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Giới thiệu
Bản tóm tắt chính sách này trình bày những phát hiện chính từ nghiên cứu 
đánh giá tác động kinh tế - xã hội của đại dịch COVID-19 lên trẻ em và các 
hộ gia đình tại thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế phía Nam Thành phố Hồ Chí 
Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bắc Giang từ năm 2021 đến 2022. Nghiên 
cứu được xây dựng dựa trên đánh giá nhanh ban đầu về tác động kinh tế - xã 
hội của dịch COVID-19 lên trẻ em và hộ gia đình.1

Tính tới tháng 6 năm 2022, hơn 10 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được phát hiện 
tại Việt Nam, với hơn 40,000 ca tử vong.2 Từ khi các ca nhiễm tăng đột biến do 
đợt dịch thứ tư vào tháng 4 năm 2021, những biện pháp phòng ngừa nghiêm 
ngặt đã được thực thi tại các tỉnh thành ở Việt Nam. Để đổi phó, Chính phủ 
đã khởi động kế hoạch tái phục hồi nền kinh tế thông qua các gói hỗ trợ lớn, 
miễn giảm chi phí và tăng trợ cấp cho người được hưởng bảo trợ xã hội. Nhà 
nước cũng đã thông qua một chiến lược truyền thông mình bạch giúp nâng 
cao nhận thức và thông báo cho người dân về các nguy cơ của vi-rút và các 
biện pháp phòng ngừa. 

Nghiên cứu nhắm đến trả lời những câu hỏi sau: 

A. Tác động kinh tế - xã hội của COVID-19 đối với trẻ em, gia đình các em và 
các nhóm dễ bị tổn thương là gì? 

B. Trẻ em và gia đình đã đối phó với tác động của đại dịch và các biện pháp 
ứng phó chính sách, bao gồm cả về hỗ trợ chính thức, nguồn lực và vốn 
xã hội nhận được, như thế nào? 

C. Các khuyến nghị chính sách để giảm thiểu tác động kinh tế xã hội của 
COVID-19 và các cuộc khủng hoảng khác đối với trẻ em và gia đình các em 
trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là gì? 

Phương pháp luận

Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận phương pháp luận hỗn hợp, bao gồm: 
1) nghiên cứu tại bàn, 2) nghiên cứu định lượng sử dụng phân tích dữ liệu 
thứ cấp thuộc Khảo sát Giám sát của Ngân hàng Thế giới (WBMSs) 2020-2021, 
cũng như phân tích đa chiều về đói nghèo sử dụng Khảo sát SDG Việt Nam về 
Trẻ em và Phụ nữ (SDGCW) 2020-21, được thu thập từ tháng 11 năm 2020 đến 
tháng 2 năm 2021 và 3) nghiên cứu định tính dựa trên phỏng vấn sâu và thảo 
luận nhóm tập trung với người chăm sóc và nhân viên phòng dịch tuyến đầu 
trong các lĩnh vực liên quan đến trẻ em ở Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng và Thành 
phố Hồ Chí Minh.

1 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 2020.

