần của thanh thiếu 
niên ở Việt Nam cũng xác định áp lực học tập là yếu tố gây căng thẳng chính 
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần.81 Theo dữ liệu SDGCW 2020-21, trẻ 
em trong nhóm 5-17 tuổi không đi học có nguy cơ cao gấp hai lần gặp khó 
khăn chức năng về khả năng tập trung, chấp nhận sự thay đổi, lo lắng, trầm 
cảm và kết bạn.82 Một số người chăm sóc cho biết, ngay cả sau khi đã dỡ bỏ 
các biện pháp giãn cách xã hội, họ vẫn lo lắng và sợ hãi do sợ lây nhiễm hoặc 
tái nhiễm, đặc biệt là cho con cái của họ đang trở lại trường học và chưa được 
tiêm chủng. Trong một số ít trường hợp, những người chăm sóc lo ngại rằng 
con họ gặp khó khăn trong việc thích nghi và hoạt động ngoài trời sau khi 
các hạn chế về giãn cách xã hội được dỡ bỏ. Người làm công tác y tế và xã hội 
tuyến đầu ở cả 4 điểm nghiên cứu đều khẳng định rằng sức khỏe và an toàn 
tâm sinh lý là một trong những rủi ro chính mà trẻ em phải đối mặt trong thời 
kỳ đại dịch và giãn cách xã hội.

Biện pháp đối phó 

Người chăm sóc và trẻ em đối phó với tình trạng sức khỏe tinh thần kém trong 
thời kỳ đại dịch và giãn cách xã hội bằng cách an ủi nhau ở nhà, nói chuyện với 
bạn bè và những người thân của họ qua điện thoại và trực tuyến, tự làm cho 
mình bận rộn bằng các nhiệm vụ chăm sóc và việc nhà, tập thể dục tại nhà, 
xem truyền hình, làm các việc theo sở thích hoặc học các kỹ năng mới ở nhà. 

81 Pollack và Dang 2022.

82 Tổng cục Thống kê và UNICEF 2021.

“Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi 
sợ rằng tôi hoặc người nhà 
tôi sẽ bị nhiễm Covid. Sự lo 
lắng đó cũng dễ lây lan sang 
những người khác. Ngoài ra, 
vì tôi không thể về thăm gia 
đình ở quê nên tôi rất buồn 
và lo lắng.” – Người mẹ/ lao 
động nhập cư tự do, Hà 
Nội 

“Trước đại dịch, các em được 
đến trường và có cơ hội giao 
lưu với các bạn, vui chơi, rèn 
luyện thể thao. Trong thời 
kỳ giãn cách xã hội, các em 
bị ảnh hưởng rất nhiều vì 
không thể vui chơi bên ngoài, 
thay vào đó các em sử dụng 
điện thoại, xem TV, sử dụng 
máy tính. Điều đó khiến trẻ 
em dễ bị trầm cảm, nghiện 
trò chơi điện tử và các thói 
quen trực tuyến.” –Người 
mẹ, Bắc Giang 

“Nếu học trực tiếp, cháu sẽ 
được gặp nhiều bạn bè. Khi 
ở nhà, cháu thấy buồn vì 
không được gặp bạn bè. Khi 
đến lớp học, cháu gặp bạn 
bè của mình. Cháu trở nên 
vui mừng hơn. Cháu có thể 
học và nhớ dễ dàng hơn.” – 
Người mẹ, Thành phố Hồ 
Chí Minh 
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Những người chăm sóc đã khuyến khích trẻ em tương tác với bạn bè và gia 
đình qua điện thoại và trò chuyện, đồng thời cố gắng tạo hứng thú cho các 
em với các cuộc trò chuyện, hoạt động và trò chơi ở nhà. Trải nghiệm chung về 
đại dịch cũng có thể đã củng cố các mối quan hệ trong cộng đồng và những 
mạng lưới hỗ trợ không chính thức. Những người chăm sóc ở cả bốn địa điểm 
nghiên cứu đã đưa ra những ví dụ về hỗ trợ và đoàn kết cộng đồng được cải 
thiện do đại dịch, và một số ít người chăm sóc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà 
Nẵng và Hà Nội chia sẻ rằng họ nhận thấy những tác động tích cực đến sức 
khỏe tinh thần và đời sống của họ do có nhiều thời gian hơn cho con cái của 
họ ở nhà, chẳng hạn như việc cùng nhau ăn các bữa ăn trong ngày. 

Một số ít người chăm sóc ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ 
nhận được sự hỗ trợ tinh thần từ lãnh đạo cộng đồng hoặc chính quyền địa 
phương để đối phó với những trải nghiệm căng thẳng và lo lắng trong giai 
đoạn xã hội giãn cách. Tuy nhiên, không ai trong số những người chăm sóc 
được phỏng vấn tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý từ chuyên gia trong quá trình diễn 
ra đại dịch, hoặc không biết nơi để tìm kiếm tư vấn tâm lý chuyên nghiệp khi 
có nhu cầu. Các nhân viên công tác xã hội tuyến đầu ở Đà Nẵng, Bắc Giang và 
Hà Nội xác nhận rằng nhận thức kém và sự kỳ thị của xã hội tiếp tục hạn chế 
việc tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần, ngay cả khi chúng có 
sẵn. 

4.9. Nước sạch và Vệ sinh môi trường (WASH)

Theo điều tra SDGCW 2020-2021, chỉ 1,9% hộ gia đình không được tiếp cận với 
nguồn nước được cải thiện, 0,4% ở khu vực thành thị và 2,8% ở khu vực nông 
thôn. Trong số các hộ gia đình sử dụng nguồn nước sinh hoạt không hợp vệ 
sinh, 0,4% phải mất tới 30 phút để đến lấy nước và quay lại. Các lý do chính 
khiến các hộ gia đình không thể tiếp cận đủ lượng nước bao gồm không có 
nước tại nguồn, không thể tiếp cận nguồn nước và độ mặn của nước. Khoảng 
bốn trong số mười hộ gia đình đã bị có khuẩn E.coli trong nước uống của họ. 
Tuy nhiên, 77,7% hộ gia đình đã xử lý nước hợp lý. Hơn nữa, 7,9% hộ gia đình 
ở Việt Nam sử dụng thiết bị vệ sinh không đạt chuẩn trong khi 89,9% được sử 
dụng các thiết bị vệ sinh không dùng chung đã được cải thiện. Ngoài ra, 10,7 
triệu người (10,15 triệu ở nông thôn và 550.000 ở khu vực thành thị) ở Việt Nam 
vẫn thực hiện hành vi đại tiện lộ liễu.83 Tổng chi tiêu cho các vấn đề WASH ở 
mức 334.385 đồng/ đầu người (14,4 USD/ đầu người) vào năm 2018. Trong giai 
đoạn 2020-21, 97,9% hộ gia đình có thiết bị rửa tay, trong đó 7,2% không có 
nước và xà phòng hoặc chất tẩy rửa tại các nơi cụ thể.

Có những hạn chế số liệu về tính sẵn có của các thiết bị WASH trong trường 
học. Tuy nhiên, UNICEF cung cấp hỗ trợ ở cấp tỉnh với khoảng 3.000 hộ gia 
đình ở sáu xã và 60 trường học được hưởng lợi từ nâng cấp các cơ sở WASH, bộ 
lọc nước bằng sứ, các hoạt động xúc tiến rửa tay và vệ sinh. Theo dữ liệu năm 
2019, 18.000 trẻ em đã thực hiện các hành vi WASH lành mạnh và được hưởng 

83 UNICEF 2020.

“Trưởng thôn và đoàn 
thanh niên đã đến thăm 
hỏi, động viên chúng tôi. 
Cán bộ phụ trách y tế cũng 
trò chuyện và động viên 
chúng tôi qua điện thoại.” – 
Người mẹ, Bắc Giang 

“Bình thường, tôi đi làm 
về mệt mỏi và không làm 
gì cả. Trong thời kỳ giãn 
cách xã hội, tôi có nhiều 
thời gian rảnh hơn. Sau 
khi làm hết việc nhà, tôi có 
thời gian rảnh để trồng cây, 
trồng hoa và dành nhiều 
thời gian hơn cho gia đình 
và con cái.” – Người cha, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

“Điều hữu ích nhất là nói 
chuyện với vợ con tôi. Đối 
với bạn bè và gia đình, điều 
đó chẳng hạn như là hỏi 
mọi người đang thấy thế 
nào. Ví dụ, nếu tôi có vấn 
đề, tôi sẽ nói với vợ tôi và 
gia đình tôi. Đó cũng là 
một cách để giải tỏa bằng 
cách lắng nghe lời khuyên 
và đề xuất của mọi người.” 
– Người cha, Hà Nội 

“Không có nhiều văn 
phòng công tác xã hội tư. 
[…] Về tư vấn tâm lý, ở Việt 
Nam, người dân vẫn chưa 
quen với việc bị bệnh tâm 
lý và đến gặp bác sĩ trị liệu 
tâm lý. Mạng lưới cung cấp 
dịch vụ tư vấn tâm lý chưa 
mở rộng và đào sâu, nên ở 
Việt Nam chưa hình thành 
thói quen điều trị tâm lý.” 
–  Nhân viên công tác xã 
hội, Hà Nội
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một môi trường học đường sạch hơn.84 Đại dịch COVID-19 đã có những tác 
động lớn đến việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ WASH dễ tiếp cận với giá 
cả phải chăng ở Việt Nam và điều này sẽ được thảo luận dưới đây. 

Tiếp cận nước sạch và công trình vệ sinh được cải thiện

Tiếp cận với các phương tiện WASH và PPE đầy đủ trong nhà và không gian 
công cộng là rất quan trọng trong các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng 
như đại dịch COVID-19. Các nhân viên tuyến đầu được phỏng vấn tại bốn 
điểm nghiên cứu khẳng định rằng, ở cả bốn điểm nghiên cứu, việc tiếp cận 
với nước sạch và điều kiện vệ sinh được cải thiện gần như là phổ biến, và việc 
thực hành rửa tay và vệ sinh chung đã được cải thiện trong thời kỳ đại dịch.

Những người cung cấp thông tin chính đã lưu ý một số trường hợp ngoại lệ 
về tiếp cận nước sạch ở các khu vực đô thị. Một cán bộ WASH ở Hà Nội chia sẻ 
về nguy cơ gia tăng khi sử dụng bồn nước tự quản. Khi các hộ gia đình hoặc 
cư dân chung cư có trách nhiệm dẫn nước vào bể chứa riêng của họ, thì việc 
duy trì bể nước và xử lý nguồn nước là do họ quyết định. Kết quả là, sự liên tục 
của nguồn nước và chất lượng nước có thể bị ảnh hưởng do quản lý máy bơm 
xuống cấp, đường ống được kết nối kém hoặc nắp bể không đóng đúng cách. 
Đặc biệt là các hộ nghèo và các hộ khó khăn không có phương tiện xây dựng 
bể chứa nước sạch, an toàn và các công trình vệ sinh đầy đủ. Tại Đà Nẵng, nhìn 
chung trong các tháng 7 và 8, các hộ dân thường có nhu cầu mua nước đóng 
bình do nước nhiễm lợ, nhiễm phèn mặn. 

Tuân thủ các biện pháp phòng dịch cộng đồng 

Các giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 và các chính sách liên quan về giãn 
cách xã hội, đã chứng kiến những thay đổi đáng kể về hành vi phòng ngừa 
cá nhân. Các phát hiện định lượng và định tính đều cho thấy rằng sự tuân thủ 
của từng cá nhân đối với các biện pháp phòng ngừa có thể đã giảm dần trong 
quá trình diễn ra đại dịch. Dữ liệu WBMS (Hình 9) cho thấy trong tháng 7-8 năm 
2020, tỷ lệ người được hỏi rửa tay thường xuyên hơn tăng lên so với tháng 6-7 
năm 2020. Đặc biệt ở khu vực thành thị, 26,1% người được hỏi đã thay đổi 
hành vi và rửa tay bằng xà phòng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến 
tháng 10 năm 2020, việc rửa tay đã giảm đáng kể. 

84 UNICEF 2019.
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Hình 9. Tỷ lệ người rửa tay thường xuyên hơn so với tháng 
trước đó, theo khu vực thành thị/ nông thôn
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào Kháo sát Giám sát của Ngân hàng Thế giới 2020-21 

Đối với việc đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay, đa số người dân đều tuân 
thủ các quy định rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, một số người đã không sử dụng 
phương tiện bảo vệ cá nhân như quần áo bảo hộ vì nó không thoải mái và 
không được cung cấp miễn phí. Một cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện ở Hà 
Nội xác định nguồn kinh phí hạn chế là một trong những trở ngại chính. Hơn 
nữa, ở giai đoạn đầu của đại dịch, các hộ gia đình không phải lúc nào cũng có 
thể mua được khẩu trang hoặc các sản phẩm tẩy rửa do người dân đổ xô tích 
trữ. Tại Đà Nẵng, một người chăm sóc trẻ chia sẻ rằng nếu sản phẩm bán sẵn 
quá đắt, người dân địa phương có thể tự làm sản phẩm theo hướng dẫn cách 
làm dung dịch khử trùng với cồn 90%. 

Ở Hà Nội, các cộng đồng đôi khi không tuân thủ các biện pháp an toàn do các 
hạn chế xã hội của đại dịch, đặc biệt là những người sống ở các khu vực tách 
biệt. Trên thực tế, giãn cách xã hội đã khiến việc mua các sản phẩm làm sạch 
và khử trùng trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, tại Đà Nẵng, một số người đã bị 
nhiễm cho rằng họ không thể bị tái nhiễm và không lo lắng về các vấn đề sức 
khỏe sau COVID. Vì vậy, một số người đã tự điều trị tại nhà mà không khai báo 
y tế trong khi các hộ khác không hề hay biết. 
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“Trung tâm y tế không 
thể phát dung dịch khử 
khuẩn miễn phí, vì thời 
điểm đó ngay cả chúng 
tôi cũng không có đủ 
dùng nên một số đơn vị 
và một số mạnh thường 
quân đã đến hỗ trợ. Ngay 
cả Trung tâm y tế cũng 
thiếu đồ bảo hộ, khẩu 
trang, nước khử trùng và 
clo.” – Nhân viên y tế 
cộng đồng, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

“Đợt bùng phát gần đây 
nhất khiến chúng tôi 
phải đóng cửa từ tháng 
5 đến tháng 9 năm 2021 
nên chúng tôi không thể 
thực hiện xét nghiệm bất 
kỳ mẫu nước nào. Bên 
cạnh đó, nhân viên của 
trung tâm y tế còn phải 
đi hỗ trợ các hoạt động 
chống đại dịch, thực 
hiện xét nghiệm COVID 
cho mọi người, truy tìm 
và điều phối F0 hoặc 
giúp tăng cường công 
tác tại các khu vực cách 
ly. Tuy nhiên, chúng tôi 
cố gắng khuyến khích 
nhân viên của mình duy 
trì việc kiểm tra nước hộ 
gia đình, họ sẽ khảo sát 
lượng clo dư và độ pH 
hàng tháng.” – Nhân 
viên y tế cộng đồng, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Thách thức đối với việc cung cấp dịch vụ 

Trong thời gian đại dịch, các ưu tiên thay đổi, dẫn đến việc tạm dừng một số 
chương trình bao gồm, 1) giám sát chất lượng và tiếp cận nước; 2) giám sát vệ 
sinh môi trường; và 3) giám sát các điểm thu gom rác. 

