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Các thông tin và số liệu chính
Bảng 1. Các mốc thời gian
Ca nhiễm COVID-19
đầu tiên

Tuyên bố bùng dịch và
các biện pháp

Thời gian và hình thức
ứng phó bảo trợ xã hội

Số ngày thực hiện BTXH
kể từ khi ghi nhận ca
nhiễm COVID-19
đầu tiên

23/01/2020

20/01/2020 - Kế hoạch ứng
phó quốc gia đầu tiên

29/03 / tháng 3,
tháng 4/2020 Phát triển
mở rộng theo chiều ngang
và chiều dọc

66

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Chính phủ Việt Nam
đã đưa ra các quy định hạn chế di chuyển, đóng cửa trường
học và tạm dừng các cơ sở dịch vụ không thiết yếu. Tính
đến tháng 3 năm 2021, cả nước có 2.567 ca nhiễm với 35
ca tử vong. Kế hoạch ứng phó với COVID-19 cấp quốc gia
thể hiện biện pháp ứng phó mang tính đa ngành của Chính
phủ trước cuộc khủng hoảng này. Kế hoạch được ban hành
lần đầu vào ngày 20/01, cập nhật vào ngày 31/01 và tháng
11 năm 2020. Nghị quyết số 42 bao gồm một gói bảo trợ
xã hội trị giá 62 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 2,6 tỷ
đô la Mỹ) với mức hỗ trợ tiền mặt là 1 triệu đồng/tháng/hộ
gia đình (tương đương khoảng 43 đô la Mỹ) cho những đối
tượng và người lao động dễ bị tổn thương nhất hoặc người
lao động trong khu vực phi chính thức bị mất việc làm từ
tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, đồng thời hỗ trợ các doanh
nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch thông qua gói tín dụng
lãi suất thấp để trả lương cho người lao động.
Tuy nhiên, tương tự việc tính loại trừ và mức độ bao phủ thấp
- cụ thể là chưa đến 1% trẻ em từ 0 đến 3 tuổi và 9,5% trẻ từ 4

đến 15 tuổi được hưởng phúc lợi - đang trở thành rào cản đối
với hoạt động trợ giúp xã hội ở Việt Nam, công tác xây dựng
và triển khai gói hỗ trợ bảo trợ xã hội của Chính phủ trong
bối cảnh đại dịch COVID-19 đã bỏ qua hoặc chưa quan tâm
đầy đủ đến một vài nhóm đối tượng cụ thể. Đặc biệt, nhiều
gia đình có con nhỏ không đủ điều kiện hưởng gói hỗ trợ
tiền mặt theo Nghị quyết số 42 do phạm vi thụ hưởng hẹp,
tiêu chí xét duyệt phức tạp và thủ tục hành chính rườm rà.
Nhiều gia đình có con nhỏ phải vật lộn để kiếm sống do bị
mất hoặc giảm thu nhập và hệ thống bảo trợ xã hội yếu kém,
buộc nhiều gia đình phải cắt giảm chi tiêu cho thực phẩm
hoặc phải vay mượn tiền. Những đối tượng vốn khó khăn
về kinh tế - xã hội từ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát
thậm chí phải chịu ảnh hưởng nặng nề hơn trong suốt thời
kỳ đại dịch, nhất là những hộ nghèo và cận nghèo, những
gia đình có con khuyết tật, gia đình gồm cha mẹ đơn thân,
người di cư, những gia đình ở vùng sâu vùng xa (chủ yếu là
các nhóm dân tộc thiểu số) vốn bị hạn chế về điều kiện tiếp
cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và giáo dục.
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Bảng 2. Các nghiên cứu dựa trên bằng chứng của UNICEF
Bằng chứng, dữ liệu và nghiên cứu

Lĩnh vực chuyên môn

Các đối tác

Đánh giá nhanh tác động kinh tế và
xã hội của đại dịch COVID-19 đối với
trẻ em và gia đình tại Việt Nam
Nghiên cứu kinh tế - xã hội

Đại học Y tế công cộng Hà Nội, JICA

Đánh giá nhanh nhu cầu trợ giúp
xã hội của trẻ em và gia đình tại Việt
Nam chịu ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19