2 Tổ chức Y tế Thế giới 2022.
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Phát hiện chính

Nghèo đa chiều ở trẻ em 

Trước đợt dịch COVID-19 thứ tư ở Việt Nam, chỉ dưới 1/5 trẻ em từ 0-17 tuổi, 
tương đương 19,8%, đối mặt với nghèo đa chiều và bị thiếu hụt ít nhất hai 
chiều cạnh nghèo đa chiều trong tổng số các chiều  cạnh đo lường. Điều 
này cho thấy các quyền chưa được thực hiện của các em.3 Trung bình, những 
trẻ em này thiếu hụt 49,5% tất cả các chiều cạnh đo lường. Khoảng 33,7% trẻ 
em từ 0-4 tuổi, 13,9% trẻ em từ 5-11 tuổi và 15,4% trẻ em từ 12-17 tuổi rơi vào 
nhóm nghèo đa chiều. Trẻ em sống ở khu vực nông thôn có nguy cơ bị thiếu 
thốn đa chiều cao gấp đôi so với trẻ em sống ở khu vực thành thị. Tương tự, 
trẻ em sống ở Tây Nguyên có hoàn cảnh khó khăn nhất so với tất cả các vùng, 
với tỷ lệ nghèo đa chiều cao hơn (1/3, tương đương 33,1%) và mức độ nghèo 
đa chiều cao hơn (52,0% ở các chiều cạnh). Khác biệt đáng kể cũng được nhận 
thấy dựa trên dân tộc và ngũ phân vị giàu có của các hộ gia đình ở cấp quốc 
gia. Trẻ em sống trong các hộ gia đình thuộc ngũ phân vị nghèo nhất hoặc 
chủ hộ là người dân tộc thiểu số có khả năng bị thiếu thốn đa chiều cao hơn. 
Phân tích đói nghèo đa chiều ở trẻ em bị giới hạn bởi dữ liệu và vì thế không 
bao gồm tất cả những chiều cạnh tiềm năng về quyền và phúc lợi trẻ em. Bởi 
vậy, tỷ lệ nghèo đa chiều ở trẻ em có thể cao hơn so với báo cáo này. Những 
phát hiện này cho thấy trong giai đoạn mà tiến độ xóa đói giảm nghèo ở Việt 
Nam vốn đã bị đình trệ bởi đại dịch, và ngay trước khi gia tăng các hạn chế tập 
trung đông người, tình trạng thiếu hụt và bất bình đẳng kéo dài đã khiến một 
tỷ lệ đáng kể trẻ em và gia đình đối mặt với nguy cơ tụt hậu hơn nữa trong việc 
thụ hưởng các quyền của mình. 

Tác động Kinh tế đối với Sinh kế 

Suy thoái kinh tế đi kèm với các chính sách giãn cách xã hội và phong tỏa 
đã dẫn đến giảm sút thu nhập (Hình 1) và việc sử dụng các cơ chế đối phó 
tiêu cực. Thu nhập giảm là do nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là do mất việc làm, 
giảm lương và hoạt động kinh doanh; giảm thu nhập cũng xảy ra trầm trong 
hơn trong một số lĩnh vực kinh tế bao gồm dịch vụ, sản xuất và giữa các lao 
động tự do. Nhiều người sử dụng các cơ chế đối phó tiêu cực, bao gồm giảm 
tiêu thụ thực phẩm và các mặt hàng phi thực phẩm và vay nợ (Hình 2).

3 Theo phương pháp luận, trẻ em từ 0-4 tuổi có thể bị thiếu đi tổng cộng năm chiều cạnh và 
trẻ em từ 5-17 tuổi có thể bị thiếu đi tổng cộng sáu chiều cạnh.
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Hình 1: So sánh thu nhập các hộ gia đình 
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Hình 2: Các biện pháp đối phó của các hộ gia đình 
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Bảo trợ xã hội và Trợ giúp xã hội 

Các hoạt động bảo trợ xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các 
hộ gia đình trong thời kỳ đại dịch gây ra những tác động trái chiều. Nhiều 
người tham gia phỏng vấn và thảo luận nhóm tập trung trong nghiên cứu 
này bày tỏ nhu cầu được hỗ trợ để tiếp cận thực phẩm; mua thuốc; chi trả tiền 
thiết bị để trẻ em đi học từ xa và đáp ứng các nhu cầu khác, chẳng hạn như chi 
phí chăm sóc con em của lao động di cư và lao động tự do, và chi trả cho các 
thiết bị chuyên dụng hỗ trợ trẻ khuyết tật tham gia học tập từ xa. Nhà nước 
đã cung cấp các chương trình bảo trợ xã hội khác nhau, bao gồm cho người 
thất nghiệp, những người bị cách ly, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các khoản trợ 
cấp chung, nhưng nhận thức về các chương trình này còn hạn chế. Hoạt động 
cung cấp bảo trợ xã hội bị cắt giảm trong suốt đại dịch (Hình 3) và nhiều người 
nhận trợ giúp cho biết các biện pháp hỗ trợ không đủ đáp ứng nhu cầu của 
họ, đặc biệt là đối với những người chưa hồi phục về mặt kinh tế tại thời điểm 
các hạn chế đã được dỡ bỏ một phần hoặc hoàn toàn. Cá biệt là các hộ nghèo, 
lao động phi chính thức và lao động di cư đều cho biết mức độ bảo trợ xã hội 
chưa đủ. Nhiều người đề cập đến các rào cản khiến cho việc tiếp cận bảo trợ 