Những người cung cấp thông tin đã ghi nhận nhiều thách thức đối với việc 
quản lý chất thải trong cuộc khủng hoảng y tế ở tất cả các tỉnh. Trong suốt đại 
dịch, có quá nhiều chất thải lây nhiễm (y tế) bổ sung. Ngoài ra, chất thải gia 
tăng do số lượng đơn đặt hàng trực tuyến cao hơn do hạn chế về giãn cách 
xã hội. Các công ty môi trường đã quá tải, không đảm bảo được việc thu gom, 
vận chuyển rác thường xuyên và kịp thời. Hơn nữa, việc vận chuyển và xử lý 
chất thải y tế rất tốn kém, chi phí xử lý lên đến 20.000 đồng/ kg, trong khi chất 
thải được vận chuyển trung bình 5 lần/ ngày trong thời kỳ cao điểm của đại 
dịch. Hơn nữa, thiếu không gian lưu trữ để chứa chất thải. Rác thải tập trung 
lâu ngày không được thu gom, xử lý là nguồn gây ô nhiễm môi trường. Có 
khuyến nghị là các sở y tế nhà nước và tư nhân phải có hệ thống xử lý nước 
thải phù hợp, đồng thời có đoàn thanh tra kiểm tra hệ thống vận hành và lấy 
mẫu nước xét nghiệm định kỳ.

Trong khi các công ty môi trường làm nhiệm vụ thu gom rác thải thì Ủy ban 
Nhân dân phường xử lý các vi phạm liên quan đến quản lý rác thải. Điều này 
ngầm cho thấy sự phi tập trung hóa về quản lý. Kết quả là, vệ sinh môi trường 
và các hoạt động khác liên quan đến WASH đôi khi được phối hợp kém. 

“Theo Nghị định 117, nước là do Công ty nước sạch Hà Nội cung cấp, họ 
phải chịu trách nhiệm về chất lượng nước trước khi đo đồng hồ và người 

mua nước là sau khi đo đồng hồ. Tuy nhiên, đối với các hộ gia đình và 
khách hàng lớn như công ty, trường học, chung cư thì vai trò của Trung 
tâm Y tế huyện là giám sát chất lượng nước cả trước và sau khi đo đồng 

hồ. Nếu bên nào gặp sự cố về chất lượng nước, Trung tâm Y tế huyện sẽ tư 
vấn, hướng dẫn cũng như đề nghị các bên liên quan khắc phục sự cố. Quá 
trình và kết quả khắc phục sẽ được báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện, Sở Y 

tế và CDC Hà Nội.” – Nhân viên tuyến đầu, Hà Nội 
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Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân đã ban hành một quyết định yêu 
cầu các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế tự thu gom rác thải y tế, trong đó Ủy ban 
Nhân dân phường thu gom rác thải của các hộ gia đình có trường hợp thuộc 
diện F0. Tuy nhiên, không phải lúc nào các cơ sở y tế công lập cũng có đủ năng 
lực và phương tiện để thu gom chất thải y tế. Nếu không đủ nhân lực thì thành 
lập các đơn vị thu gom rác dân lập do Ủy ban Nhân dân phường quản lý. Tuy 
nhiên, những người thu gom rác ở điểm dân lập cũng như hộ gia đình không 
có chuyên môn cần thiết nên không thể phân loại và quản lý rác đúng cách. 
Do thiếu kinh phí và do tính chất phi tập trung, chỉ một số hộ gia đình có đủ 
điều kiện tài chính mới có thể tự trang bị những vật liệu cần thiết để quản lý 
chất thải phù hợp. Nguy cơ lây lan bệnh tật do đó tăng lên do sự nhân rộng 
của các nguồn lây nhiễm. 

Tại Đà Nẵng, thành phố đã tài trợ các nguồn hỗ trợ công tác phòng chống đại 
dịch. Ngoài ra còn có Ủy ban Nhân dân Thành phố, các nhà tài trợ bên ngoài 
(ví dụ: các công ty) và các cá nhân đóng góp. Do nguồn lực không đủ so với số 
lượng các hoạt động đã thực hiện, nên một lượng lớn ngân sách địa phương 
cũng đã phải chi. 

WASH ở Trường học và Cơ sở y tế 

Tại Hà Nội, những người cung cấp thông tin nhận thấy rằng các nhà vệ sinh 
không phải lúc nào cũng được trang bị đầy đủ giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay, 
và nhà vệ sinh không phải lúc nào cũng được học sinh duy trì đúng cách. Trước 
khi tái mở cửa trường học, các tòa nhà đã được dọn dẹp, khử trùng để đảm 
bảo vệ sinh môi trường trường học an toàn. Ngoài ra, chất lượng nguồn nước 
và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được giám sát chặt chẽ. Các thùng rác đã 
được cung cấp và xe thu gom rác đã được bố trí cho một số xã và trường học. 
Tại Đà Nẵng, lực lượng dân quân và/ hoặc công an phường được phân công 
quét mã QR để khai báo y tế, thông báo nội quy tại cổng trường, và nhắc nhở 
phụ huynh giữ khoảng cách an toàn. 

Việc thực hiện và giám sát việc khử trùng tiêu độc cũng diễn ra tại các cơ sở y 
tế, khu vui chơi công cộng, nhà văn hóa. Tại các cơ sở y tế, có các mức độ vệ 
sinh và khử trùng khác nhau. Ví dụ, tại Trung tâm Y tế Hà Nội, chế độ vệ sinh 
môi trường và khử trùng được duy trì hàng ngày. Đối với việc hướng dẫn cộng 
đồng, trung tâm y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn (như quy trình 
vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng). 

(Các) trung tâm chăm sóc sức khỏe sẽ tổ chức các chiến dịch cảm hóa để nâng 
cao nhận thức của mọi người về bảo vệ sức khỏe và (các) chương trình chuyên 
đề để bảo vệ sức khỏe của bà mẹ và trẻ em. Khi không thể tổ chức (các) hội 
thảo, đồ họa thông tin được chia sẻ trực tuyến, chẳng hạn như về việc ngăn 
chặn rác thải nhựa để giảm lượng rác thải của người dân. Ban dân số, kế hoạch 
hóa gia đình và bảo vệ trẻ em thành phố Đà Nẵng cũng hỗ trợ về tiêm chủng, 
sơ cấp cứu, khám bệnh, khử khuẩn, và tuyên truyền về vệ sinh gia đình. 

“Trước đây, quỹ sẽ được 
phân bổ theo dự toán 
ngân sách không được 
cho biết. Bây giờ thì theo 
mô hình quản trị đô thị. 
Mỗi ngành sẽ xây dựng 
dự toán ngân sách của 
riêng mình để trình lên 
Huyện. Sau đó Quận sẽ 
trình Thành phố xem xét 
và phân bổ ngân sách.” – 
Nhân viên tuyến đầu, 
Đà Nẵng

“Nguồn kinh phí thực 
hiện còn hạn chế: nguồn 
thu từ dịch vụ vệ sinh 
môi trường thấp, nhà 
nước hỗ trợ còn hạn chế. 
Vì vậy, rất khó để đội thu 
gom rác thải, vệ sinh 
môi trường thực hiện.”  - 
Nhân viên tuyến đầu, 
Bắc Giang 

“Khi bùng phát đại dịch 
năm 2020, Uỷ ban nhân 
dân phường phối hợp 
với các tổ chức đoàn thể 
in tờ rơi tuyên truyền về 
khử trùng tay bằng xà 
phòng, phát xà phòng, 
nước rửa tay cho người 
dân và hướng dẫn họ 
rửa tay đúng cách. … 
Đã có tuyên truyền về 
việc xử lý rác thải do 
nguy cơ lây nhiễm. Mọi 
người được yêu cầu bỏ 
rác vào túi riêng sau đó 
chúng sẽ được phun vi 
khuẩn và thu gom định 
kỳ.” – Nhân viên tuyến 
đầu, Đà Nẵng 
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“Vào những ngày bình 
thường, khi [cháu] đi học, 
tôi có thể nghỉ ngơi vài giờ 
vào buổi trưa sau khi làm 
việc nhà. Trong đợt dịch, khi 
cháu ở nhà, tôi phải chăm 
sóc cháu và cho cháu ăn.” – 
Người chăm sóc một trẻ 
khuyết tật, Hà Nội 

“Trước khi xảy ra đại dịch, 
chồng tôi đi làm ăn xa nên 
hầu như không có thời 
gian làm việc nhà và chăm 
sóc con cái. Nhưng trong 
trận đại dịch, anh ấy không 
thể đi làm; do đó, anh ấy đã 
giúp đỡ rất nhiều trong việc 
chăm sóc, chơi và dạy các 
cháu.” – Người chăm sóc 
là nữ từ Bắc Giang 

4.10. Chăm sóc của cha mẹ, việc ra quyết định, 
nghĩa vụ và trách nhiệm trong gia đình 

Đại dịch đã có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của các hộ gia 
đình. Hầu hết các bậc cha mẹ buộc phải ở nhà thay vì đi làm trong thời gian 
giãn cách xã hội, và trẻ em không thể đến trường. Kết quả là, các gia đình đã 
dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Những người chăm sóc ở mỗi điểm 
nghiên cứu lưu ý rằng, do hoàn cảnh và các biện pháp được đưa ra, các bậc 
cha mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn cho con cái của họ. Những người 
chăm sóc cũng hỗ trợ trẻ em làm bài tập ở trường ở mức độ lớn hơn. Tại Đà 
Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, những người chăm sóc trẻ chia sẻ rằng họ 
phải có trách nhiệm với trẻ nhiều hơn, trong khi thông thường giáo viên sẽ có 
một phần trách nhiệm. Một người chăm sóc trẻ khác đến từ Đà Nẵng cho rằng 
kỹ năng chăm sóc trẻ của họ đã được cải thiện. 

“Chăm sóc bữa ăn hàng ngày của các cháu. Các cháu ở nhà cả ngày. Khi 
các cháu đến trường, tôi chỉ cần quan tâm đến việc tắm rửa và các bữa ăn 
tối. Trong đại dịch, tôi phải quan tâm đến tất cả các bữa ăn của các cháu 
(bữa sáng, bữa trưa, bữa tối). Tôi đã phải nghĩ đến mọi thứ. Tôi cũng thực 

hiện công việc của một giáo viên và hướng dẫn con trai tôi học tập để sau 
này cháu có thể bắt kịp khi đi học trở lại.” – Người chăm sóc từ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

“Cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, vì chúng tôi ở nhà nhiều, chúng tôi hiểu 
hơn về mỗi đứa con của mình. Và vợ chồng hiểu nhau hơn, vì hồi trước đi 

làm về muộn, mối người chỉ làm việc riêng.” – Người chăm sóc trong 
khu cách ly, Đà Nẵng

Những trường hợp khác thì khó khăn hơn. Một số phụ huynh không thể trở về 
nhà do các quy định và buộc phải để con cái của họ với ông bà hoặc các thành 
viên khác trong gia đình. Một người chăm sóc trẻ ở Đà Nẵng phải thường 
xuyên đi xa làm việc và không thể chăm sóc hoặc đến gần con của họ nếu 
không có PPE. Cha mẹ làm việc ở nhà cũng gặp nhiều khó khăn. Áp lực phải 
kiếm nhiều tiền hơn, nhu cầu vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc con cái. 
Một số người chăm sóc đã đề cập rằng những thay đổi tâm trạng của họ ảnh 
hưởng tiêu cực đến việc nuôi dạy con cái của họ. 

Những thay đổi về thói quen cũng làm thay đổi cách nhìn nhận về vai trò giới. 
Nhiều người chăm sóc đã quan sát thấy có một sự thay đổi tích cực do hỗ trợ 
nhiều hơn từ chồng của họ. Lý giải cho điều này là do người chồng có nhiều 
thời gian rảnh rỗi hơn vì anh ta không phải làm việc. Không phải tất cả những 
người chăm sóc đều đồng ý với điều này và đã phải tiếp tục làm hầu hết các 
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công việc nhà. Trong một số trường hợp, một trong những người chăm sóc sẽ 
ít có mặt tại nhà hơn do công việc khiến người chăm sóc ở nhà có nhiều trách 
nhiệm hơn. 

Trong đại dịch, không chỉ những người chăm sóc phải dành nhiều thời gian 
hơn ở nhà. Gần như tất cả những người chăm sóc đều đề cập rằng con cái của 
họ đã giúp họ làm việc nhà vì các em ở nhà thường xuyên hơn. Đó có thể là 
những công việc nhà chung, nấu ăn, làm việc đồng áng hoặc giúp chăm sóc 
em nhỏ. Nói chung, các em gái sẽ giúp đỡ nhiều hơn ở nhà, ngay cả trước 
khi xảy ra đại dịch nhưng một số ít nhắc đến sự phân chia bất bình đẳng này. 
Tuy nhiên, một người chăm sóc ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nói đến những 
trường hợp con trai thường viện lý do để không giúp việc nhà. 

Có rất ít cách để cha mẹ đối phó với tình trạng này. Hỗ trợ từ gia đình là hình 
thức hỗ trợ phổ biến nhất được những người tham gia nhắc đến, đặc biệt là 
hỗ trợ từ ông bà. Nhiều người đề cập đến sự phụ thuộc vào ông bà cho công 
việc chăm sóc trẻ vào ban ngày những khi họ phải làm việc. Thậm chí, một số 
ít người còn phải đi làm ăn xa và gửi con cho ông bà. Một trong những cách 
khác mà cha mẹ giải quyết tình trạng này là đưa con cái họ đến chỗ làm. Một 
người chăm sóc trẻ ở Hà Nội đã bày tỏ sự lo lắng về việc đưa con mình đến chỗ 
làm việc vì lý do an ninh và sức khỏe. Tuy nhiên, công ty may mặc mà người 
vợ làm việc đã tổ chức cho các bậc cha mẹ dẫn theo trẻ em trong trường hợp 
họ không thể ở nhà. 

4.11. Trẻ em dễ bị tổn thương và trẻ trong các trung 
tâm bảo trợ xã hội 

Trường học và trung tâm cho trẻ dễ bị tổn thương 

Những người cung cấp thông tin ở các trường học và trung tâm dành cho trẻ 
em dễ bị tổn thương ở cả 4 điểm nghiên cứu đều chia sẻ rằng các trung tâm/ 
trường học đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan và các 
cơ quan có thẩm quyền của địa phương để đảm bảo các hoạt động thiết yếu 
được tiếp tục bình thường nhất có thể trong thời gian xảy ra đại dịch. Những 
người làm công tác tuyến đầu tại các trung tâm/ trường học dành cho trẻ em 
dễ bị tổn thương ở cả 4 điểm nghiên cứu đều chia sẻ rằng các quy định phòng 
chống đại dịch, bao gồm các chính sách giãn cách xã hội, được thực hiện rất 
nghiêm ngặt tại các cơ sở bảo vệ trẻ em và người lao động. Tuy nhiên, điều 
này có nghĩa là trẻ em dễ bị tổn thương, bao gồm cả trẻ em khuyết tật, không 
có cơ hội thường xuyên cho việc giao lưu, giải trí và cho các môn thể thao dễ 
tiếp cận. Đối với trẻ em đang theo học hoặc cư trú tại các trung tâm/ trường 
học cung cấp thức ăn và/ hoặc trường nội trú, việc đảm bảo các quy định 5K 
trong thời kỳ đại dịch có thể dẫn đến việc một phần lớn thân chủ/ học sinh là 
trẻ em không thể ở lại các cơ sở nội trú hoặc không được tiếp cận một cách 
thường xuyên các bữa ăn dinh dưỡng. Do đó, cha mẹ của những trẻ em dễ bị 
tổn thương, nhiều người trong số họ nghèo và/ hoặc có hoàn cảnh khó khăn, 

“Tôi nghĩ điều tuyệt vời 
nhất là các cháu đã làm 
việc nhà để giúp đỡ bố mẹ. 
Trước đây, tôi thường ưu 
tiên việc học của các con. 
Các con tôi bận đi học cả 
ngày nên tôi chỉ khuyến 
khích các cháu làm việc 
nhà vào cuối tuần. Trong 
đợt đại dịch, tôi không 
động viên mà phân công 
rõ ràng nhiệm vụ cho các 
cháu để các cháu đỡ đần 
việc nhà giúp bố mẹ.” – 
Người mẹ/ lao động phi 
chính thức, Thành phố 
Hồ Chí Minh
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“Đối với học sinh nội 
trú, theo quy định của 
Sở Giáo dục – Đào tạo, 
không được duy trì hình 
thức bán trú. Vì vậy, tại 
thời điểm trường đóng 
cửa, khu nội trú cũng 
ngừng hoạt động vì số 
lượng học sinh ở bán trú 
lên đến 65 em nên không 
đảm bảo yêu cầu về công 
tác chăm sóc phòng 
chống dịch. Trường 
không tổ chức bán trú vì 
các công ty thực phẩm 
không hoạt động nên 
việc chuẩn bị bữa ăn 
cho 60, 70 người một lúc 
là một vấn đề rất lớn.” – 
Nhân viên tuyến đầu, 
(Trường dành cho trẻ 
khuyết tật), Hà Nội 

“Trong thời gian giãn 
cách xã hội, trẻ bị câm 
điếc không thể theo học 
và không được chăm sóc 
tại cơ sở nữa mà được trả 
về gia đình.” – Nhân viên 
tuyến đầu (trung tâm 
bảo trợ xã hội), Bắc 
Giang 

cũng phải đối mặt với gánh nặng chăm sóc cao hơn trong thời kỳ đại dịch.