Nghiên cứu kinh tế - xã hội; Giám sát
và đánh giá

Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội

Phân tích của Liên hợp quốc về tác
động xã hội của đại dịch COVID-19
và các khuyến nghị chính sách chiến
lược
Các lựa chọn chính sách bảo trợ xã
hội; Cải cách hệ thống bảo trợ xã hội

FAO, ILO, IOM, UNAIDS, UNDP,
UNESCO, UNFPA, UNODC, UN
Women, WHO

Đánh giá Nghị định 136 với trọng tâm
là trợ giúp xã hội cho trẻ em và đề
xuất các lựa chọn chính sách nhằm
xây dựng một Nghị định mới phù hợp
với các mục tiêu của Đề án đổi mới
và phát triển hệ thống trợ giúp xã hội
(MPSARD) và phù hợp với bối cảnh
của một quốc gia có thu nhập trung
bình thấp

Xây dựng và cải cách các hệ thống
bảo trợ xã hội; Bảo trợ xã hội ứng
phó với các cú sốc

Hỗ trợ chuyên môn của UNICEF
Trước những tồn tại trong công tác ứng phó khẩn cấp
của hệ thống bảo trợ xã hội tại Việt Nam, trong những
năm qua, UNICEF và các cơ quan khác của Liên hợp quốc
đã tăng cường hỗ trợ chuyên môn nhằm xây dựng Đề án
đổi mới và phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (MPSARD)
giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án
hướng tới nâng cao mức hưởng trợ giúp xã hội và mở
rộng phạm vi bao phủ tới nhiều trẻ em hơn, đặc biệt là
trẻ em dưới 3 tuổi, cũng như trợ giúp khẩn cấp cho tất
cả trẻ em bị ảnh hưởng. UNICEF đã hỗ trợ chuyên môn
trong công tác sửa đổi Nghị định 136, theo đó đề xuất
thúc đẩy trợ giúp bằng tiền mặt thường xuyên để làm cơ
sở tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng
phó với các cú sốc, trong đó có một số khuyến nghị quan
trọng sau:
•

Mục tiêu cuối cùng của công tác cải cách trong
những năm tới là mở rộng hỗ trợ tiền mặt cho tất cả

Khoa Sau đại học về quản trị, Đại
học Maastricht (Maastricht Graduate
School of Governance)

trẻ em, bắt đầu với nhóm trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Phúc
lợi phổ quát cho toàn bộ 4.105.179 trẻ em dưới 3
tuổi (tương đương với khoảng 20% dân số trẻ em) sẽ
chiếm từ 0,32% đến 0,64% GDP năm 2018. Bằng cách
triển khai ở quy mô lớn, chúng ta sẽ thấy tác động
rõ ràng của việc hỗ trợ tiền mặt đối với tình trạng
nghèo ở trẻ em và tình trạng nghèo nói chung.
•

Nguồn lực tài chính cần thiết cho các phúc lợi phổ
quát của trẻ em dự kiến sẽ giảm dần theo thời gian
do tốc độ tăng trưởng GDP nhanh và ổn định của
Việt Nam kết hợp với xu hướng giảm tốc độ gia tăng
dân số trẻ em (tức là giảm tỷ lệ sinh). Để tiếp cận
toàn bộ trẻ em dưới 3 tuổi, cần phải có khoản đầu tư
tương đương khoảng 0,66% GDP (nếu mức phúc lợi
tăng lên 720.000 đồng hay 31 đô la Mỹ một tháng,
cao gấp đôi mức hiện tại) hoặc 0,89% GDP (nếu mức
phúc lợi tăng lên 1.000.000 đồng hay 43 đô la Mỹ
một tháng). Các thực nghiệm mô phỏng chỉ ra rằng
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phúc lợi phổ quát cho toàn bộ trẻ em dưới 3 tuổi sẽ
chỉ chiếm 0,45% GDP vào năm 2025 và 0,32% GDP
vào năm 2030 (nếu phúc lợi duy trì ở mức 720.000
đồng mỗi tháng).
•

•

1.

Nghị định 136 nói riêng và các chính sách về trợ giúp
xã hội nói chung cần có khả năng ứng phó mạnh mẽ
hơn với các cú sốc để có thể chủ động bảo vệ trẻ em
khỏi những rủi ro phức tạp trên diện rộng, gây ảnh
hưởng đến bản thân trẻ cũng như gia đình và cộng
đồng nơi trẻ đang sinh sống.