Hình 3: Phần trăm hộ gia đình nhận trợ giúp từ chính phủ hoặc tổ chức kinh tế, theo 
loại hình hỗ trợ 
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trở nên khó khăn hoặc thậm chí là không thể, chẳng hạn như thủ tục nộp đơn 
phức tạp, thời gian chậm trễ từ khi nộp đơn tới khi nhận được phản hồi, và 
thiếu thông tin từ các cơ quan chức năng về các loại hình bảo trợ xã hội hiện 
có cũng như cách thức đăng ký. 

Sức khỏe và Dinh dưỡng 

Ngay cả trước đợt dịch thứ tư, 70% trẻ em ở độ tuổi 0-35 tháng ở Việt Nam 
không đạt chuẩn tối thiểu về chế độ ăn và thực hành cho ăn, hoặc về 
chăm sóc trước sinh và tiêm chủng theo độ tuổi.4 Mặc dù cho đến nay việc 
tiếp cận điều trị y tế gần như phổ biến trong suốt đại dịch, giãn cách xã hội 
và gián đoạn dịch vụ đã dẫn đến việc bỏ lỡ hoặc chậm tiếp cận với các dịch 
vụ thông thường, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc tiền sản và tiêm chủng. 
Những người chăm sóc cho biết về những rào cản tiếp cận sau đây: 1) sợ hãi 
hoặc bất tiện, 2) chi phí thực trả cao cho bộ dụng cụ xét nghiệm và thuốc, 3) 
dịch vụ cấp cứu và dịch vụ thông thường không có sẵn và 4) tình trạng quá tải 
tại các phòng khám tư nhân và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Các cơ chế đối 
phó của người dân bao gồm tìm đến hỗ trợ tài chính không chính thức cho 
các chi phí liên quan đến sức khỏe, không tìm kiếm dịch vụ chăm sóc (hoặc 
không báo cáo về tình trạng lây nhiễm của người chăm sóc và trẻ em). 

Dữ liệu năm 2021 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc cho thấy, ở cấp 
quốc gia, hơn một nửa số hộ gia đình phải giảm tiêu thụ thực phẩm trong mỗi 
bữa ăn (51%) và gần 18% hộ gia đình phải giảm số bữa ăn, với  thiếu hụt thực 
phẩm nghiêm trọng nhất ở các gia đình có trẻ em, người di cư và lao động 
mất việc. Hộ gia đình dân tộc thiểu số, chủ hộ là nữ và hộ nghèo là những 
đối tượng có khả năng cao nhất phải lo về việc đủ ăn. Mặc dù gần như tất 
cả những người tham gia nghiên cứu định tính đều có thể mua thực phẩm, 
hoặc đã nhận thực phẩm nhờ hỗ trợ hiện vật chính thức hoặc không chính 
thức, nhiều người không thể dễ dàng tiếp cận hoặc không có đủ khả năng 
mua thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng cho con cái của họ với số lượng hoặc chất 
lượng như trước khi có dịch bệnh. Tình trạng này đặc biệt đáng báo động đối 
với người chăm sóc là lao động không chính thức hoặc lao động di cư; họ cho 
biết về khẩu phần ăn giảm, chế độ ăn ít dinh dưỡng và thiếu đa dạng dành 
cho trẻ em, trong khi các bà mẹ đang cho con bú phải tiêu thụ thức ăn ít dinh 
dưỡng hơn và/ hoặc thay thế sữa mẹ bằng sữa công thức. Những người chăm 
sóc trẻ ở Bắc Giang và Hà Nội cho biết thiếu hụt bữa ăn ở trường đã làm gián 
đoạn chế độ ăn của con họ, trong khi những người lao động di cư lo lắng về 
việc không thể đảm bảo hoặc giám sát dinh dưỡng của con họ từ xa. Để đối 
phó với điều này, những người chăm sóc: 1) giảm chi tiêu cho thực phẩm và 
giảm số lượng bữa ăn, tần suất và/ hoặc chất lượng, 2) vay tiền hoặc tìm kiếm 
hỗ trợ không chính thức, 3) nhận hỗ trợ lương thực chính thức, 4) giảm chi tiêu 
trong các mảng khác và 5) làm nông nghiệp hoặc đánh cá.

