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Nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế (EPRI), dưới sự giám sát 
trực tiếp của UNICEF Việt Nam và với hỗ trợ kỹ thuật của UNICEF Việt Nam, FAO Việt Nam và 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam.

Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá các phương án khả thi về phương thức thực hiện 
trợ giúp bằng tiền mặt để ứng phó với các thiên tai đang tái diễn ngày càng dữ dội tại Việt 
Nam, như một hành động sớm hoặc ngay khi thiên tai bắt đầu diễn ra, với trọng tâm là 
khuyến nghị về việc loại bỏ các vướng mắc về vận hành ngăn cản việc trao hỗ trợ tiền mặt 
cho trẻ em và người chăm sóc trẻ một cách kịp thời và hiệu quả.

Ấn phẩm này được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu (EU). Các phát 
hiện, diễn giải và kết luận được trình bày trong báo cáo này là của các tác giả và không nhất 
thiết phản ánh các chính sách hoặc quan điểm của EU, UNICEF, FAO hoặc Liên Hợp Quốc.

Các nhận định trong ấn phẩm này không bao hàm ý kiến về tình trạng pháp lý của bất kỳ 
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào, hoặc của các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đó, hoặc 
việc phân định ranh giới.

Các yêu cầu, nhận xét và đề xuất liên quan đến báo cáo này cần được gửi tới Chương trình 
Chính sách xã hội và Quản trị, UNICEF Việt Nam tại vvinci@unicef.org. 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
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ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

BCĐPCTT Ban Chỉ đạo Phòng chống Thiên tai

COVID-19 Dịch bệnh Virus Corona 2019

CTĐ Chữ Thập Đỏ

LĐTBXH Lao động, Thương binh và Xã hội

ECHO Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự thuộc Uỷ ban Châu Âu

EPRI Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế 

EU Liên minh châu Âu

EWEA Cảnh báo Sớm hành động Sớm (Dự án của FAO)

FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 

FbF Hỗ trợ Tài chính dựa trên Dự báo 

FGD Thảo luận nhóm tập trung

FSP Nhà cung cấp dịch vụ tài chính

GDP Tổng Sản phẩm Quốc Nội

GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo

KH&ĐT Kế hoạch và Đầu tư

KII Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính

Kg Ki-lô-gam

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế

LHPN Liên hiệp Phụ nữ

NNPTNT Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

MTTQ Mặt trận Tổ Quốc

NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT
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PDM Theo dõi sau cấp phát

UBND Ủy ban Nhân dân

UNDP Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc

UNFPA Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

UN Women Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng Giới và Trao Quyền cho Phụ nữ

VnPost Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

VND  Việt Nam Đồng

WASH Nước sạch, Vệ sinh và Vệ sinh Cá nhân
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Phân tích tính khả thi về trợ giúp bằng tiền mặt cho trẻ em trong các tình huống khẩn 
cấp tại Việt Nam do UNICEF Việt Nam và FAO Việt Nam thực hiện, với sự phối hợp chặt 
chẽ với Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH). Việc 
phân tích do Liên minh châu Âu tài trợ và được thực hiện trong khuôn khổ dự án 
Phối hợp LHQ do Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự thuộc Uỷ ban Châu Âu 
(ECHO) tài trợ tại ASEAN “Xây dựng các phương án có dự báo nguy cơ và có khả năng 
ứng phó với các cú sốc cho Bảo trợ Xã hội”, giai đoạn II; dự án này nhắm đến việc thúc 
đẩy liên kết giữa bảo trợ xã hội nhạy bén với các cú sốc và hành động sớm.

Báo cáo này và những phát hiện được thực hiện dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn 
Ngọc Toàn và bà Trần Quỳnh Hương từ Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ LĐTBXH. Phân tích được 
thực hiện bởi nhóm chuyên gia tư vấn quốc tế và trong nước thuộc Viện Nghiên cứu 
Chính sách Kinh tế, bao gồm Nard Huijbregts (trưởng nhóm), Katharina Bollig, Julieta 
Morais, Nguyễn Thùy Linh và Trần Như Trang. Báo cáo được xây dựng dưới sự hướng 
dẫn trực tiếp và hỗ trợ kỹ thuật của Vincenzo Vinci, Nguyễn Thị Thanh An và Nguyễn 
Thị Trang tại UNICEF Việt Nam. Chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn hỗ trợ kỹ thuật của 
Ruben Villanueva Rodriguez tại Văn phòng UNICEF khu vực Đông Á - Thái Bình Dương 
và Phạm Minh Thư, tư vấn quốc gia tại UNICEF Việt Nam và Nguyễn Thái Anh tại FAO 
Việt Nam.

Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận các quan điểm và sự tham gia của các bên liên 
quan cấp trung ương và địa phương trong suốt quá trình thực hiện phân tích, cũng 
như của những người phụ nữ và nam giới đã tham gia các cuộc thảo luận nhóm 
tập trung ở bốn tỉnh Cà Mau, Gia Lai, Lào Cai và Quảng Bình. Nếu không có sự sẵn 
sàng tham gia và chia sẻ quan điểm của họ thì báo cáo này sẽ không thể thực hiện 
được. Cuối cùng, báo cáo đã nhận được những ý kiến đóng góp và đánh giá giá trị 
từ những người tham dự hội thảo xác nhận được tổ chức vào ngày 18 tháng 8 năm 
2021.
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TÓM TẮT BÁO CÁO
Mục đích của nghiên cứu phân tích tính khả thi này là để khám phá các phương án thực hiện chuyển giao 
tiền mặt cho trẻ em như một giải pháp ứng phó với các thiên tai ngày càng thường xuyên và dữ dội tại 
Việt Nam. Các phát hiện của nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc xây dựng một cơ chế linh hoạt có khả năng 
ứng phó với các cú sốc trong hệ thống trợ giúp xã hội thường xuyên của Việt Nam.

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Phân tích được thực hiện dựa trên nền tảng khung bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc của 
UNICEF, khung này nêu ra những nét chính về cách thức tích hợp các điều khoản cho phép ứng phó với 
các cú sốc vào hệ thống bảo trợ xã hội thường xuyên của một quốc gia trên ba phương diện 1) chính sách, 
2) chương trình và 3) quản lý.

Phân tích tính khả thi được xây dựng từ các dữ liệu định tính, bao gồm thông tin thứ cấp và dữ liệu sơ cấp 
được thu thập ở cấp trung ương và ở bốn tỉnh được lựa chọn – Cà Mau, Gia Lai, Lào Cai, và Quảng Bình. 
Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua các buổi phỏng vấn với các cán bộ nhà nước và đối tác của chính 
phủ, cũng như các buổi thảo luận nhóm tập trung với các đối tượng hưởng lợi từ các chương trình trợ 
giúp thường xuyên và đột xuất cũng như các hộ gia đình chưa từng nhận hỗ trợ.

PHÁT HIỆN 

Cấp chính sách

• Nghị định 20 cung cấp cơ sở pháp lý cho trợ giúp xã hội thường xuyên và khẩn cấp tại Việt Nam. Theo 
đó, trợ giúp khẩn cấp chủ yếu tập trung vào việc cung cấp cứu trợ ngắn hạn và bằng hiện vật, ngoài 
ra hỗ trợ tiền mặt chỉ được cung cấp trong một số trường hợp nhất định. 1

• Nghị định 20 không cung cấp hướng dẫn rõ ràng về các liên kết giữa trợ giúp thường xuyên và trợ 
giúp khẩn cấp và phương thức mà những hạ tầng của trợ giúp thường xuyên có thể được sử dụng 
trong trường hợp khẩn cấp.

• Có những quan ngại được nêu lên về việc các loại hỗ trợ được nêu trong Nghị định 20 vẫn không nhạy 
cảm với các nhu cầu của trẻ em.

1  Nghị định 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, năm 2021
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Cấp chương trình

• Có sự tích hợp hạn chế giữa việc xây dựng và thực hiện chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên với 
việc xây dựng và thực hiện chương trình trợ giúp xã hội khẩn cấp, và giữa hoạt động ứng phó khẩn 
cấp của Chính phủ với hoạt động ứng phó do các đối tác phi chính phủ triển khai.

Cấp quản lý

• Về xác định đối tượng hưởng lợi, nghiên cứu phát hiện rằng sự thiếu vắng một danh sách thống nhất 
đăng ký thông tin các hộ gia đình yếu thế đang cản trở việc xác định đối tượng hưởng lợi một cách 
nhanh chóng ngay khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

• Về đăng ký, còn tồn tại nhiều quy trình hành chính dài dòng và phức tạp, bao gồm những yêu cầu khắt 
khe về hồ sơ giấy tờ - đối với trợ giúp thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp.

• Những nỗ lực cung cấp thông tin và truyền thông đến các nhóm dân số bị ảnh hưởng và các đối 
tượng hưởng lợi tiềm năng dựa nhiều vào các trưởng thôn, ấp, tổ trưởng dân phố.