Những thách thức về sức khỏe tinh thần mà trẻ em phải đối mặt trong 
thời kỳ đại dịch, như đã trình bày ở phần 4.8, đặc biệt phù hợp với trẻ em 
dễ bị tổn thương, vì nhân viên tại các trung tâm bảo trợ xã hội và trường dành 
cho trẻ khuyết tật thường thiếu năng lực tư vấn tâm lý và do đó không có khả 
năng hỗ trợ đầy đủ cho những trẻ em và thanh thiếu niên này. Mặc dù các hoạt 
động thường xuyên tại các trung tâm này không phải lúc nào cũng bị ngừng 
vô thời hạn, nhưng chúng thường bị giảm tần suất và không có chương trình 
hoặc hoạt động mới nào được thực hiện, như trường hợp ở Bắc Giang và Đà 
Nẵng. Tại Bắc Giang, các chương trình tư vấn và truyền thông cộng đồng đã bị 
ngừng trong thời kỳ đại dịch, điều này có thể đã dẫn đến những khoảng trống 
về khả năng tiếp cận dịch vụ và tham gia xã hội cho trẻ em vốn đã dễ bị tổn 
thương. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại một cơ sở chăm sóc nội trú dành cho 
trẻ em dễ bị tổn thương, trẻ em không có cha mẹ chăm sóc và trẻ mồ côi, các 
buổi tập huấn bổ sung đã được tổ chức cho nhân viên để hỗ trợ tinh thần cho 
trẻ em trong thời kỳ đại dịch. Tính đến tháng 7 năm 2022, các ước tính chính 
thức cho thấy đại dịch COVID-19 khiến 4.461 trẻ em Việt Nam mồ côi, trong đó 
193 trẻ em mất cả cha lẫn mẹ hoặc người giám hộ.85 Những trẻ này phải đối 
mặt với những nguy cơ gia tăng về bạo hành và sức khỏe tinh thần.

“Trong thời kỳ xã hội giãn cách: cơ quan không nhận được sự hỗ trợ nào về 
nhân lực, năng lực tài chính, thậm chí những thứ này còn bị giảm sút do 
đại dịch, và các cơ quan/ doanh nghiệp không thể triển khai các chương 
trình hỗ trợ… Ngoài ra, chúng tôi không được đào tạo về cách để cung 

cấp dịch vụ từ xa.” – Nhân viên tuyến đầu (trung tâm bảo trợ xã hội), 
Bắc Giang 

Cơ sở vật chất cho trẻ em dễ bị tổn thương ở cả bốn điểm nghiên cứu phụ 
thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của các nhà tài trợ để đối phó với các nhu cầu 
về nguồn lực mới và bổ sung cần thiết trong thời kỳ đại dịch và giãn cách 
xã hội. Tuy nhiên, nguồn lực sẵn có dành cho các trung tâm/ trường học dành 
cho trẻ em dễ bị tổn thương không phải lúc nào cũng đầy đủ để đảm bảo 
hoạt động bình thường trước và trong thời kỳ đại dịch. Những người cung cấp 
thông tin ở Bắc Giang nêu ra những thách thức về trang thiết bị, cơ sở vật chất, 
nguồn nhân lực và vật lực không đủ sẵn sàng để hỗ trợ trẻ em đối phó với 
những thách thức mới do đại dịch mang lại. Tại Bắc Giang, trẻ em tại trung tâm 
bảo trợ xã hội gặp khó khăn trong việc tiếp cận học trực tuyến với các thiết bị 
điện tử cũ và không sử dụng được, phải chờ đợi để được duyệt sửa chữa. Áp 
lực bổ sung lên nhân lực, những người thường phải làm việc thêm giờ để đảm 
bảo chăm sóc đầy đủ cho trẻ em, dẫn đến lỗ hổng quản lý và giám sát kém đối 
với trẻ em dễ bị tổn thương trong một số trường hợp. Những người làm công 

85 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 2022; Xuân Đức 2022.
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tác tuyến đầu ở Bắc Giang cũng không được đào tạo thêm về việc cung cấp 
các dịch vụ từ xa, cũng như không được hỗ trợ thêm về tài chính hoặc hiện vật 
để tiếp tục hoặc tinh chỉnh các hoạt động. Những người làm công tác tuyến 
đầu tại một Trung tâm Bảo trợ xã hội ở Đà Nẵng và ở Bắc Giang chia sẻ rằng 
sự hỗ trợ từ thiện bằng hiện vật và tiền mặt từ các doanh nghiệp, cá nhân và 
tổ chức phi chính phủ tiếp tục nhưng ở mức độ giảm trong thời kỳ đại dịch và 
không có thêm kinh phí hoặc hỗ trợ để quản lý gánh nặng tài chính và nhân 
lực bổ sung do các biện pháp phòng chống đại dịch. Những người cung cấp 
thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng, trong khi những khoảng 
cách về nguồn lực thiết yếu trong thời kỳ đại dịch được đáp ứng thông qua sự 
kết hợp giữa hỗ trợ của nhà nước và từ thiện, họ phải đối mặt với vấn đề thiếu 
hụt sau khi các hạn chế được dỡ bỏ do hỗ trợ cạn kiệt. Các hạn chế về chính 
sách quy định số lượng nhân viên được phép ở tại chỗ cũng gây ra sự căng 
thẳng đáng kể đối với nguồn nhân lực. 

Những người cung cấp thông tin tại các trung tâm dành cho trẻ em dễ bị tổn 
thương ở Đà Nẵng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về tăng hỗ trợ tài chính để 
hỗ trợ sinh kế cho các thân chủ là trẻ em của trung tâm, và đảm bảo các hàng 
hóa và dịch vụ thiết yếu cho trẻ em và người dễ bị tổn thương, chẳng hạn như 
chi phí dinh dưỡng và y tế, như cũng như hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Những 
người cung cấp thông tin ở Đà Nẵng và Hà Nội cũng nhấn mạnh nhu cầu về 
cải tiến các chương trình để thúc đẩy sự hội nhập của thân chủ ở các trung 
tâm, chẳng hạn như thông qua tư vấn nghề nghiệp và đào tạo nghề. Nhu cầu 
cải thiện cơ sở hạ tầng và năng lực bổ sung để đào tạo nghề cũng được các 
nhân viên tuyến đầu tại một trường dành cho người khuyết tật ở Hà Nội nhấn 
mạnh. Những người cung cấp thông tin chính tại Thành phố Hồ Chí Minh lưu 
ý về nhu cầu cấp thiết phải thể chế hóa các chương trình xây dựng khả năng 
đương đầu và kiểm soát cảm xúc để trẻ em chuẩn bị đối phó với căng thẳng 
và các tình huống biến động. 

Trẻ em sống và/ hoặc làm việc trên đường phố  

Trẻ em sống và/ hoặc làm việc trên đường phố là một trong những nhóm chịu 
rủi ro chính, do cú sốc kinh tế, tác động nặng nề nhất đến các hộ gia đình dễ 
bị tổn thương, buộc nhiều trẻ em tìm kiếm thu nhập (một cơ chế đối phó tiêu 
cực), đồng thời hạn chế các cơ hội kinh tế và xã hội sẵn có cho những trẻ này. 
Việc đóng cửa trường học và gián đoạn các dịch vụ công cơ bản, cùng với 
các chính sách giãn cách xã hội, cũng hạn chế mạng lưới an toàn dành cho 
những trẻ em này. Trong thời kỳ đại dịch, dữ liệu SDGCW 2020-21 cho thấy, tại 
thời điểm thu thập dữ liệu, trên toàn quốc có 6,9% trẻ em từ 5-17 tuổi tham 
gia lao động trẻ em,86 bao gồm 9,4% ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, 4,5% 
ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (bao gồm Đà Nẵng), 3,6% ở Đồng 
bằng sông Hồng (bao gồm tỉnh Bắc Giang) và 3,1% ở Hà Nội.87 Trẻ em gái, trẻ 

86 Theo SDGCW 2020-21, lao động trẻ em được định nghĩa là “trẻ em tham gia vào các hoạt 
động kinh tế trên ngưỡng tuổi cụ thể, trẻ em tham gia vào các công việc gia đình trên 
ngưỡng tuổi cụ thể và trẻ em tham gia vào các công việc độc hại”.

87 Tổng cục Thống kê và UNICEF 2021.

“Hỗ trợ bằng hiện vật 
gồm bánh, sữa. Nhìn 
chung, năm 2021 có ít 
hỗ trợ hơn so với năm 
2020.” – Nhân viên 
tuyến đầu (trung tâm 
bảo trợ xã hội), Đà 
Nẵng 

“Chúng tôi rất may mắn 
vì trong thời gian bùng 
phát dịch, chúng tôi đã 
nhận được sự quan tâm 
rất lớn của chính phủ về 
vật tư, dụng cụ y tế và kỹ 
năng phòng chống đại 
dịch. Phường và Quận 
cung cấp rau và trái cây. 
Các mạnh thường quân 
và các doanh nghiệp 
cũng đã hỗ trợ cho làng 
xóm…. [Tuy nhiên], 
việc tuyển dụng [người 
chăm sóc và người nuôi 
dưỡng] rất khó khăn, 
ảnh hưởng đến tâm lý 
của trẻ và nhân viên. Khi 
đại dịch bùng phát, [có 
những ca lây nhiễm] họ 
cảm thấy lo lắng và bất 
an.” – Nhân viên tuyến 
đầu (trung tâm bảo 
trợ xã hội cho trẻ em 
dễ bị tổn thương), 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 
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“Do hạn chế về tài chính, 
một số gia đình đã để con 
cái lang thang xin ăn, bán 
hàng rong. Sau đại dịch, 
một số trẻ em vẫn tiếp tục 
làm công việc đó. […] Từ 
năm ngoái, hầu như không 
có trường hợp nào được 
chuyển đến trung tâm. Trong 
thời kỳ đại dịch, việc này đã 
được kiểm soát chặt chẽ. 
[…] Trung tâm không nhận 
trẻ em bán hàng rong nữa.” 
– Nhân viên tuyến đầu 
(trung tâm bảo trợ xã 
hội), Đà Nẵng

“…đối với học sinh đa 
khuyết tật, có từ hai 
khuyết tật trở lên ngoài 
khiếm thị, việc nghỉ học 
dài ngày sẽ ảnh hưởng 
đến kết quả học tập vì học 
sinh đa khuyết tật cần 
nhiều thời gian để phát 
triển một kỹ năng. Bởi vì 
trường học đã đóng cửa 
và các em không thể đến 
trường, các kỹ năng của 
các em sẽ bị mất và gần 
như giảm xuống bằng 0.” 
– Nhân viên tuyến đầu 
(Trường dành cho trẻ 
khuyết tật), Hà Nội

em sống ở nông thôn và trẻ em dân tộc thiểu số có nguy cơ cao nhất bị tham 
gia lao động trẻ em. Trẻ em thuộc nhóm nghèo nhất (12,3%) có nguy cơ phải 
tham gia lao động trẻ em cao gấp 2 - 4 lần so với trẻ thuộc 2 nhóm giàu nhất. 
Trẻ em sống và/ hoặc làm việc trên đường phố rất dễ bị tổn thương do các sai 
phạm về an toàn, bóc lột, buôn bán và các hình thức lạm dụng khác. Theo một 
người cung cấp thông tin, các trung tâm bảo trợ xã hội hầu như không tiếp 
nhận trường hợp nào về trẻ em lang thang và trẻ bán hàng rong ở Đà Nẵng, do 
những hạn chế trong đợt đại dịch dẫn đến việc các em này phải được chuyển 
về địa phương. Chính sách này có thể đã hạn chế các rủi ro bị bóc lột và an 
toàn cá nhân mà những trẻ em này phải đối mặt trên đường phố. Tuy nhiên, 
nếu không được hỗ trợ đầy đủ về tài chính và xã hội, những trẻ em này vẫn 
rất dễ bị tổn thương do các trường hợp bóc lột và các rủi ro khác, cũng như là 
những hoàn cảnh tồi tệ mà có thể đã buộc các em ngay từ đầu phải ra đường 
làm việc.

Trẻ em khuyết tật 

Dữ liệu SDGCW 2020-21 cho thấy 1,2% trẻ em từ 2-4 tuổi và 1,9% trẻ em từ 
5-17 tuổi ở Việt Nam gặp ít nhất một khó khăn về chức năng. Trẻ em khuyết tật 
phải đối mặt với những tổn thương cụ thể trong thời kỳ đại dịch do những hạn 
chế về giãn cách xã hội, mà nếu thiếu các thiết bị trợ giúp thích hợp. Những 
thách thức này đã hạn chế cơ hội tham gia học từ xa và cũng như khả năng 
tiếp cận các dịch vụ phục hồi chăm sóc sức khỏe cần thiết cùng những gián 
đoạn khác. Ngoài ra, giáo viên dạy trẻ khuyết tật gặp khó khăn trong việc điều 
chỉnh để giảng dạy trực tuyến.

Những người cung cấp thông tin tại một trường dành cho trẻ em khuyết tật ở 
Hà Nội chia sẻ rằng đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về tài chính và hiện vật để 
có thể tiếp tục điều chỉnh các hoạt động thường xuyên trong thời kỳ đại dịch, 
bao gồm phòng chống dịch bệnh và tuân thủ các quy định 5K. Chẳng hạn, 
thông qua sự phối hợp của Sở Giáo dục và chính quyền địa phương nơi học 
sinh sinh sống, tất cả học sinh khiếm thị đều được nhận máy vi tính và sim 4G 
để đảm bảo việc tiếp cận tài liệu giáo dục cũng như truy cập mạng. Mặc dù đã 
có nhiều nỗ lực để gửi sách giáo khoa và tài liệu học tập cần thiết cho trẻ em 
trở về các tỉnh thành xa xôi trong thời kỳ giãn cách xã hội, nhưng số lượng sách 
giáo khoa dễ tiếp cận vẫn còn hạn chế và sẽ cần sự bổ sung đáng kể trong việc 
bố trí kinh phí trung ương để đảm bảo khả năng tiếp cận phổ quát. 