4 Theo tính toán của tác giả dựa vào dữ liệu SDGCW. 
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Sức khỏe tinh thần

Làn sóng thứ tư của đại dịch vào năm 2021, phong tỏa và giãn cách xã 
hội chắc chắn đã làm tồi tệ thêm tình trạng sức khỏe tinh thần và các vấn 
đề tâm lý xã hội của trẻ em và gia đình. Dữ liệu tháng 7 năm 2021 cho thấy 
hơn 66% hộ gia đình lo lắng về tác động của COVID-19, với các trải nghiệm 
khác nhau từ trầm cảm đến lo âu bất thường. Phát hiện cho thấy các hộ gia 
đình có chủ hộ là nữ và những người di cư sống trong điều kiện đông đúc đã 
trải qua các vấn đề sức khỏe tình thần đáng kể.5  Những người chăm sóc và 
con cái của họ ở cả bốn địa điểm nghiên cứu đã chia sẻ những trải nghiệm 
căng thẳng, sợ hãi, lo lắng, cô đơn, bực bội và ngủ không ngon giấc do sợ lây 
nhiễm, cũng như do thời gian dài học tập từ xa, giãn cách xã hội và phong tỏa. 
Những trải nghiệm này càng trở nên trầm trọng hơn do thiếu vận động thể 
chất, cũng như các yếu tố gây căng thẳng bao gồm giảm thu nhập, gia tăng 
thất nghiệp và các nghĩa vụ chăm sóc. Không ai trong số những người chăm 
sóc được phỏng vấn đã tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp hoặc không biết 
nên tìm kiếm dịch vụ tư vấn ở đâu. Các nhân viên công tác xã hội ở Bắc Giang, 
Đà Nẵng và Hà Nội xác nhận rằng nhận thức kém, mức độ sẵn có của dịch vụ 
và sự kỳ thị của xã hội tiếp tục hạn chế việc tiếp nhận các dịch vụ về sức khỏe 
tinh thần. 

Giáo dục và Học tập

Đóng cửa trường học đe dọa mở rộng khoảng cách giáo dục. Năm 2021, 
tỷ lệ thiếu thốn về giáo dục của trẻ em nông thôn là gần gấp đôi so với trẻ 
em thành thị. Trẻ em từ 5-11 tuổi thuộc hai nhóm nghèo nhất có tỷ lệ thiếu 
thốn cao hơn ba lần so với bạn cũng trang lứa thuộc ba nhóm giàu nhất. Do 
đại dịch, việc học trực tuyến hoặc từ xa là không thể tránh khỏi nhưng không 
đồng nghĩa với việc tất cả trẻ có thể được tiếp cận với loại hình này. Những 
người chăm sóc thường phải nhờ đến các thành viên trong gia đình hoặc 
hàng xóm để trẻ có thể tham gia lớp học từ xa. Có hai lý do: 1) thiếu thiết bị 
học tập như máy tính, điện thoại thông minh và 2) thiếu kết nối internet. Hơn 
thế nữa, một số bố mẹ đi làm phải gửi con về quê sống với ông bà. Những trẻ 
này có nhiều khả năng thiếu thiết bị học tập và không được hỗ trợ đầy đủ hơn. 
Trong nhiều trường hợp, các trung tâm giáo dục mầm non cũng bị đóng cửa 
mà không có các phương thức từ xa thay thế, đe dọa gia tăng khoảng cách 
đối với trẻ em vốn đã thiệt thòi, bao gồm trẻ sống ở nông thôn, các bé trai, trẻ 
em sống với chủ hộ là phụ nữ, người dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc những 
hộ gia đình nghèo nhất. 