Thông qua tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với
Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Quốc hội, Văn
phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, Bộ Tư pháp, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các đối
tác phát triển (ví dụ như GIZ) và các định chế tài
chính quốc tế (đặc biệt là Quỹ Tiền tệ Quốc tế).

2.

Thiết lập cơ chế thu thập, phân tích và phổ biến kịp
thời dữ liệu về tác động đối với trẻ em nhằm thể
chế hóa các đánh giá nhanh về hệ thống trợ giúp xã
hội và xây dựng các ứng phó chính sách, bao gồm
nguồn lực tài chính từ gói trợ giúp xã hội khẩn cấp.

Thông qua các sự kiện vận động cấp cao với sự tham
gia của các lãnh đạo chủ chốt của Chính phủ, cùng
với các kênh vận động công cộng, bao gồm các
cuộc phỏng vấn và bài báo truyền thông đa phương
tiện.

Yếu tố quyết định thành công/thất bại

UNICEF đã đưa ra và tổng hợp nhiều bằng chứng thành
các bản tóm tắt ngắn gọn phục vụ đối thoại chính sách
và truyền thông đối ngoại nhằm củng cố hệ thống bảo
trợ xã hội trong dài hạn. Cụ thể như sau:
•

Đánh giá các phương pháp và cơ chế tiếp cận mục
tiêu (lỗi chọn đối tượng sai hoặc bỏ sót đối tượng)
trong các đề án hỗ trợ hiện tại.

•

Nghiên cứu cải thiện tính hiệu quả và mức độ bao
phủ trợ giúp xã hội cho trẻ em với trọng tâm là chính
sách tổng hợp.

•

Đảm bảo đầu tư công cho trẻ em tại Việt Nam.

•

Xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng
phó với các cú sốc tại Việt Nam tập trung vào trẻ em.

•

Đánh giá nhanh tác động kinh tế - xã hội của đại
dịch COVID-19 đối với trẻ em và gia đình tại Việt
Nam.

•

Đánh giá nhanh nhu cầu trợ giúp xã hội của trẻ em
và gia đình tại Việt Nam chịu ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19.

•

UNICEF tham gia vận động chính sách cấp cao bằng
phương pháp tiếp cận 2 cấp:

Phân tích của Liên hợp quốc về tác động xã hội của
đại dịch COVID-19 và các khuyến nghị chính sách
chiến lược cho Việt Nam.

Đa dạng hóa quan hệ đối tác - Bên cạnh hợp tác lâu dài
với các cơ quan Liên hợp quốc, việc tận dụng những đối
tác mới cùng chí hướng và có quan hệ đối tác chiến lược
với các Bộ ngành trọng yếu là yếu tố quan trọng - ví dụ
như sau một loạt các cuộc đối thoại cấp cao, Quỹ Tiền tệ
Quốc tế đang trở thành đối tác chủ chốt trong công tác
vận động chính sách nhằm mở rộng hệ thống trợ giúp
xã hội trước mắt và trong dài hạn, đồng thời tăng cường
chi tiêu xã hội rộng rãi hơn, kể cả đối với Bộ Tài chính.
COVID-19 là cơ hội để thúc đẩy chương trình nghị sự vận
động chính sách - Quan hệ đối tác với Chính phủ đã tạo
điều kiện thực hiện khảo sát trên phạm vi toàn quốc và
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa các
đánh giá nhanh trong hệ thống bảo trợ xã hội có khả
năng ứng phó với các cú sốc. Bằng chứng được đưa ra
và tổng hợp kịp thời nhằm phục vụ cho các quy trình cải
cách chính sách, được các lãnh đạo chủ chốt của Chính
phủ (ngài Phó Thủ tướng, Quốc hội và các Bộ, ngành,...),
các đối tác phát triển và các định chế tài chính quốc tế
công nhận.

Phương hướng
UNICEF sẽ tiếp tục công tác vận động chính sách nhằm
sửa đổi các chính sách trợ giúp xã hội có liên quan và sử
dụng bằng chứng thu được từ nghiên cứu khả thi đang
được thực hiện trong lĩnh vực bảo trợ xã hội ứng phó với
các cú sốc làm căn cứ tiến hành cải cách hệ thống bảo
trợ xã hội.
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