Những thách thức cũng vẫn tồn tại trong việc đảm bảo học sinh tiếp cận với 
các thiết bị hỗ trợ thích hợp để tiếp tục việc học từ xa. Mặc dù trong trường 
hợp này các khoản đóng góp từ thiện đã cố gắng thu hẹp khoảng cách về 
nguồn lực nhưng việc tiếp cận với các thiết bị hỗ trợ cho việc học trực tuyến 
vẫn chưa phổ biến và không bền vững. Trẻ em đa khuyết tật, những em cần 
được can thiệp và hỗ trợ trực tiếp hơn, những em không được học ở trường 
dễ tiếp cận và sống ở các vùng sâu vùng xa hơn, có khả năng gặp bất lợi lớn 
hơn trong thời kỳ đại dịch. 
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Những người làm công tác tuyến đầu ở Bắc Giang chia sẻ rằng trong khi mức 
hỗ trợ của Nhà nước cho trẻ em dễ bị tổn thương để mua sắm vật dụng cá 
nhân ở mức 1.800.000 đồng/ năm, không đủ đáp ứng nhu cầu của các em, đặc 
biệt là trong bối cảnh đại dịch. Tương tự, nhân viên tuyến đầu tại một trường 
dạy trẻ khuyết tật ở Hà Nội chia sẻ rằng gói hỗ trợ của Chính phủ, chẳng hạn 
như Nghị định 81 về cung cấp đồng phục và mua sắm phương tiện học tập 
cho học sinh khuyết tật, rất hữu ích, đặc biệt là khi kết hợp với hỗ trợ xã hội của 
Chính phủ dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có con/ người khuyết tật 
(Thông tư liên tịch 42). Tuy nhiên, khoản hỗ trợ vẫn có thể không đủ để bù đắp 
chi phí sinh hoạt chuyên biệt và đồ dùng học tập cần có cho trẻ em khuyết 
tật, đắt hơn rất nhiều so với chi phí cho trẻ em không khuyết tật, và các trung 
tâm dành cho trẻ em khuyết tật vẫn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ chung của 
chính phủ, các nguồn phi chính phủ và từ thiện. 

“Thông tư 42 quy định rất 
rõ: phụ huynh sẽ dùng 
số tiền này để mua đồ 
dùng học tập cho học 
sinh. Chẳng hạn với 
những học sinh khiếm thị 
như ở trường chúng tôi, 
nếu thực hiện đúng quy 
định này, mỗi 9 tháng 
trong năm học, các em 
sẽ được hỗ trợ khoảng 
hơn 10.000.000 đồng. Tôi 
nghĩ số tiền này giúp ích 
rất nhiều cho phụ huynh 
trong việc trang trải cho 
việc học tập và chuẩn bị 
đồ dùng, thiết bị cho con 
em mình.” – Nhân viên 
tuyến đầu (Trường 
dành cho trẻ em 
khuyết tật), Hà Nội 



5. Kết luận và 
Khuyến nghị 
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Vào năm thứ ba của dịch COVID-19, chính sách và chương trình có tính đến 
yếu tố rủi ro để đảm bảo quyền, phúc lợi và nhân phẩm của trẻ em cũng như 
gia đình cần phải thay đổi hơn bao giờ hết bên cạnh các biện pháp chính sách 
mang tính phản ứng và ngắn hạn. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng 
COVID-19 cùng với các cú sốc kinh tế vĩ mô, các thảm họa liên quan đến môi 
trường và khí hậu, các cú sốc ảnh hưởng trên diện rộng khác mà Việt Nam đã 
trải qua kể từ đầu đại dịch - đã chứng minh rằng định nghĩa về những gì cấu 
thành một nhóm dân số ‘dễ bị tổn thương’ có thể bị thay đổi nhanh chóng và 
đáng kể khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng ở quy mô lớn. Với ít nhất 1/5 
trẻ em ở Việt Nam bị thiếu hụt đa chiều các quyền và phúc lợi trong bối cảnh 
khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra với những hậu quả nặng nề 
lên sự phát triển con người, cần phải xem xét một cách cấp thiết tất cả trẻ em 
- kể cả những trẻ em được coi là dễ bị tổn thương theo theo các định nghĩa 
tiêu chuẩn về nghèo đói, và những trẻ hiện chưa được xác định là dễ bị tổn 
thương nhưng các em vẫn có nguy cơ bị bỏ lại phía sau do các cuộc khủng 
hoảng hiện tại và trong tương lai. Cần đặc biệt chú trọng đến việc mở rộng 
phạm vi bao phủ và mức độ đầy đủ của bảo trợ và trợ giúp xã hội, thu hẹp 
khoảng cách số, thu hẹp lỗ hổng tiếp cận đối với các nhóm dân cư thuộc khu 
vực nông thôn, dân tộc thiểu số, gia đình di cư, người khuyết tật và cung cấp 
đầy đủ nguồn lực để giải quyết một cách tập trung vấn đề bình đẳng giới ở 
từng giai đoạn của chính sách và thực thi chính sách. 

Ngoài đại dịch, Việt Nam không đứng ngoài những biến động quốc tế về kinh 
tế - xã hội, chính trị và môi trường hiện đang nổi trội trong diễn ngôn toàn cầu, 
chẳng hạn như những cú sốc về giá thực phẩm và nhiên liệu gần đây. Không 
thể nói hết về tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội dựa 
trên quyền, tương thích với các cú sốc, có tính đến giới và vòng đời nhằm bảo 
vệ sinh kế và xây dựng khả năng chống chịu của các hộ gia đình và gia đình có 
trẻ nhỏ. Bảo vệ và thúc đẩy đầu tư vào vốn con người thông qua cải thiện tiêu 
dùng xã hội là trọng tâm của bất kỳ chiến lược tương lai nào nhằm xây dựng 
và củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và người dân trong và sau cuộc khủng 
hoảng y tế hiện tại. 

Các phát hiện của báo cáo này chứng minh rằng các cú sốc kéo dài và lan 
rộng có thể gây ra những tác động tồi tệ đến đời sống của các cộng đồng bị 
phụ thuộc vào các công việc phi chính thức, thu nhập hàng ngày và công việc 
không được bảo vệ tốt. Do đó, một mức sàn bảo trợ xã hội toàn diện không 
chỉ đảm bảo cho tất cả mọi người có mức thu nhập tối thiểu mà còn đảm bảo 
mỗi người dân được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản bao gồm y tế, dinh dưỡng, 
giáo dục, WASH và bảo trợ. Do đó, các biện pháp can thiệp bổ sung trong các 
lĩnh vực liên quan có vai trò then chốt cho những nỗ lực này. Các kết quả của 
nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng 
chống chịu trước những cú sốc của các gia đình trong tương lai thông qua lập 
chương trình có có tính đến rủi ro và quản lý ngân sách trong tất cả các lĩnh 
vực liên quan đến trẻ em. Điều này sẽ đảm bảo rằng các rủi ro được đánh giá 
và kiểm soát đầy đủ.
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Các khuyến nghị về chính sách được trình bày chi tiết dưới đây theo từng lĩnh 
vực chuyên đề tương ứng.

Bảo trợ xã hội và trợ giúp xã hội 

Nhà nước đã cung cấp các chương trình bảo trợ xã hội khác nhau, bao gồm 
cho người thất nghiệp, người bị cách ly, hộ nghèo, hộ cận nghèo, và trợ cấp 
chung, nhưng nhận thức về các chương trình này còn hạn chế và nhiều người 
nhận cho biết chúng không đáp ứng được nhu cầu của họ. Nhiều người cũng 
chỉ ra những rào cản khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn hoặc thậm chí là 
không thể như thủ tục nộp đơn phức tạp, thời gian nộp hồ sơ và nhận được 
phản hồi chậm trễ cũng như việc thiếu vắng công tác tuyên truyền của các cơ 
quan chức năng về các loại hình bảo trợ xã hội và cách xin hỗ trợ. Các khuyến 
nghị để cải thiện bảo trợ xã hội là như sau: 

• Cần thiết lập các cơ chế nâng cao nhận thức về bảo trợ xã hội, chẳng 
hạn như thư từ chính quyền địa phương gửi đến các hộ gia đình, mô tả 
những hỗ trợ tài chính và hiện vật nào có sẵn và cách xin hỗ trợ. 

• Cần thiết phải có một cơ chế xác định đối tượng đơn giản, toàn diện 
hơn và đáp ứng với các cú sốc để đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống 
trong việc đáp ứng các nhu cầu của gia đình và trẻ em trong thời kỳ 
khủng hoảng. Quan trọng là mở rộng các tiêu chí hiện có nhưng hạn 
hẹp và các chương trình xác định đối tượng dựa trên thu nhập, cùng 
với việc đơn giản hóa trong quy trình xác định người thụ hưởng, nộp 
đơn và đánh giá đủ điều kiện, các quy trình và cơ chế phân phối. Điều 
này có thể đạt được thông qua hỗ trợ tiền mặt phổ quát để hỗ trợ 
khẩn cấp trong trường hợp trải qua cú sốc, đặc biệt là đối với các gia 
đình có trẻ em. Việc làm này có thể mở rộng bảo trợ xã hội theo chiều dọc 
bằng cách bổ sung hỗ trợ cho những đối tượng đã sẵn được nhận hỗ trợ 
xã hội, cũng như mở rộng theo chiều ngang bằng cách mở rộng các tiêu 
chí để nhắm đến một nhóm dân số lớn hơn. Giao dịch kỹ thuật số này nên 
bao gồm các cơ chế thanh toán bổ sung, chẳng hạn như hỗ trợ tiền mặt 
và hiện vật, cho những người không có khả năng truy cập vào các dịch 
vụ tài chính. Một Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS) toàn diện, dễ sử dụng 
và dễ tiếp cận sẽ điều kiện thuận lợi cho các quá trình này và nên được sử 
dụng nhất quán cho việc điều hành và quản lý ở tất cả các cấp quản trị và 
cung cấp dịch vụ. 

• Các hệ thống ứng dụng đơn giản và dễ tiếp cận cần được giới thiệu, 
đi kèm với phát triển năng lực ở cấp địa phương để hỗ trợ những 
người có thể cần trợ giúp trong việc xin hỗ trợ. Ngoài việc đơn giản hóa 
các thủ tục hành chính và đầu tư vào một MIS toàn diện và dễ tiếp cận, cần 
phải nhanh chóng xác định các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất và tạo 
điều kiện cho họ tự đăng ký thông qua một quy trình trực tuyến.
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Giáo dục

Theo kết quả nghiên cứu định lượng và định tính, bất bình đẳng trong giáo 
dục vẫn tồn tại trong suốt thời gian đại dịch. Tuy nhiên, hầu hết trẻ em đều có 
thể tham gia trực tuyến nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, nhà trường và cộng đồng. 
Thách thức lớn nhất đối với các trường học và Chính phủ Việt Nam sẽ là khắc 
phục những mất mát về học tập trong thời gian trường học đóng cửa và đảm 
bảo các khuôn mẫu tích cực về trình độ học vấn.

Giảm thiểu tác động tiêu cực của việc tổn thất giáo dục mầm non do thiếu 
các giải pháp thay thế phù hợp trong thời gian trường đóng cửa, gây ra những 
hậu quả đáng kể đối với sự phát triển ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thể chất và 
nhận thức của trẻ nhỏ. Các khuyến nghị sau đây cần được xem xét trong và 
sau đại dịch.

• Lồng ghép thông điệp phát triển trẻ thơ vào các chiến dịch thông tin sức 
khỏe cộng đồng để nâng cao nhận thức và truyền đạt các lựa chọn học 
tập khuyến khích thay thế cho trẻ nhỏ.

• Điều chỉnh giáo dục mầm non để duy trì tính liên tục của các hoạt động 
học tập để tránh kéo dài việc đóng cửa trường mầm non.

• Mở rộng chuyển tiền hoặc hiện vật để đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ và 
khám sức khỏe định kỳ.

• Sắp xếp việc trông trẻ khẩn cấp đáng tin cậy cho các bậc cha mẹ đang đi 
làm.

Trong giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở, quan trọng là đảm bảo 
chất lượng giáo dục và khả năng bắt kịp. Mặc dù một số khuyến nghị sau 
đây đã được thực hiện, nhưng chúng không được phổ biến rộng rãi. 

• Cung cấp các buổi ôn tập và bồi dưỡng thêm miễn phí, đặc biệt cho trẻ 
em dễ bị tổn thương và những trẻ không được học từ xa.

• Cung cấp các phương thức hỗ trợ cho các dịch vụ bổ sung như cho trẻ ăn 
ở trường hoặc khám sức khỏe.

• Tăng cường cơ chế phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để đảm bảo 
việc học tập từ xa có tính tương tác và bền vững.

• Đảm bảo việc học tập từ xa đến được với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
bằng cách sử dụng các tài liệu học tập có tính kết nối thấp và công nghệ 
thấp.

• Xem xét việc miễn học phí cho trẻ em từ các hộ gia đình dễ bị tổn thương 
để tránh tỷ lệ nhập học và đi học thấp hơn hoặc học sinh bỏ học. 
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Cuối cùng, giáo viên nên nhận được đầy đủ các nguồn lực và đào tạo 
năng lực, bao gồm cả đào tạo về sức khỏe tinh thần. Điều này sẽ giúp 
trẻ em chuyển tiếp dễ dàng giữa học trực tiếp và học từ xa, đồng thời hỗ trợ 
những học sinh gặp khó khăn trong giai đoạn học tập từ xa. Hơn nữa, điều này 
sẽ cho phép giáo viên hỗ trợ những trẻ gặp khó khăn trong việc thảo luận các 
vấn đề về sức khỏe tinh thần với người chăm sóc. 

Y tế, Dinh dưỡng và Sức khỏe tinh thần 

Cần duy trì cung cấp dịch vụ giúp đỡ theo dõi tăng trưởng và dinh dưỡng thiết 
yếu thông qua phân bổ và quản lý đầy đủ các nguồn lực tài chính, con người 
và cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực y tế và dinh dưỡng cụ thể cũng như các 
lĩnh vực bổ sung. 

• Tiếp tục tài trợ và mở rộng cung cấp dịch vụ lưu động và tận nhà, một mô 
hình hiệu quả được thực hiện trong thời kỳ giãn cách xã hội, nhằm đảm 
bảo tính liên tục của dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ khám thai, tiêm chủng 
định kỳ, tư vấn dinh dưỡng, bổ sung và theo dõi tăng trưởng.

• Lồng ghép các chiến dịch nâng cao nhận thức và định hướng tiếp cận 
cộng đồng để thúc đẩy tầm quan trọng của việc tiếp tục sử dụng các dịch 
vụ y tế và dinh dưỡng ngay cả trong thời điểm khủng hoảng.

• Xem xét các dịch vụ giao nhận bữa ăn di động cho tất cả trẻ em đang đi 
học, bao gồm các lựa chọn cho các hộ gia đình có điều kiện kinh tế thấp 
để tiếp tục nhận bữa ăn ở trường.

• Mở rộng gói trợ giúp và bảo trợ xã hội để trang trải các chi phí không liên 
quan đến y tế và hạn chế các khoản tự chi trả cao vì những chi phí này làm 
trầm trọng thêm tình trạng mất an toàn tài chính mà vốn các nhóm dân 
cư dễ bị tổn thương nhất đã phải trải qua.

• Xem xét việc đưa sức khỏe tinh thần và sức khỏe tâm lý xã hội trở thành 
trọng tâm chủ đề trong các chương trình giảng dạy ở trường học trong 
tương lai, cũng như xây dựng năng lực hỗ trợ tâm lý trong tất cả các lĩnh 
vực liên quan đến trẻ em, bao gồm cả các lĩnh vực dịch vụ hướng đến trẻ 
em dễ bị tổn thương và trẻ em khuyết tật.