Chất lượng học trực tuyến kém hơn so với học trên trường. Nhiều người 
chăm sóc lo lắng về khả năng học tập, sự tập trung của trẻ trong lớp và sự 
thiếu vận động của trẻ. Trong khi giáo viên và nhà trường cũng làm việc với 
người chăm sóc để đảm bảo sự tham gia của học sinh và tiến bộ trong học 
tập, thì nhiều trẻ đã mất hứng thú học. Các mối quan tâm chính xoay quanh: 
1) những hạn chế của cha mẹ và giáo viên trong việc giám sát việc học của trẻ 

5 Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc 2021.
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và 2) rủi ro sức khỏe lên trẻ em do thời gian sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều 
và 3) hiệu quả hạn chế trong việc khuyến khích trẻ học từ xa. Giáo viên cũng 
quan sát thấy giảm sút về khoảng chú ý của học sinh. Hơn nữa, không phải 
tất cả giáo viên đều được đào tạo về cách sử dụng các thiết bị (hỗ trợ) học tập 
trực tuyến.  

Việc hợp tác là rất quan trọng để vượt qua những thách thức của học trực 
tuyến. Các giáo viên gặp sự cố kết nối hoặc thiếu thiết bị dạy học đã nhận 
được hỗ trợ từ các cơ sở dạy học của họ hoặc được phép dạy trực tuyến từ lớp 
học. Học sinh không có thiết bị học tập đã được nhận tài liệu học tập in sẵn 
hoặc các buổi ôn luyện bao quát khi tựu trường. Các buổi ôn tập thường được 
tổ chức cho tất cả các em trong những tuần đầu tiên khai giảng lại. 

Bảo vệ trẻ em

Trường học có vai trò to lớn trong hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Với 
việc đóng cửa trường học trong đại dịch, trẻ em thường phải ở nhà một mình 
khi cha mẹ cần đi làm hoặc thực hiện các cam kết khác. Những người lao động 
di cư không thể về quê thì gặp nhiều khó khăn hơn. Mất việc làm và/ hoặc thu 
nhập giảm và tiếp xúc xã hội hạn chế dẫn đến mức độ căng thẳng và lo lắng 
cao hơn ở nhiều gia đình. Các cuộc phỏng vấn sâu khẳng định về những nguy 
cơ này đối với trẻ em và cho thấy có sự gia tăng về tiếp xúc với bạo lực thể 
chất và tâm lý trong gia đình (xung đột vợ chồng và bạo lực trẻ em). Đặc biệt 
là các nhóm yếu thế - bao gồm người nghèo, cận nghèo, lao động phi chính 
thức và người di cư - có nhiều khả năng bị bạo lực hoặc lạm dụng hơn do gia 
tăng áp lực kinh tế và nghĩa vụ chăm sóc. Hơn thế nữa, các nhà cung cấp dịch 
vụ và người chăm sóc ngày một lo ngại hơn về những tác dụng phụ của học 
tập từ xa (trực tuyến) như nguy cơ bị lạm dụng trực tuyến, nghiện các thiết bị 
điện tử và trò chơi điện tử. 

Nước sạch và Vệ sinh Môi trường (NSVSMT)

Theo điều tra SDGCW 2020-2021, trước đại dịch, chỉ 1,9% hộ gia đình ở Việt 
Nam không được tiếp cận với các nguồn nước đã được cải thiện. Các lý do 
chính khiến các hộ gia đình không thể tiếp cận đủ lượng nước bao gồm không 
sẵn có nước tại nguồn, không thể tiếp cận nguồn nước và nước nhiễm mặn. 
Hơn nữa, 89,9% hộ gia đình ở Việt Nam được tiếp cận các công trình vệ sinh 
không dùng chung đã được cải thiện. Gần như tất cả các hộ gia đình đều có 
công cụ rửa tay trong gia đình, mặc dù 7,2% không có nước và xà phòng hoặc 
dung dịch tẩy rửa. Trong khi phần lớn dân số tuân thủ nghiêm ngặt các biện 
pháp y tế liên quan đến đại dịch, một số người không sử dụng thiết bị bảo vệ 
cá nhân vì cho rằng những thiết bị này không thoải mái và/ hoặc không được 
cung cấp miễn phí. Hơn nữa, các ưu tiên chính sách thay đổi trong thời kỳ đại 
dịch đã dẫn đến việc tạm dừng một số chương trình cung cấp dịch vụ, bao 
gồm: 1) giám sát tiếp cận nước và chất lượng nước, 2) giám sát vệ sinh môi 
trường và 3) giám sát các điểm thu gom rác. Các công ty vệ sinh môi trường 
chịu trách nhiệm thu gom chất thải (y tế) không thể đảm bảo việc thu gom và 
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vận chuyển thường xuyên và kịp thời. Tại Hà Nội, các nhà vệ sinh trong trường 
học không phải lúc nào cũng được trang bị đầy đủ giấy vệ sinh và xà phòng 
rửa tay. 