• Cung cấp hỗ trợ sức khỏe tinh thần thông qua các phương thức trực tiếp 
và từ xa để tiếp cận các dịch vụ tư vấn cần thiết.

• Điều chỉnh các chương trình giảng dạy của nhà trường để giúp giáo viên 
và học sinh trở nên nhạy bén hơn về các mối quan tâm về sức khỏe tâm 
thần và cách/ nơi tìm kiếm sự hỗ trợ.

• Mở rộng tính sẵn có của các hoạt động thể thao và giải trí miễn phí, toàn 
diện trong và sau giờ học, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản 
lý ngành giáo dục và y tế công cộng.
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• Nâng cao nhận thức về các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần, chẳng hạn 
như đường dây trợ giúp 24 giờ, để mở rộng khả năng tiếp cận trong khi 
định hướng giảm kỳ thị các cuộc trò chuyện về sức khỏe tinh thần và sức 
khỏe tâm lý xã hội trong và ngoài bối cảnh COVID-19.

• Tiến hành thu thập và nghiên cứu dữ liệu bổ sung để đánh giá nhu cầu 
sức khỏe tinh thần và năng lực dịch vụ hiện có, để cung cấp các biện pháp 
can thiệp và lập chương trình đầy đủ nhằm cải thiện việc cung cấp dịch 
vụ trong lĩnh vực này. 

Bảo vệ trẻ em 

Nhận thức chung kém và sự kỳ thị đối với các dịch vụ bảo vệ trẻ em đòi hỏi 
phải có các chiến dịch định hướng giảm kỳ thị và nâng cao nhận thức 
xung quanh việc nhận biết các điểm dễ bị tổn thương, xác định các hành vi vi 
phạm, nơi và cách thức tìm kiếm sự hỗ trợ. 

• Tích hợp các mô-đun về quyền trẻ em vào chương trình giảng dạy ở 
trường để đảm bảo nâng cao nhận thức có hệ thống và thường xuyên về 
bạo lực trong gia đình và trên cơ sở giới, các quyền và sức khỏe tình dục 
và sinh sản, tảo hôn, mang thai ở tuổi vị thành niên, bắt nạt, lạm dụng trực 
tuyến (kể cả khi chơi game), lạm dụng rượu, thuốc lá, chất độc hại và buôn 
người.

• Mở rộng quy mô các hoạt động truyền thông và cảm hóa nhằm nâng cao 
nhận thức và kiến thức của cha mẹ về bạo lực đối với trẻ em và năng lực 
của họ để hành động phù hợp thông qua việc nuôi dạy con cái tích cực để 
đạt được thay đổi hành vi nhằm giải quyết bạo lực đối với trẻ em.

• Xây dựng sự tham gia của cộng đồng để nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về các rủi ro tiềm ẩn và các kênh sẵn có để tìm kiếm sự trợ giúp.

Hơn nữa, các biện pháp can thiệp phải được điều chỉnh để cung cấp thông 
tin chuyên sâu và phù hợp tùy theo đặc điểm và độ tuổi của trẻ em. Đây 
phải là thành phần trọng tâm của việc củng cố và mở rộng hệ thống bảo vệ 
trẻ em để làm cho các dịch vụ luôn sẵn có, dễ tiếp cận và đáng tin cậy cho tất 
cả mọi người.

• Tăng cường lực lượng lao động dịch vụ xã hội và chuyên nghiệp hóa công 
tác xã hội để đảm bảo năng lực đầy đủ và thỏa đáng để giải quyết các vấn 
đề xã hội phát sinh trong và ngoài bối cảnh đại dịch COVID-19.

• Những nỗ lực này cần được kết hợp với nghiên cứu và thu thập dữ liệu về 
lực lượng lao động dịch vụ xã hội và năng lực hiện có của họ để đánh giá 
nhu cầu đào tạo, tuyển dụng và củng cố dịch vụ một cách kịp thời.

• Thực hiện nghiên cứu, điều tra xã hội học, thăm dò ý kiến để nắm bắt nhu 
cầu thực tế của trẻ em để ban hành các chính sách phù hợp.
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Rà soát và củng cố các quy trình hiện có để nâng cao hiệu quả của các gói 
chính sách đồng thời khôi phục lòng tin của cộng đồng trong việc tìm kiếm sự 
hỗ trợ từ các cơ sở công lập.

• Cải thiện sự phối hợp và cộng tác giữa các tác nhân ở tất cả các cấp (gia 
đình, nhà trường, cộng đồng và các tổ chức xã hội). Cần đầu tư vào dịch vụ 
xã hội và các thiết chế tư pháp để hợp tác chặt chẽ với trường học, cộng 
đồng và các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường báo cáo, liên kết và 
giám sát liên tục các vụ việc.

• Tăng cường tính công khai và minh bạch của các chính sách bằng cách 
cung cấp cho công chúng các tài liệu hướng dẫn toàn diện. 

WASH

Mặc dù việc tiếp cận với WASH đầy đủ là phổ biến, nhưng cần ưu tiên đảm 
bảo rằng các cơ sở y tế, trường học và các không gian công cộng khác 
được tiếp cận với nước uống an toàn và các thiết bị rửa tay. Điều này sẽ 
nâng cao khả năng tuân thủ các quy trình an toàn COVID-19 và góp phần cải 
thiện kết quả sức khỏe, dinh dưỡng cũng như tỷ lệ đi học. 

• Tăng cường thực hiện, giám sát và quy định việc cung cấp dịch vụ WASH 
trong thời gian xảy ra đại dịch, đồng thời củng cố hợp tác đa ngành.

• Triển khai hệ thống giám sát và đánh giá để đánh giá khả năng tiếp cận 
các công trình nước sạch và vệ sinh trong trường học và cơ sở y tế.

• Đảm bảo tiếp cận với các cơ sở WASH dành riêng cho nam và nữ và giáo 
dục về vệ sinh trong trường học. 

Bản chất biến hóa của đại dịch nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận 
thức của cộng đồng về hành vi WASH an toàn và đầy đủ cũng như tầm 
quan trọng liên tục của việc tuân thủ các quy định an toàn COVID-19. 

• Khuyến khích các hộ gia đình và cộng đồng địa phương về cách xử lý 
nước thích hợp và cải thiện chất lượng nước.

• Đảm bảo tiếp cận liên tục với nước sạch, đặc biệt là ở các vùng sâu vùng 
xa.

• Cung cấp các chiến dịch thông tin và nâng cao nhận thức trong trường 
học, để thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong việc khuyến khích người 
chăm sóc và cộng đồng tuân thủ các quy tắc an toàn COVID-19.

Chăm sóc của cha mẹ 

Những người chăm sóc tham gia phỏng vấn đã chia sẻ những thách thức 
chung đối với việc chăm sóc trẻ em trong thời kỳ đại dịch, đặc biệt là trong 
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thời kỳ giãn cách xã hội. Các nhóm dân cư cụ thể cảm thấy bị bỏ rơi ở các gói 
hỗ trợ xã hội, đặc biệt là các hộ có đông con, hộ có một cha hoặc mẹ, hộ có ít 
nhất một người chăm sóc là lao động nhập cư và các hộ có ông bà chăm sóc 
trẻ em. Một số người nhận hỗ trợ xã hội cảm thấy không đủ chi trả cho những 
nhu cầu thiết yếu chung. Vì lý do đó, cơ chế đối phó phổ biến nhất được quan 
sát thấy là dựa vào cộng đồng để được hỗ trợ. Người dân Việt Nam có xu 
hướng tạo ra hệ thống hỗ trợ của riêng mình, trong khi phụ thuộc vào sự hỗ 
trợ của chính phủ một cách ít ỏi. Điều này cho thấy tiềm năng khai thác liên 
quan hệ giữa các cộng đồng và mạng lưới phi chính thức để nâng cao nhận 
thức và do đó khả năng tiếp cận với các gói trợ giúp và bảo trợ xã hội sẵn có. 
Các khuyến nghị sau đây có thể hỗ trợ các hộ gia đình giải quyết những thách 
thức được đề cập trong các cuộc phỏng vấn. 

• Tích hợp thông điệp về cách nuôi dạy con cái và cách đối phó vào các 
chiến dịch thông tin sức khỏe cộng đồng.

• Cải thiện thông tin tuyên truyền và khả năng tiếp cận các gói hỗ trợ hiện 
có.

• Xem xét hỗ trợ tiền mặt cho trẻ em dễ bị tổn thương và tổ chức các lựa 
chọn chăm sóc trẻ em thay thế cho trẻ em mồ côi, ngay cả khi các em 
được chăm sóc bởi ông bà hoặc người giám hộ thay thế.

• Mở rộng hỗ trợ chuyển tiền và hiện vật hiện hiện có để bao gồm các hộ 
gia đình đông con, hộ gia đình có một cha hoặc mẹ và hộ gia đình có ít 
nhất một lao động nhập cư.

• Tổ chức các hình thức chăm sóc trẻ khẩn cấp đáng tin cậy cho các bậc cha 
mẹ đang đi làm để tránh mất việc làm hoặc con cái lớn hơn bị bỏ lỡ cơ hội 
học tập do nhu cầu chăm sóc em nhỏ. 
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Phụ lục I: Khung phương pháp luận cơ bản 
I.I Lĩnh vực chuyên đề hướng dẫn câu hỏi nghiên cứu của nghiên cứu sử 
dụng phương pháp hỗn hợp 

Bảng 3. Các lĩnh vực chủ đề được nghiên cứu trong phân tích sử dụng phương pháp hỗn 
hợp 

Lĩnh vực chủ đề Trọng tâm phân tích

Y tế • Khả năng tiếp cận và khả năng chi trả các dịch vụ y tế cơ bản, bao gồm các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe mẹ và bé (MCH) và chủng ngừa

Sức khỏe tinh thần và sức 
khỏe tâm lý xã hội

• Trải nghiệm căng thẳng (độc hại), sức khỏe tinh thần kém, các triệu chứng 
trầm cảm của người chăm sóc và trẻ em trong thời kỳ đại dịch, bao gồm trong 
giai đoạn tự cách ly và/ hoặc cách ly tại nhà, và các yếu tố có ảnh hưởng khác

• Các biện pháp đối phó của người chăm sóc và trẻ em để duy trì sức khỏe tinh 
thần và hành phúc tâm lý – xã hội

• Những nhu cầu (chưa được đáp ứng) về hỗ trợ tâm lý – xã hội trong thời kỳ 
đại dịch

• Ảnh hưởng của sức khỏe tinh thần của người chăm sóc lên hạnh phúc của 
con cái họ

Dinh dưỡng • Khả năng tiếp cận và chi trả cho các dịch vụ dinh dưỡng thông thường và định 
kỳ (bao gồm theo dõi tăng trưởng, tư vấn, phòng ngừa và quản lý suy dinh 
dưỡng cấp tính) 

• Những thay đổi trong thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ (cho con bú và cho ăn 
bổ sung, bao gồm tần suất, khẩu phần và chất lượng bữa ăn) và các yếu tố có 
ảnh hưởng

• Những thay đổi về an ninh lương thực của hộ gia đình, chất lượng và sự đa 
dạng của chế độ ăn uống 

Giáo dục và học tập • Khả năng tiếp cận và khả năng chi trả cho các hình thức học tập thay thế (từ 
xa) với trọng tâm là các nhóm dễ tổn thương và khoảng cách kỹ thuật số

• Ưu điểm, nhược điểm và ảnh hưởng của các chương trình học tập từ xa lên 
trẻ em

• Tính công bằng và hòa nhập của các chương trình học tập trực tuyến cho các 
nhóm trẻ em dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ khuyết tật, người dân tộc thiểu số, 
trẻ thuộc các hộ gia đình nghèo, hộ di cư, v.v. 
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Bảo vệ trẻ em • Khả năng tiếp cận và khả năng chi trả các dịch vụ hỗ trợ/ tư vấn/ xã hội cho trẻ 
em và người chăm sóc trong những trường hợp dễ bị tổn thương 

• Sư xuất hiện các nguy cơ mới, các yếu tố dễ bị tổn thương và các nhân tố ảnh 
hưởng đến trải nghiệm bạo lực trẻ em, bao gồm bạo lực có yếu tố giới hoặc 
bạo lực gia đình (GBV/DV), trong bối cảnh đại dịch

• Nguy cơ và các yếu tố dễ bị tổn thương liên quan đến bóc lột, lạm dụng trực 
tuyến và ngoại tuyến, cũng như lao động trẻ em.

WASH • Khả năng tiếp cận và chi trả cho nước sạch, các sản phẩm và dịch vụ khử 
khuẩn và vệ sinh để đảm bảo an toàn phòng dịch, cũng như các thiết bị bảo 
vệ cá nhân (PPE) 

Chăm sóc của cha mẹ • Những thay đổi về chăm sóc của cha mẹ dành cho trẻ em do những hạn chế 
hoặc cách ly COVID-19

• Những cơ chế đối phó về chăm sóc của cha mẹ dành cho trẻ em do bối cảnh 
đại dịch 

• Nhu cầu và sự sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ về chăm sóc của cha mẹ  

Trợ giúp xã hội • Điểm mạnh và các khoảng trống trong các chương trình và hỗ trợ xã hội liên 
quan đến COVID-19 

• Những thay đổi tích cực trong Nghị quyết  số 68 do Chính phỉ ban hành ngày 
1 tháng 7 năm 2021 và tất cả những chính sách và chương trình về trợ giúp xã 
hội (so với Nghị quyết số 42 ban hành ngày 9 tháng 2 năm 2020) 

• Những khoảng trống tồn tại về trợ giúp xã hội và những khuyến nghị cụ thể 
khi cân nhắc đến nhu cầu về trợ giúp xã hội của gia đình và trẻ em, trẻ em 
thuộc hộ nghèo nhập cư và người lao động phi chính thức 

Khác biệt về giới khi ra quyết 
định, nghĩa vụ và trách nhiệm 
trong gia đình 

• Vai trò của giới bao gồm những áp lực bổ sung về chăm sóc trẻ em và công 
việc nhà của phụ nữ, người mẹ và trẻ em gái do COVID-19 
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I.II. Khung khái niệm cơ sở cho cách tiệp cận chung 
của nghiên cứu

Phương pháp tiếp cận dựa trên công bằng và nhân quyền. Mặc dù Việt 
Nam đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức lên việc hoàn 
thành các SDG và COVID-19 đã gây áp lực thậm chí còn lớn hơn trước đối với 
việc thực hiện các mục tiêu này dành cho tất cả mọi người. Việc đạt được các 
mục tiêu này và thực hiện các quyền của trẻ em, thanh niên, phụ nữ, PWD, và 
người cao tuổi, được ghi trong các hiệp định quốc tế liên quan như UN CRC, 
Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ 
nữ (CEDAW), CRPD, Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền của Liên hợp quốc và 
các hiệp định khác, đòi hỏi các biện pháp can thiệp tổng hợp và đa ngành. 
Ngoài khía cạnh đạo đức, cách tiếp cận dựa trên công bằng và nhân quyền 
là nhất quán với những lợi ích hoạt động thu được từ việc nhắm đến những 
người cần nó nhất một cách tốt hơn. 

Phương pháp tiếp cận dựa trên công bằng, như thể hiện trong Hình 10, xác 
định các chênh lệch (theo đặc điểm kinh tế xã hội, vị trí thành thị/ nông thôn, 
giới tính, tình trạng khuyết tật, v.v.) và tìm ra nguyên nhân cơ bản của sự bất 
bình đẳng đó cũng như phân tích các nút thắt cổ chai chính trong cung cấp 
dịch vụ mà đã cản trở việc giải quyết các chênh lệch này. Cách tiếp cận này cho 
phép phân tích trên nhiều lĩnh vực cung cấp và tiếp nhận dịch vụ khác nhau 
và giúp xác định các biện pháp can thiệp có nhiều khả năng nhất sẽ mang lại 
kết quả cải thiện cho hầu hết các nhóm dân cư dễ bị tổn thương ở các cấp độ 
chương trình, chính sách và chiến lược. 

Hình 10 Khung khái niệm cho cách tiếp cận dựa trên tính công bằng 

Bối cảnh:
• Kinh tế
• Chính trị
• Thể chế
• Luật pháp và quản trị
• Môi trường

Sự tiếp nhận dịch vụ của những 
người dễ bị tổn thương nhất:

• Tính phù hợp của việc sử 
dụng 

•  Ước tính sử dụng
• Tính bền vững của nhu cầu 
• Hiệu quả chi phí

Nhân tố ảnh hưởng đến cung cấp 
dịch vụ 

• Ngân sách và tài nguyên sẵn có 
• Tính hiệu quả toàn cầu của việc 

cung cấp dịch vụ 
• Các dịch vụ được chấp nhận về 

mặt văn hóa
• Các nhà cung cấp dịch vụ và/ 

hoặc nhân viên giao hàng nhạy 
cảm về văn hóa

• Sự phù hợp của các chương 
trình theo các nhóm dễ bị tổn 
thương

Nhân tố tác động đến nhu 
cầu dịch vụ 

• Kiến thức, thái độ và 
thói quen 

• Nhân tố ảnh hưởng 
đến tiếp cận thực 
tiễn: khoảng cách, 
chi phí di chuyển, 
chi phí tự chi trả, thời 
gian 

Nguồn: UNICEF, 2014, Đánh giá hình thành các kết quả giám sát của UNICEF đối với hệ thống công bằng (MoRES).
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Cách tiếp cận dựa trên quyền con người, đặc biệt là trong khuôn khổ của 
các công ước và thỏa thuận quốc tế nói trên, nhắm đến thực hiện các quyền 
của tất cả mọi người. Các quyền cơ bản của trẻ em được pháp luật quốc gia 
và các công ước quốc tế bảo đảm bảo gồm quyền được sống, quyền được lớn 
lên và phát triển lành mạnh, quyền được giáo dục tương xứng với khả năng và 
sở thích của bản thân, quyền được bảo vệ khỏi bạo lực và bóc lột, quyền được 
hưởng một môi trường an toàn và trong sạch, quyền được tham gia vào xã hội 
và quyền được bảo vệ xã hội. Các quyền này có thể được liên kết với, trong số 
những quyền khác là, SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5 và SDG6.

Cách tiếp cận vòng đời. Trong bối cảnh của nghiên cứu này, cách tiếp cận 
vòng đời thừa nhận rằng nhu cầu của trẻ em (và thanh thiếu niên) thay đổi 
tùy theo giai đoạn/ vòng đời. Do đó, phân tích sẽ tập trung vào và làm nổi 
bật những yếu tố dễ bị tổn thương, rủi ro và thiếu hụt trong việc thực hiện 
các quyền của trẻ em và thanh thiếu niên theo lứa tuổi của các em: i) thời thơ 
ấu (0 – 59 tháng), ii) độ tuổi/ giai đoạn trẻ thơ đi học tiểu học (5 – 10 năm); iii) 
giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên (10 – 14 tuổi); iv) độ tuổi đi học trung học 
(15 – 17 tuổi); và (ở một mức độ thấp hơn) v) cuối tuổi vị thành niên và thanh 
niên (18 – 24 tuổi). 

Phương pháp tiếp cận nhạy cảm về giới. Đề xuất này dự kiến   lồng ghép 
phương pháp tiếp cận nhạy cảm giới theo bốn cách: 1. Thông qua các chỉ 
số phân tách giới tính trong phân tích dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, 2. Thực hiện 
phân tích các nhìn nhận giới riêng biệt/ bổ sung trong các thành phần đánh 
giá khung chính sách, chương trình và cung cấp dịch vụ, 3. Bằng cách đảm bảo 
sự tham gia bình đẳng của cả hai giới vào nghiên cứu (với người thụ hưởng, 
người không thụ hưởng và nhà cung cấp dịch vụ) và các quy trình tham vấn, 
và 4. Bằng cách xây dựng các khuyến nghị trong tất cả các tài liệu cung cấp 
mà giải quyết các rào cản có hệ thống đối với bình đẳng giới giữa các chủ thể 
quyền và những người chịu trách nhiệm (đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ 
xã hội).

Phương pháp tiếp cận có sự tham gia. Cách tiếp cận này thúc đẩy sự tham 
gia tích cực của các đối tác chính ở cấp quốc gia để đảm bảo quyền sở hữu 
các phát hiện, cùng xác định các ưu tiên quốc gia và các giải pháp theo bối 
cảnh cụ thể. Sự tham gia tích cực của chính phủ, giới học thuật, xã hội dân sự, 
các đối tác phát triển, bao gồm cả trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ và người 
khuyết tật, là cần thiết để thực hiện một phân tích toàn diện về lĩnh vực này và 
đảm bảo thu được các kết quả. Sự tham gia sẽ được đảm bảo thông qua một 
loạt các cuộc phỏng vấn người cung cấp thông tin quan trọng và các cuộc 
thảo luận nhóm tập trung để đảm bảo phân tích theo ngữ cảnh và xác định 
các nguyên nhân tức thời, cơ bản và cấu trúc của tình trạng dễ bị tổn thương 
và thiếu thốn ở trẻ em. 
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I.III Chi tiết về người tham gia nghiên cứu định tính 

Bảng 4. Danh sách người tham gia Thảo luận nhóm trọng tâm (Bắc Giang) 

Nhóm công cụ Đặc điểm (người tham gia có 1 hoặc nhiều hơn những đặc điểm sau đây) 

Thảo luận nhóm trọng tâm với người chăm sóc của trẻ từ 0-17 tuổi 

FGD1 (Nam 
giới)

Người chăm sóc trẻ em sống trong khu vực cách ly, trung tâm cách ly tập trung hoặc những người 
cách ly tại nhà trong thời gian phong tỏa

Người chăm sóc sống trong điều kiện giãn cách xã hội nhưng không ở trong khu dân cư cách ly

Người chăm sóc không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm dễ bị tổn thương (công 
chúng)

Người chăm sóc trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (thuộc diện hộ nghèo)

Ít nhất một người chăm sóc của trẻ khuyết tật 

Ít nhất hai người chăm sóc có trẻ ở trong độ tuổi 0-5 tuổi, 6-14 tuổi, 15-17 tuổi tương ứng 

Ít nhất một người lao động tự do

Đại diện của cả hai nhóm lao động chính thức và phi chính thức, nếu có thể 

Ít nhất một người lao động ở khu công nghiệp

Đại diện của cả hai nhóm người thụ hưởng và người không thụ hưởng bảo trợ/ trợ giúp xã hội 

FGD2 (Nữ giới)

Người chăm sóc trẻ em sống trong khu vực cách ly, trung tâm cách ly tập trung hoặc những người 
cách ly tại nhà trong thời gian phong tỏa

Người chăm sóc sống trong điều kiện giãn cách xã hội nhưng không ở trong khu dân cư cách ly

Người chăm sóc không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm dễ bị tổn thương (công 
chúng)

Người chăm sóc trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (thuộc diện hộ nghèo)

Ít nhất một người chăm sóc của trẻ khuyết tật 

Ít nhất hai người chăm sóc có trẻ ở trong độ tuổi 0-5 tuổi, 6-14 tuổi, 15-17 tuổi tương ứng 

Ít nhất một người lao động tự do

Đại diện của cả hai nhóm lao động chính thức và phi chính thức, nếu có thể 

Ít nhất một người lao động ở khu công nghiệp

Đại diện của cả hai nhóm người thụ hưởng và người không thụ hưởng bảo trợ/ trợ giúp xã hội 

Phỏng vấn sâu bán cấu trúc với người cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên tuyến đầu 

I1 Người cung cấp dịch vụ y tế tuyến đầu (cấp phường/ xã) 

I2 Người cung cấp dịch vụ giáo dục tuyến đầu (cấp phường/ xã)

I3 Người cung cấp dịch vụ bảo trợ trẻ em/ công tác xã hội tuyến đầu (cấp phường/ xã) 

I4
Hiệu trưởng và/ hoặc giáo viên của trường dành cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ 
xã hội 

I5 Nhân viên WASH (cấp phường/ xã)
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Phỏng vấn sâu 

I6 Lao động phi chính thức (người chăm sóc)

I7 Lao động nhập cư (người chăm sóc)

Tổng số công 
cụ 9

Bảng 5. Danh sách người tham gia phỏng vấn sâu và phỏng vấn người cung cấp thông 
tin quan trọng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, và Đà Nẵng

Nhóm Đặc điểm Số lượng 
người tham 
gia

Phỏng vấn sâu bán cấu trúc với các bà mẹ, ông bố hoặc người chăm sóc trẻ em từ 0-17 tuổi (những người 
tham gia có thể đã sống trong điều kiện giãn cách xã hội)

G1 Người tham gia (người chăm sóc) sống trong khu vực cách ly hoặc khu dân 
cư

3

G2 Những người tham gia (người chăm sóc) đã ở trong các trung tâm cách ly 
tập trung

3

G3 Những người tham gia (người chăm sóc) bị cách ly tại nhà hoặc sống trong 
điều kiện giãn cách xã hội trên toàn quận/ huyện

3

G4 Người tham gia không thuộc 3 nhóm nêu trên và là cha, mẹ, hoặc người 
chăm sóc trẻ em dễ bị tổn thương như trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, trẻ em khuyết tật

3

G5 Người tham gia (người chăm sóc) không thuộc bốn nhóm nêu trên (công 
chúng)

3

G6 Lao động phi chính thức (người chăm sóc) 3

G7 Lao động nhập cư (cha mẹ) 3

G8 Người thụ hưởng bảo trợ/ trợ giúp xã hội (người chăm sóc) 3

G9 Người không thụ hưởng bảo trợ/ trợ giúp xã hội (người chăm sóc) 3

Phỏng vấn người cung cấp thông tin quan trọng với nhân viên cung cấp dịch vụ 

G10 Người cung cấp dịch vụ y tế tuyến đầu 3

G11 Người cung cấp dịch vụ giáo dục tuyến đầu 3

G12 Người cung cấp dịch vụ bảo trợ trẻ em/ công tác xã hội tuyến đầu 3

G13 Hiệu trưởng và/ hoặc giáo viên của trường dành cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ 
côi, trung tâm bảo trợ xã hội 

3

G14 Nhân viên WASH 3

Tổng số công cụ 42
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Phụ lục II: Cân nhắc đạo đức và 
dự phòng COVID-19 

Quy trình đạo đức và xét duyệt đạo đức 

Trường Đại học Y tế Công cộng đã xét duyệt đạo đức cho nghiên cứu này vào 
tháng 1 năm 2022. Tất cả các nghiên cứu có sự tham gia của người chăm sóc 
đều tuân theo các quy trình nghiêm ngặt về cân nhắc đạo đức và có sự đồng ý 
tham gia bằng miệng của tất cả các bên liên quan. Tất cả các công cụ đều kèm 
theo các hướng dẫn rõ ràng cho người điều hành về cách đánh giá và giảm 
thiểu rủi ro cho người tham gia. Các hướng dẫn bổ sung cho người điều hành 
cuộc thảo luận và phỏng vấn bao gồm những điều sau: 

• Quyền riêng tư: Các biện pháp phòng ngừa sẽ được sử dụng để đảm bảo 
quyền riêng tư trong các tương tác với tất cả người trả lời. Nhóm đánh giá 
sẽ xác định không gian an toàn, nơi có thể diễn ra các cuộc thảo luận và 
trò chuyện để những người khác không thể nghe lén được những gì đang 
được nói. 

• Tham gia tự nguyện: người tham gia sẽ được nhắc nhở rằng sự tham gia 
của họ là tự nguyện và sẽ không có hậu quả gì trong trường hợp họ quyết 
định không tham gia. 

• Đền bù: người tham gia sẽ được cung cấp một khoản nạp dữ liệu di động 
qua điện thoại để bù đắp thời gian và chi phí điện thoại của họ. 

• Ẩn danh: tên hoặc các đặc điểm nhận dạng khác của người tham gia sẽ 
không được ghi lại và người tham gia sẽ được cho biết về điều này.

• Tính bảo mật: người tham gia sẽ được đảm bảo rằng bảo mật thông tin 
của họ sẽ được bảo vệ và thông tin đánh giá sẽ được giữ kín ở mức tối đa 
mà pháp luật cho phép. Những người tham gia cũng sẽ được hỗ trợ để 
hiểu tầm quan trọng của vai trò của họ trong việc giữ bí mật cho những 
người tham gia khác.

• Sự đồng ý: sự đồng ý của những người chăm sóc chính sẽ được xác nhận 
trước để trẻ em tham gia phỏng vấn thông qua thư mời/ tờ thông tin bằng 
văn bản.

• Đồng thuận sau khi được giải thích: tất cả những người tham gia sẽ được 
cung cấp các mẫu đồng ý có thông tin về việc nghiên cứu và sử dụng 
thông tin. Văn bản đồng ý sẽ được yêu cầu trước khi tham gia. 

• Đồng ý sau khi được giải thích: sự đồng ý sau khi được giải thích của những 
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người chăm sóc chính sẽ được yêu cầu trước để trẻ em tham gia phỏng 
vấn thông qua một thư mời/ tờ thông tin bằng văn bản.

• Đào tạo nhóm nghiên cứu: các nhóm nghiên cứu sẽ được hướng dẫn tại 
các khóa đào tạo thu thập dữ liệu trong các lĩnh vực như đạo đức khi thu 
thập dữ liệu (ví dụ: sự nhạy cảm đối với đối tượng nghiên cứu, tầm quan 
trọng của việc bảo mật và duy trì quyền riêng tư và thảo luận về các chủ 
đề nhạy cảm), đồng thuận sau khi được giải thích và quy trình giới thiệu.

Dự phòng an toàn trong bối cảnh COVID-19 

Tất cả các nghiên cứu có tương tác mặt đối mặt đều tuân theo các quy trình 
phòng ngừa nghiêm ngặt tại thời điểm thu thập dữ liệu dự kiến, được xác 
định bởi chính quyền địa phương của mỗi tỉnh/ thành phố được chọn. Quy 
mô nhóm của Thảo luận nhóm trọng tâm đã được giới hạn ở 8 người tham gia 
để tính đến những hạn chế này.

Các nghiên cứu viên và người phỏng vấn tuân theo các quy trình nghiêm 
ngặt để giảm thiểu mọi nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong bất kỳ bối cảnh 
nào khi cần thiết (ví dụ: đeo khẩu trang y tế che mũi và miệng, duy trì khoảng 
cách ít nhất 1,5 mét trong quá trình làm việc tại văn phòng, tiêm chủng và 
xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng, và/ hoặc xét nghiệm nhanh âm tính, 
khử trùng điện thoại và thiết bị ghi âm, v.v.). 
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Phụ lục III: Hạn chế của nghiên cứu

Tính nhạy cảm của các chủ đề thảo luận 

Do hạn chế về thời gian và nguồn lực nghiên cứu, số lượng các cuộc thảo luận nhóm trọng tâm 
phải được giới hạn trong những cuộc thảo luận được trình bày trong phần 3. Sự không đồng nhất 
của thành phần nhóm có thể hạn chế khả năng của nghiên cứu viên trong việc đặt câu hỏi về các 
chủ đề nhạy cảm liên quan đến giới hoặc các vi phạm bảo vệ. Chúng tôi đã dự định khắc phục 
những câu hỏi này bằng cách hỏi về nhận thức chung về những vấn đề này trong cộng đồng, thay 
vì kinh nghiệm cá nhân của những người tham gia, và bằng cách tìm kiếm câu trả lời chuyên sâu về 
những chủ đề này từ những người cung cấp thông tin có liên quan.