Sự quan tâm và việc ra quyết định của cha mẹ 

Giãn cách xã hội và phong tỏa khiến các thành viên trong gia đình phải ở nhà 
và sắp xếp lại cuộc sống. Một số hộ gia đình may mắn hơn những hộ khác khi 
có cả bố và mẹ ở nhà và phân chia công việc công bằng hơn. Tuy nhiên, một 
số người chăm sóc (đặc biệt là người lao động di cư) không thể trở về nhà do 
hạn chế đi lại, khiến người chăm sóc còn lại phải có trách nhiệm hoàn toàn. 
Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, trẻ em giúp đỡ nhiều hơn trong nhà. 

Những người chăm sóc phải đối mặt với áp lực về thu nhập bấp bênh và phải 
chăm sóc trẻ em tại nhà. Do không có các lựa chọn gửi trẻ ban ngày, các hộ 
gia đình thường tìm đến các thành viên trong gia đình để được hỗ trợ chăm 
sóc trẻ. Đôi khi trẻ em phải ở với ông bà vì cha mẹ là công nhân nhập cư, làm 
việc ở thành phố và/ hoặc không thể chăm sóc trẻ vào ban ngày. Một số người 
lao động cung cấp các lựa chọn trông trẻ ban ngày sau đại dịch, nhưng hình 
thức này không phổ biến. 

Trẻ em dễ bị tổn thương 

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 nghĩa là một phần lớn trẻ em không được hòa nhập xã hội, không 
được ở các cơ sở nội trú hoặc không được tiếp cận thường xuyên với các bữa 
ăn đủ dinh dưỡng. Tính đến tháng 7 năm 2022, đại dịch đã khiến 4,461 trẻ em 
Việt Nam mồ côi, trong đó 193 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.6 Những thách thức về 
sức khỏe tinh thần đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ em dễ bị tổn thương, do 
nhân viên tại các trung tâm bảo trợ xã hội và trường dành cho trẻ khuyết tật 
thường thiếu năng lực/ đào tạo để tư vấn tâm lý và do đó không đủ khả năng 
hỗ trợ những trẻ em và thanh thiếu niên này. Cơ sở vật chất cho trẻ dễ bị tổn 
thương ở cả bốn điểm nghiên cứu phụ thuộc nhiều vào tài trợ để có thể đáp 
ứng các nguồn lực bổ sung cần thiết trong thời kỳ giãn cách. Tuy nhiên, không 
phải lúc nào cũng có đủ nguồn lực để đảm bảo các hoạt động bình thường 
trước, trong và sau đại dịch. Trẻ em sống và/ hoặc làm việc trên đường phố là 
một trong những nhóm rủi ro chính, vì cú sốc kinh tế vừa buộc nhiều trẻ em 
phải tìm kiếm thu nhập hơn, vừa hạn chế các cơ hội sẵn có. Đóng cửa trường 
học và gián đoạn dịch vụ đã hạn chế mạng lưới an toàn sẵn có dành cho các 
em. Trong một số trường hợp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù 
các hỗ trợ chính thức và quỹ từ thiện đã cố gắng thu hẹp khoảng cách về 
nguồn lực, vẫn còn tồn tại thách thức về việc đảm bảo trẻ em khuyết tật được 
tiếp cận với các thiết bị trợ giúp thích hợp để tiếp tục học tập từ xa.

6 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 2022; Xuân Đức 2022.
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Khuyến nghị chính sách
Ngoài COVID-19, Việt Nam phải đối mặt với những biến động quốc tế nghiêm 
trọng và thay đổi không ngừng về kinh tế, chính trị và môi trường, chẳng hạn 
như biến đổi khí hậu và các cú sốc mới đây về giá thực phẩm và nhiên liệu. 
Không thể nói hết về tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống bảo trợ xã 
hội dựa trên quyền, thích ứng 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 phục hồi và 
xây dựng khả năng chống chịu của các gia đình có trẻ em trong và sau các cuộc 
khủng hoảng. Các khuyến nghị cụ thế theo lĩnh vực như sau: 

Bảo trợ xã hội và Trợ giúp xã hội 
• 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, trong đó mô tả 
những hỗ trợ tài chính và hỗ trợ hiện vật hiện hành và cách các hộ gia đình 
có thể đăng ký những gói hỗ trợ này. 

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

• Giới thiệu gói trợ giúp xã hội phổ quát đáp ứng các cú sốc nhằm hỗ trợ 
khẩn cấp khi xảy ra cú sốc. Việc làm này có thể mở rộng bảo trợ xã hội theo 
chiều dọc bằng cách bổ sung hỗ trợ cho những người đã sẵn được nhận 
trợ cấp xã hội; và mở rộng theo chiều ngang bằng cách mở rộng các tiêu 
chí để nhắm đến một nhóm dân số lớn hơn. Giao dịch có thể được cung 
cấp thông qua thanh toán kỹ thuật số nhưng cũng có thể thông qua các cơ 
chế thanh toán khác, chẳng hạn như bằng tiền mặt và hiện vật, cho những 
người không tiếp cận được với ngân hàng.  

Sức khỏe và Dinh dưỡng 
• Tiếp tục tài trợ và mở rộng cung cấp dịch vụ lưu động và tận nơi để 

đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, đặc biệt ở những khu vực khó tiếp cận. 

• Cân nhắc các dịch vụ giao nhận bữa ăn di động cho trẻ em đang đi học. 
Bao gồm các lựa chọn cho hộ gia đình có ít nguồn lực để họ tiếp tục nhận 
bữa ăn. 
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• Thúc đẩy tầm quan trọng của việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ y tế và 
dinh dưỡng ngay cả trong khủng hoảng. 

• Mở rộng các gói hỗ trợ và bảo trợ xã hội đã được cung cấp để chi trả cho 
các chi phí sức khỏe và dinh dưỡng và hạn chế các khoản chi từ tiền túi cao 
có thể làm trầm trọng tình trạng bất an về tài chính mà những người dễ bị 
tổn thương nhất đã sẵn phải trải qua. 

Sức khỏe tinh thần 
• Phát triển năng lực hỗ trợ và tư vấn sức khỏe tinh thần trong tất cả các 

lĩnh vực liên quan đến trẻ em, bao gồm cả các ngành dịch vụ hướng đến trẻ 
em dễ bị tổn thương như trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật. 

• Điều chỉnh các chương trình giảng dạy ở trường để giúp giáo viên và học 
sinh quan tâm hơn về sức khỏe tinh thần và nâng cao nhận thức về cách 
thức cũng như nơi tìm kiếm sự hỗ trợ. 

• Tăng cường các hoạt động thể thao vào giải trí toàn diện và miễn phí 
trong và sau giờ học, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý 
ngành y tế công cộng và giáo dục. 

• Nâng cao nhận thức về các dịch vụ hỗ trợ 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. 

• Thu thập dữ liệu và tiến hành nghiên cứu để đánh giá nhu cầu sức 
khỏe tinh thần và năng lực dịch vụ hiện có, nhằm cải thiện việc cung cấp 
dịch vụ trong lĩnh vực này. 

Giáo dục và Học tập 
• Giảm thiểu các tác động tiêu cực của việc thiếu hụt giáo dục mầm non. 

Các chiến dịch thông tin về sức khỏe cộng đồng có thể lồng ghép thông 
điệp về phát triển trẻ thơ nhằm nâng cao nhận thức và truyền đạt các cơ hội 
giáo dục tương tác cho trẻ nhỏ. Việc mở rộng chuyển tiền hoặc hiện vật sẽ 
đảm bảo đầy đủ về dinh dưỡng và khám sức khỏe định kỳ. 