Độ tin cậy và độ chính xác của phát hiện nghiên cứu định tính

Vì chỉ có thể thực hiện hai cuộc thảo luận nhóm trọng tâm trực tiếp với 8 thành viên cho mỗi cuộc 
thảo luận ở Bắc Giang, ngoài 14 cuộc phỏng vấn riêng lẻ cho mỗi thành phố được chọn, có những 
hạn chế đáng kể liên quan đến tính đại diện và tổng quát hóa các phát hiện ở cấp độ ba thành phố 
và tỉnh còn lại. Chúng tôi đã dự định vượt qua thách thức này bằng cách 1) đa dạng hóa các loại 
trải nghiệm được thể hiện trong các nhóm trọng tâm, 2) bằng cách đặt các câu hỏi tiếp nối yêu 
cầu người tham gia xác nhận xem họ có tin rằng trải nghiệm của họ là duy nhất hay là cũng là trải 
nghiệm chung của những người khác trong vòng kết nối/ cộng đồng của họ, và 3) bằng cách đối 
chiếu phân tích dữ liệu này với những phát hiện của phân tích dữ liệu định lượng mang tính đại 
diện. 

Độ tin cậy của dữ liệu định lượng 

Phân tích định lượng, do được thu thập trước thay vì trong đợt đại dịch thứ tư, có thể chỉ cung cấp 
một bức tranh hạn chế về tình hình thực tế của trẻ em và gia đình trong đợt thứ tư và NPI tiếp theo. 
Do đó, những phát hiện này có thể không phải là sự phản ánh trực tiếp đáng tin cậy về ảnh hưởng 
của đại dịch đối với trẻ em và gia đình do hậu quả của làn sóng thứ tư của đại dịch. Tuy nhiên, chúng 
cung cấp một gợi ý hữu ích về các khu vực và nhóm dễ bị tổn thương nhất đã được nhận biết trong 
các đợt đại dịch trước đó, và do đó cung cấp cái nhìn sâu sắc về những vấn đề hoặc quần thể ưu 
tiên trong đợt dịch thứ tư nghiêm trọng hơn. Dữ liệu SDGCW 2020-21 cũng cung cấp lợi ích của 
việc có dữ liệu dành riêng cho trẻ em về một số chủ đề chính được quan tâm và có thể dùng làm 
thước đo cơ bản về tình hình của trẻ em và gia đình trước làn sóng thứ tư, để so sánh với các kết 
quả nghiên cứu định tính để cải thiện tính xác thực khi diễn giải chúng. 

Thu thập dữ liệu định tính 

Giai đoạn thu thập dữ liệu đã gặp phải các vấn đề và thách thức sau:

Nhiều người tham gia đã do dự khi tham gia nghiên cứu do lo ngại về quyền riêng tư và không 
quen với nghiên cứu, đặc biệt nhiều người trong số họ là lao động tự do, công nhân và người di cư. 
Trong trường hợp đó, việc cung cấp thông tin bổ sung và xây dựng mối quan hệ cá nhân sẽ hiệu 
quả hơn trong việc tập hợp những người tham gia và thuyết phục họ tham gia vào nghiên cứu.
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Thứ hai, việc sắp xếp các cuộc hẹn phụ thuộc vào sự sẵn sàng của những người tham gia, thay vì 
là lịch trình của người phỏng vấn. Nhiều người đã đồng ý về thời gian và ngày cụ thể, nhưng về 
lịch trình đó, họ có thể không sẵn sàng hoặc sắp xếp lại lịch. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến 
việc khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội bị trì hoãn một chút. Cuộc phỏng vấn cuối 
cùng tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện vào ngày 22 tháng 3 trong khi tại Hà Nội vào 
ngày 31 tháng 3 do lịch trình thay đổi nhiều lần.

Thứ ba, COVID-19 đã khiến nhiều cuộc phỏng vấn trực tiếp không khả thi. Tại Hà Nội, tháng 3 
năm 2022 là một trong những thời kỳ cao điểm của đại dịch, dẫn đến quyết định thực hiện tất 
cả các cuộc phỏng vấn trực tuyến. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng thời gian từ tháng 2 đến 
tháng 3 năm 2022 đã xuất hiện   Omicron là biến thể SARS-CoV-2 đã gây ra rất nhiều lo lắng cho 
những người tham gia phỏng vấn trực tiếp. Tình hình đại dịch tốt hơn ở Đà Nẵng và Bắc Giang 
đã tạo điều kiện cho FGD và KII trực tiếp nhiều hơn so với hai thành phố còn lại. 

Về phương pháp thu thập dữ liệu: 

• Tại Hà Nội: cả 14 cuộc phỏng vấn đều được hoàn thành trực tuyến, sử dụng các ứng dụng 
khác nhau như Zalo và Google Meet 

• Tại Bắc Giang: cả 14 FGD và KII được thực hiện trực tiếp (ngoại tuyến)

• Tại Đà Nẵng: 10 KII được thực hiện ngoại tuyến và 4 KII được thực hiện trực tuyến

• Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 9 KII được thực hiện ngoại tuyến và 5 KII được thực hiện trực 
tuyến 

Các cuộc phỏng vấn trực tuyến đã cho thấy một số điểm yếu, bao gồm: một số người không 
cảm thấy thoải mái khi được “trò chuyện điện thoại” hoặc “xuất hiện trên máy quay” và có thể 
không trình bày tốt như họ có thể sẽ làm trong tình huống gặp gỡ trực tiếp; những người được 
hỏi không cảm thấy đủ tin tưởng; và các vấn đề về kết nối có thể xảy ra như kết nối Internet, điện 
thoại hết pin, v.v. Ngay cả khi phỏng vấn trực tiếp, một số người tham gia như nhân viên y tế hoặc 
giáo viên trở nên cực kỳ bận rộn trong thời điểm COVID-19, do đó, việc sắp xếp các cuộc phỏng 
vấn có thể hoặc vào buổi trưa (ví dụ với giáo viên ở Bắc Giang) hoặc vào buổi tối (ví dụ với giám 
đốc một trung tâm y tế ở Bắc Giang).

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chất lượng dữ liệu có thể khác nhau tùy thuộc 
vào nhóm người trả lời. Nhiều người được hỏi là công nhân, lao động tự do, người nghèo hoặc 
người di cư, do đó họ ít quen thuộc với nghiên cứu và phỏng vấn, đặc biệt là những người sống 
ở nông thôn. So với những nhóm khác như giáo viên, nhân viên y tế, người làm công tác bảo vệ 
trẻ em, v.v, họ thấy không thoải mái trong việc lên tiếng và chia sẻ hơn. Trong trường hợp này, 
các nhà nghiên cứu cần lưu ý đến mối quan hệ, tạo ra một môi trường thân thiện để xây dựng 
lòng tin nhằm thu thập thành công thông tin có chất lượng. 
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Phụ lục IV: Phân tích đói nghèo đa chiều 
Tham số phân tích

Bảng 6. Khía cạnh, chỉ số và ngưỡng thiếu thốn trong phân tích đói nghèo đa chiều giữa 
các trẻ em trong độ tuổi 0-4, 5-11, và 12-17 tuổi

Khía cạnh Chỉ số Ngưỡng 0-4 
tuổi

5-11 
tuổi

12-17 
tuổi

Dinh 
dưỡng và 
sức khỏe

Bú mẹ hoàn 
toàn 

0-5 months: Trẻ không được bú mẹ hoàn toàn X (0-5 
tháng 
tuổi)

Chế độ dĩnh 
dưỡng tối 
thiểu có thể 
chấp nhận 
được 

6-23 tuổi: Trẻ không được đáp ứng các yêu cầu của WHO 
về chế độ dinh dưỡng tối thiểu có thể chấp nhận được 
(tần suất và đa dạng bữa ăn).  
 
Yêu cầu của WHO về tần suất bữa ăn tối thiểu là: 
 
2 lần cho trẻ sơ sinh bú mẹ 6 – 8  tháng tuổi  
3 lần cho trẻ bú mẹ từ 9 – 23 tháng tuổi 

4 lần cho trẻ không bú mẹ từ 6 – 23 tháng tuổi  
 
Yêu cầu của WHO về đa dạng bữa ăn đề cập đến việc trẻ 
nhận được hơn 4 nhóm thực phẩm sau:  
1. Hạt, rễ và củ 

2. Cây họ đậu và quả hạch 
3. Các sản phẩm từ sữa (sữa, sữa chua, phô mai)  
4. Thực phẩm thịt (thịt, cá, gia cầm, và gan/ nội tạng) 
5. Trứng  
6. Hoa quả và rau giàu vitamin A

7. Các loại hoa quả và rau khác

X (6-23 
tháng 
tuổi)

Chăm sóc tiền 
sản

0-23 tháng tuổi: Người mẹ không nhận đủ chăm sóc tiền 
sản (4 lần thăm khám + đo huyết áp, lấy mẫu nước tieur 
và thử máu). 

X (0-23 
tháng 
tuổi)

Tiêm chủng 
(tiêm chủng 
đầy đủ) 

12-35 tháng tuổi: Trẻ không nhận đươc tất cả các liều 
tiêm chủng khuyến cáo trong lịch tiêm chủng quốc gia 
theo độ tuổi của trẻ.

X (12-
35 
tháng 
tuổi)

Phát triển 
trẻ thơ

Tham gia cấp 
học mẫu giáo

36-59 tháng tuổi: Trẻ không đến trường mẫu giáo. X (3-4 
tuổi)

Sự sẵn có của 
sách vở và đồ 
chơi trẻ em 

2-4 tuổi: Trẻ không có đồ chơi (tự làm hoặc mua từ các 
cửa hiệu) hay sách vở để dùng ở nhà. 

X

Tương tác 
giữa trẻ em và 
người lớn 

2-4 tuổi: Không thnahf viên gia đình nào trên 15 tuổi 
tham gia vào các hoạt động được liệt kê với trẻ: đọc sách, 
kể chuyện, hát, đưa trẻ ra ngoài, chơi cùng, đoán tên hoặc 
tập đếm. 

X
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Giáo dục Đến trường 5-17 tuổi: Trẻ không đến trường (độ tuổi bắt buộc đến 
trường theo UNESCO). 

X X

Hoàn thành 
bậc tiểu học

11-17 tuổi: Trẻ quá tuổi học tiểu học và không có hoặc 
chưa hoàn thành giáo dục tiểu học.

X (11 
tuổi)

X

Nước sạch Nguồn nước 
uống sạch

0-17 tuổi: Nguồn nước uống chính của HH chưa được cải 
thiện (WHO). 

Đã được cải thiện: nước máy vào nhà ở, nước máy vào sân 
/ lô, nước máy cho hàng xóm, vòi nước/ đường ống công 
cộng, giếng ống hoặc giếng khoan, giếng đào được bảo 
vệ, suối được bảo vệ, nước mưa, nước đóng chai, nước 
đóng gói. 

Chưa được cải thiện: giếng không được bảo vệ, suối 
không được bảo vệ, xe bồn, nước mặt (sông/ hồ/ ao/ 
dòng chảy/ kênh tưới), nguồn khác. 

X X X

Vệ sinh Loại nhà vệ 
sinh 

0-17 tuổi: HH sử dụng cở sở vệ sinh chưa được cải thiện 
(theo WHO). 
Đã được cải thiện: xả xuống hệ thống ống cống, xả xuống 
bể phốt, xả xuống hố xí, có xả nước nhưng không biết ở 
đâu, hố xí cải tiến thông thoáng, hố xí hố xí có bệ xí, hố xí 
ủ phân. 

Chưa được cải thiện: xả ra cống lộ thiên, hố xí không có 
bệ hoặc hố lộ thiên, không có công trình, bụi rậm hoặc 
ruộng

hố xí xô, nhà vệ sinh treo hoặc hố xí treo, loại khác. 

X X X

Rửa tay 0-17 tuổi: HH không có chỗ rửa tay với xà phòng hoặc 
cách dung dịch tẩy rửa khác trong gia đình. 

X X X

Nhà ở Sự đông đúc 0-17 tuổi: Trung bình HH có hơn hai người cho mỗi 
phòng ngủ.  

X X X

Vật liệu mái và 
sàn 

0-17 tuổi: Mái lợp và sàn được làm từ các vật liệu tự nhiên 
hoặc thô sơ.  
Mái nhà: Chưa được cải thiện: lá tranh/ lá cọ, cỏ lợp, chiếu 
mộc, cọ/ tre, ván gỗ, bìa cứng, các loại khác. 
Sàn nhà: Chưa được cải thiện: đất / cát, phân, ván gỗ, cọ/ 
tre, các loại khác.

X X X
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Tỷ lệ thiếu thốn đầu người cho một và nhiều khía cạnh 

Hình 11. Tỷ lệ thiếu thốn đầu người (%) theo từng chỉ số ở cấp quốc gia, trẻ 0-4 tuổi 
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Hình 12. Tỷ lệ thiếu thốn đầu người (%) theo từng khía cạnh 
ở cấp quốc gia, trẻ 0-4 tuổi 
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên khảo sát SDGCW 2020-21.

Trong số trẻ em từ 5-11 tuổi, chỉ có 0,8% không được đến trường so với tỷ lệ 
thiếu thốn là 12,1% ở trẻ em từ 12-17 tuổi (xem Hình 13). Tuy nhiên, 7,9% trẻ 
11 tuổi chưa học hết tiểu học so với 10,9% trẻ 12 - 17 tuổi. Tương tự như nhóm 
tuổi trẻ nhất, mức độ thiếu thốn là cao trong chỉ số đông đúc với tỷ lệ dao động 
từ 31,9% đến 46,8%. Khoảng 2% trẻ em (5-17 tuổi) bị thiếu hụt ở chỉ số nguồn 
nước uống sạch. 
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Hình 13. Tỷ lệ thiếu thốn đầu người (%) theo từng chỉ số ở cấp quốc gia, trẻ 5-11 và 12-
17 tuổi 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Vật liệu 
mái và sàn

Đông đúcRửa tayLoại nhà 
vệ sinh

Nguồn nước
 uống sạch

Hoàn thành 
cấp học (11 tuổi)

Đến trường

Nước sạchGiáo dục Vệ sinh Nhà ở

0.8

7.9

2.1

8.9
12.1

46.8

6.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Vật liệu 
mái và sàn

Đông đúcRửa tayLoại nhà 
vệ sinh

Nguồn nước
 uống sạch

Hoàn thành 
cấp học (11 tuổi)

Đến trường

Nước sạchGiáo dục Vệ sinh Nhà ở

0.8

7.9

2.1

8.9
12.1

46.8

6.5

Nguồn: Tính toàn của tác giả dựa trên khảo sát SDGCW 2020-21.