• Trẻ em ở cấp tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn cần 
được hỗ trợ để bắt kịp việc học. Việc cung cấp miễn phí các buổi ôn tập và 
cập nhật là rất quan trọng, cũng như 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 
kỹ thuật thấp và ít cần mạng liên thông. Xem xét miễn học phí cho trẻ em 
thuộc các hộ gia đình dễ bị tổn thương để tránh giảm tỷ lệ nhập học, tránh 
giảm tỷ lệ đến trường hoặc tránh học sinh bỏ học. 

• Cần phải thực hiện đào tạo năng lực giáo viên. Cần có chương trình đào 
tạo năng lực hàng năm để giúp giáo viên cập nhật các phương pháp giảng 
dạy mới và các kỹ năng cần có của thị trường lao động. 



13TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỊCH COVID-19 LÊN TRẺ EM VÀ CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM 

Bảo vệ trẻ em 
• Mở rộng quy mô các chiến dịch định hướng và nâng cao nhận thức về 

nhận biết các lỗ hổng trong bảo vệ trẻ em, xác định các vi phạm, địa 
điểm và cách thức tìm kiếm sự hỗ trợ. Tích hợp các mô-đun về quyền 
trẻ em trong chương trình giảng dạy ở trường để đảm bảo nâng cao nhận 
thức một cách có hệ thống và thường xuyên về bạo lực gia đình, trên cơ sở 
giới, các quyền và sức khỏe tình dục, sinh sản, tảo hôn và mang thai ở tuổi vị 
thành niên, bắt nạt, lạm dụng trực tuyến (kể cả trong trò chơi điện tử), lạm 
dụng chất độc hại và buôn bán người. Xây dựng kiến thức của cha mẹ về 
bạo lực đối với trẻ em (an toàn trực tuyến) và xây dựng năng lực phản ứng 
phù hợp thông qua cách nuôi dạy con cái tích cực, nhắm đến việc thay đổi 
hành vi để giải quyết vấn đề bạo lực đối với trẻ em. 

• Cung cấp một hệ thống bảo vệ trẻ em cho MỌI NGƯỜI, với thông tin 
phù hợp và chuyên sâu tùy thuộc vào đặc điểm và độ tuổi của trẻ. Thực 
hiện nghiên cứu, điều tra xã hội học, thăm dò ý kiến để nắm bắt nhu cầu 
thực tế của trẻ em nhằm ban hành các chính sách phù hợp. 

NSVSMT
• Đảm bảo các cơ sở y tế, trường học và các nơi công cộng khác được 

tiếp cận với nước sạch và các phương tiện rửa tay để cải thiện khả năng 
tuân thủ các nguyên tắc an toàn về COVID-19, và góp phần cải thiện sức 
khỏe và dinh dưỡng cũng như tỷ lệ đến trường. 

• Nâng cao nhận thức (cộng đồng) về thực hiện WASH đầy đủ và an toàn 
cũng như tầm quan trọng không ngừng của việc tuân thủ các nguyên 
tắc an toàn COVID-19. Cung cấp thông tin và các chiến dịch 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 nguyên tắc an 
toàn COVID-19. 

Sư quan tâm và khả năng ra quyết định của cha mẹ
• Mở rộng bảo trợ xã hội để đáp ứng những thách thức do đại dịch gây 

ra. Hỗ trợ tiền mặt cho trẻ em dễ bị tổn thương và sắp xếp các lựa chọn 
chăm sóc trẻ cho trẻ em mồ côi, ngay cả với trẻ đang được ông bà chăm 
sóc. Mở rộng các hỗ trợ hiện có về chuyển khoản bằng tiền và hiện vật để 
giúp đỡ cả các hộ gia đình đông con hoặc hộ chỉ có một cha mẹ và các hộ 
gia đình có ít nhất một lao động nhập cư. 

• Sắp xếp các hỗ trợ về chăm sóc trẻ khẩn cấp đáng tin cậy với giá cả 
phải chăng cho cha mẹ đang đi làm để tránh mất việc làm hoặc trẻ lớn 
hơn bị bỏ lỡ cơ hội học tập do cần phải chăm sóc cho các em nhỏ. 

• Tăng cường thông điệp về cách nuôi dạy con cái và biện pháp đối phó 
trong các chiến dịch thông tin sức khỏe cộng đồng. 
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