Theo đó, trẻ lớn hơn phải chịu mức độ thiếu thốn cao nhất trong khía cạnh nhà ở, lần lượt là 48,6% đối với trẻ 
em từ 5-11 tuổi và 33,4% đối với trẻ em từ 12-17 tuổi (xem Hình 14). Khía cạnh Vệ sinh cho thấy tỷ lệ thiếu hụt là 
17,7%. Hơn nữa, một tỷ lệ đáng kể 11,3% trẻ em từ 12-17 tuổi phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn về giáo dục. 
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Bảng 7. Tỷ lệ trẻ em thiếu thốn về giáo dục (trẻ 5-17 tuổi)

Thiếu hụt % Trẻ 5-11 tuổi Trẻ 12-17 tuổi

Chỉ số Đến trường
Hoàn thành 

cấp học (trẻ 11 
tuổi) 

Đến 
trường

Hoàn 
thành 

cấp học

Cấp Quốc gia 0.8 7.9 10.9 1.5

Khu vực
Thành thị 1.0 5.1 7.3 1.2

Nông thôn 0.8 9.3 12.7 1.6

Vùng

Đồng bằng song Cửu Long 1.6 10.2 20.0 2.0

Đông Nam bộ 1.6 10.2 15.8 2.0

Tây Nguyên 1.0 13.4 17.9 4.4

Bắc Trung bộ và duyên hải miền 
Trung 0.5 3.6 6.3 0.2

Trung du và miền núi phía Bắc 0.8 8 2 10 4 2.9

Đồng bằng sông Hồng 0.2 6.9 2.9 0.4

Giới tỉnh của trẻ 
Gái 1.0 8.3 10.4 1.3

Trai 0.7 7.6 11.4 1.7

Giới tính của chủ 
hộ 

Nữ 1.3 13.8 10.7 1.6

Nam 0.7 5.8 11.0 1.4

Dân tộc của chủ 
hộ 

Dân tộc Kinh 0.7 6.7 8.8 0.8

Dân tộc thiểu số 1.6 16.2 26.8 6.3

Nhóm của cải 
3 nhóm giàu nhất 0.8 4.2 4.6 0.6

2 nhóm nghèo nhất 0.9 14.1 21.6 3.1

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào khảo sát SDGCW 2020-2021 tại Việt Nam
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Các chỉ số nghèo đa chiều theo nhóm tuổi và biến số mô tả

Bảng 8. Các chỉ số nghèo đa chiều  (H, A and M0) đối với trẻ em bị thiếu thốn ở ít nhất hai 
khía cạnh tại một thời điểm, ở cấp quốc gia và theo các biến mô tả, trẻ 0-17 tuổi 

Trẻ 0-17 tuổi 

Chỉ số đa chiều

Tỷ lệ thiếu 
thốn đa chiều 

theo đầu người 
(H), %

Mức độ trung 
bình ở những 
người bị thiếu 

thốn (A); %

Tỷ lệ thiếu thốn 
đa chiều theo đầu 

người đã điều 
chỉnh (M0)

Cấp Quốc gia 19.8 49.5 0.098

Khu 
vựa

Thành thị 11.3 46.3 0.053

Nông thôn 23.8 50.2 0.119

Vùng

Đồng bằng sông Cửu Long 29.6 51.3 0.152

Đông Nam bộ 16.3 46.2 0.075

Tây Nguyên 33.1 52.0 0.172

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 15.4 47.3 0.073

Trung du và miền núi phía Bắc 27.2 52.8 0.144

Đồng bằng sông Hồng 11.1 44.9 0.050

Giới 
tính 

của trẻ

Gái 19.8 49.5 0.098

Trai 19.8 49.4 0.098

Giới 
tính 

của chủ 
hộ

Nữ 15.6 49.5 0.077

Nam 21.2 49.4 0.105

Dân 
tộc của 
chủ hộ

Dân tộc Kinh 15.2 47.4 0.072

Dân tộc thiểu số 46.1 53.3 0.246

Nhóm 
của cải

3 nhóm giàu nhất 8.5 43.4 0.037

3 nhóm nghèo nhất 37.8 51.6 0.195

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào khảo sát SDGCW 2020-21.
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Bảng 9. Các chỉ số thiếu thốn đa chiều theo nhóm tuổi (trẻ 0-4 tuổi) và biến số mô tả 

Trẻ 0-4 tuổi

Chỉ số đa chiều
Tỷ lệ thiếu thốn 
đa chiều theo 

đầu người (H), %

Mức độ 
trung bình 

ở những 
người bị 

thiếu thốn 
(A); %

Tỷ lệ thiếu thốn 
đa chiều theo 
đầu người đã 

điều chỉnh (M0)

Cấp Quốc gia 33.7 44.2 0.149

Khu vực

Thành thị 24.3 42.1 0.102

Nông thôn 38.1 44.9 0.171

Vùng

Đồng bằng sông Cửu Long 40.3 45.6 0.184

Đông Nam bộ 33.0 42.1 0.139

Tây Nguyên 47.2 46.5 0.219

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 28.9 42.7 0.123

Trung du và miền núi phía Bắc 41.6 47.9 0.199

Đồng bằng sông Hồng 25.6 41.4 0.106

Giới tính 
của trẻ

Gái 33.6 44.2 0.148

Trai 33.9 44.3 0.150

Giới tính 
của chủ 

hộ

Nữ 26.7 43.2 0.115

Nam 35.9 44.5 0.159

Dân tộc 
của chủ 

hộ

Dân tộc Kinh 28.9 42.4 0.123

Dân tộc thiểu số 56.6 48.6 0.275

Nhóm 
của cải

3 nhóm giàu nhất 22.7 40.7 0.092

3 nhóm nghèo nhất 50.8 46.6 0.237

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào khảo sát SDGCW 2020-21
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Bảng 10. Chỉ số thiếu thôn đa chiều theo nhóm tuổi (trẻ 5-11 tuổi) và biến số mô tả 

Children aged 5-11  years

Chỉ số đa chiều
Tỷ lệ thiếu thốn 

đa chiều theo 
đầu người (H), %

Mức độ 
trung bình 

ở những 
người bị 

thiếu thốn 
(A); %

Tỷ lệ thiếu thốn 
đa chiều theo 
đầu người đã 

điều chỉnh (M0)

Cấp Quốc gia 13.9 51.9 0.072

Khu vực

Thành thị 5.1 50.2 0.026

Nông thôn 18.0 52.2 0.094

Vùng

Đồng bằng sông Cửu Long 25.2 51.6 0.130

Đông Nam bộ 7.4 50.6 0.037

Tây Nguyên 27.3 52.6 0.143

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 9.8 51.5 0.050

Trung du và miền núi phía Bắc 20.9 53.7 0.112

Đồng bằng sông Hồng 6.1 50.2 0.031

Giới tính 
của trẻ

Gái 14.2 52.0 0.074

Trai 13.6 51.9 0.070

Giới tính 
của chủ 

hộ

Nữ 10.4 52.2 0.054

Nam 15.1 51.9 0.078

Dân tộc 
của chủ 

hộ

Dân tộc Kinh 9.4 50.9 0.048

Dân tộc thiểu số 39.1 53.3 0.208

Nhóm 
của cải

3 nhóm giàu nhất 2.7 50.0 0.013

3 nhóm nghèo nhất 31.6 52.2 0.165

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào khảo sát SDGCW 2020-21.
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Bảng 11. Chỉ số thiếu thôn đa chiều theo nhóm tuổi (trẻ 12-17 tuổi) và biến số mô tả

Children aged 12-17  years

Chỉ số đa chiều
Tỷ lệ thiếu thốn 
đa chiều theo 

đầu người (H), %

Mức độ 
trung bình 

ở những 
người bị 

thiếu thốn 
(A); %

Tỷ lệ thiếu thốn 
đa chiều theo 
đầu người đã 

điều chỉnh (M0)

Cấp Quốc gia 15.4 57.4 0.088

Khu vực

Thành thị 8.7 54.3 0.047

Nông thôn 18.6 58.0 0.108

Vùng

Đồng bằng sông Cửu Long 27.5 57.4 0.158

Đông Nam bộ 13.5 52.4 0.071

Tây Nguyên 28.3 60.3 0.171

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 10.2 54.9 0.056

Trung du và miền núi phía Bắc 21.2 63.5 0.134

Đồng bằng sông Hồng 5.0 52.0 0.026

Giới tính 
của trẻ

Gái 15.5 56.6 0.088

Trai 15.2 58.1 0.088

Giới tính 
của chủ 

hộ

Nữ 14.1 56.9 0.080

Nam 15.8 57.5 0.091

Dân tộc 
của chủ 

hộ

Dân tộc Kinh 11.2 54.9 0.062

Dân tộc thiểu số 45.3 61.7 0.279

Nhóm 
của cải

3 nhóm giàu nhất 3.9 51.1 0.020

3 nhóm nghèo nhất 34.6 58.5 0.202

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa vào khảo sát SDGCW 2020-21.
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Chồng chéo ba bên của các thiếu thốn 

Trẻ em từ 5-11 tuổi có tỷ lệ thiếu hụt theo từng khía cạnh thấp hơn so với nhóm tuổi trẻ nhất và do đó trải nghiệm 
ít sự chồng chéo giữa các thiếu hụt hơn (xem Hình 15). Gần 3% trẻ em bị thiếu thốn về các khía cạnh Nước, Vệ sinh 
và Nhà ở cùng một lúc. 36,5% khác không bị thiếu hụt trong bất kỳ khía cạnh nào trong ba khía cạnh. 

Hình 14. Tỷ lệ thiếu thốn đầu người (%) theo từng khía cạnh, trẻ 5-11 và 12-17 tuổi 
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên khảo sát SDGCW 2020-21.

Hình 15. Chồng chéo ba bên ở các khía cạnh Nước sạch, Vệ sinh và Nhà ở, trẻ 5-11 tuổi 

Không có khía cạnh nào (36.5%)
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Chỉ vệ sinh (6.2%)

Nhà ở và vệ sinh (20.2%)

Chỉ nước sạch (sạch0.3%)

Nước sạch và nhà ở (sạch1.3%)
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Nhà ở  (56.7%)

Nước sạch (4.7%)

Nước sạch và vệ sinh (0.2%)

Chồng chéo (2.9%)

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên khảo sát SDGCW 2020-21.
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Phụ lục V: Các bảng bổ sung – 
Phân tích mô tả định lượng 
Y tế 

Tỷ lệ hộ gia đình có ít nhất một thành viên cần được điều trị y tế trong 30 ngày 
trước cuộc khảo sát vào tháng 6-7 năm 2020 chiếm 30,1% (xem Hình 16. Trong 
tháng 7-8 năm 2020, tỷ lệ này giảm nhẹ và tăng trở lại từ tháng 9/ tháng 10 
năm 2020. Vào tháng 3 năm 2021, 36,9% hộ gia đình có ít nhất một thành viên 
cần được điều trị y tế. 

Hình 16. Tỷ lệ hộ gia đình với ít nhất một thành viên cần 
được điều trị y tế trong vòng 30 ngày gần nhất  
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên Khảo sát Giám sát của Ngân hàng Thế giới 2020-21.

Hình 16 trình bày tỷ lệ hộ gia đình có thể tiếp cận điều trị y tế từ tháng 6-7 năm 
2020 đến tháng 3 năm 2021. Mặc dù quan sát thấy có một số biến động nhỏ, 
nhưng nhìn chung, hơn chín trong số mười hộ gia đình có thể tiếp cận với 
điều trị y tế. Tỷ lệ tiếp cận khám chữa bệnh cao nhất vào tháng 7-8 năm 2020 
(98,3%) và thấp nhất vào tháng 9-10 năm 2020 (93,9%). Nguyên nhân chính 
của việc không tiếp cận điều trị y tế liên quan đến các hạn chế cách ly ở nhà. 
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Hình 17. Tỷ lệ hộ gia đình có thể tiếp cận điều trị y tế 
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên Khảo sát Giám sát của Ngân hàng Thế giới 2020-21.

Phát triển trẻ thơ 

Bảng 12 trình bày tỷ lệ trẻ em phát triển đúng hướng dựa trên chỉ số phát triển 
trẻ em thơ (ECDI). Chỉ số này đo lường các mục tiêu phát triển chính theo độ 
tuổi của trẻ về kỹ năng, kiến thức và hành vi. Các bà mẹ hoặc người chăm sóc 
chính được hỏi 20 câu hỏi chuẩn hóa về sự phát triển của con họ, làm cho chỉ 
số này có thể so sánh được trên toàn thế giới.

Theo quan sát, 78,1% trẻ em Việt Nam từ 2-4 tuổi đang đi đúng hướng. Sự khác 
biệt đáng chú ý được tìm thấy dựa trên cấp độ khu vực. Ở khu vực Trung du 
và miền núi phía Bắc, 30,9% trẻ em không phát triển đúng hướng so với 20,9% 
trẻ em sống ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trẻ em gái có thành tích tốt hơn 
một chút so với trẻ em trai, với 79,7% trẻ em gái phát triển đúng hướng so với 
76,7% trẻ em trai. Hơn nữa, 37,1% trẻ em thuộc hộ gia đình có chủ hộ là người 
dân tộc thiểu số và 30,5% trẻ em thuộc hai nhóm nghèo nhất không phát triển 
đúng hướng. 
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Bảng 12. Tỷ lệ trẻ em phát triển đúng hướng dựa trên chỉ số phát triển trẻ thơ 
(trẻ 2-4 tuổi)

Chỉ số phát triển trẻ thơ (trẻ 2-4 tuổi) (%)
Đúng 
hướng

Không 
đúng 

hướng

Cấp Quốc gia 78.1 21.9

Khu vực

Thành thị 82.7 17.3

Nông thôn 76.0 24.1

Vùng

Đồng bằng sông Cứu Long 79.1 20.9

Đông Nam bộ 77.2 22.8

Tây Nguyên 69.6 30.4

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 77.2 22.8

Trung du và miền núi phía Bắc 69.1 30.9

Đồng bằng sông Hồng 87.2 12.8

Giới tính của trẻ

Gái 79.7 20.3

Trai 76.7 23.3

Giới tính của chủ hộ

Nữ 72.2 27.8

Nam 79.9 20.1

Dân tộc của chủ hộ

Dân tộc Kinh 81.3 18.7

Dân tộc thiểu số 62.9 37.1

Nhóm của cải

3 nhóm giàu nhất 83.6 16.4

2 nhóm nghèo nhất 69.5 30.5

Tổng số người được quan sát 2,723

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên SDGCW 2020-21.
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Bảo vệ trẻ em 

Bảng 13. Tỷ lệ trẻ em 1-14 tuổi bị tiếp xúc với kỷ luật thể chất và tâm lý 

Mô tả

Kỷ luật tâm lý (trẻ 1-14 tuổi) 
(%)

Kỷ luật thể chất nặng nề (trẻ 
1-14 tuổi) (%)

Tiếp xúc
Không tiếp 

xúc
Tiếp xúc

Không tiếp 
xúc

Cấp Quốc gia 64.3 35.7 11.4 88.6

Khu vực

Thành thị 62.8 37.2 10.2 89.8

Nông thôn 65.1 34.9 11.9 88.1

Vùng

Đồng bằng sông Cứu Long 71.5 28.5 9.5 90.5

Đông Nam bộ 72.8 27.3 12.9 87.1

Tây Nguyên 59.0 41.0 11.4 88.6

Bắc Trung bộ và duyên hải 
miền Trung 64.0 36.0 17.0 83.0

Trung du và miền núi phía 
Bắc 60.6 39.4 7.8 92.1

Đồng bằng sông Hồng 42.0 58.0 8.9 91.1

Giới tính của 
trẻ

Gái 62.3 37.7 9.4 90.6

Trai 66.3 33.8 13.2 86.8

Giới tính của 
chủ hộ

Nữ 65.6 34.4 12.9 87.2

Nam 63.9 36.1 10.9 89.1

Dân tộc của 
chủ hộ

Dân tộc Kinh 64.6 35.4 81.3 18.7

Dân tộc thiểu số 62.8 37.2 62.9 37.1

Nhóm của cải

3 nhóm giàu nhất 64.2 35.8 10.5 89.5

2 nhóm nghèo nhất 64.6 35.4 12.8 87.2

Tổng số người được quan sát 9,189 9,199

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên SDGCW 2020-21.
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