• Về tính toán mức hỗ trợ, nghiên cứu phát hiện phương pháp tính toán đòi hỏi nhiều dữ liệu và tiếp 
tục là một thử thách vì thiếu dữ liệu kịp thời về mức độ thiệt hại và các nhu cầu của các nhóm dân số 
bị ảnh hưởng.

• Về phương thức chi trả hỗ trợ, Nghị định 20 vẫn tập trung nhiều vào hỗ trợ hiện vật. Mặc dù có những 
bằng chứng thuyết phục chỉ ra những lợi ích của trợ giúp dựa trên tiền mặt, Nghị định 20 chỉ cân nhắc 
can thiệp hỗ trợ dựa trên tiền mặt cho một số trường hợp cụ thể.

CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Cấp chính sách

• Nhằm cải thiện và tăng cường hiệu quả của hoạt động trợ giúp khẩn cấp, nghiên cứu đề xuất một số 
sửa đổi cho Nghị định 22.

• Khuyến nghị củng cố hợp tác giữa các cục, phòng ban trong nội bộ Bộ LĐTBXH và hợp tác giữa các Bộ, 
ngành nhằm cải thiện hiệu suất và hiệu quả của hoạt động ứng phó khẩn cấp nói chung.

Cấp chương trình

• Khuyến nghị liên kết và tích hợp tốt hơn giữa việc xây dựng và thực hiện chương trình trợ giúp xã hội 
thường xuyên với trợ giúp khẩn cấp, nhằm tiếp cận được tất cả các nhóm dân số bị ảnh hưởng, cũng 
như tối đa hóa hiệu quả và tính bền vững của chính sách.
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Cấp quản lý

• Về xác định đối tượng hưởng lợi, nghiên cứu khuyến nghị cân nhắc đơn giản hóa các tiêu chí xác định 
đối tượng và chuyển dịch từ đánh giá thiệt hại sang đánh giá nhu cầu ở mức độ rộng hơn nhằm xác 
định các đối tượng hưởng lợi tiềm năng.

• Về đăng ký, khuyến nghị việc đơn giản hóa các quy trình nhằm đảm bảo thông tin về các quy trình 
này được cung cấp rõ ràng, nhất quán để tránh chồng chéo, nhầm lẫn giữa các đối tượng hưởng lợi, 
cũng như tránh chậm trễ.

• Về cung cấp thông tin và truyền thông, cần đánh giá cẩn trọng (những) phương thức cung cấp thông 
tin nào là thích hợp nhất, dựa trên tình huống khẩn cấp và khả năng vận hành bình thường của hệ 
thống cung cấp thông tin/truyền thông tại địa phương.

• Đề xuất xây dựng một phương thức tiếp cận tốn ít thời gian và đòi hỏi ít dữ liệu hơn để xác định mức 
hỗ trợ.

• Về phương thức chi trả hỗ trợ, khuyến nghị tiếp tục tận dụng hệ thống chi trả tiền mặt trao tận tay có 
sẵn thông qua VnPost, đây là một dịch vụ bưu chính quốc gia thuộc sở hữu nhà nước.

• Để đánh giá hiệu quả của trợ giúp (thường xuyên và) khẩn cấp, khuyến nghị xây dựng một hệ thống 
Theo dõi & Đánh giá (Monitoring & Evaluation – M&E) toàn diện và đầy đủ, dựa trên cả dữ liệu định 
tính và định lượng. 
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Trong những năm gần đây, trên thế giới, lĩnh vực bảo trợ xã hội có xu hướng tập trung vào tăng cường tính 
linh hoạt để ứng phó với các rủi ro và cú sốc diện rộng – trong đó, ngoài những rủi ro khác, có thiên tai. 
Việt Nam là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới, do vị trí địa lý, và 
chịu ảnh hưởng của nhiều loại thiên tai khác nhau – bao gồm lũ lụt, bão, và hạn hán. Những thiên tai này 
đã gây ra thiệt hại kinh tế nặng nề trên cả nước, làm gia tăng đói nghèo, thoái hóa môi trường, và gây ảnh 
hưởng tiêu cực lên sức khỏe con người, đặc biệt là trong các cộng đồng vốn đã dễ bị tổn thương. Để giảm 
thiểu những tác động đó, gần đây Việt Nam đã bắt đầu tập trung vào mục tiêu xây dựng hệ thống bảo trợ 
xã hội có khả năng ứng phó tốt hơn, được cụ thể hóa thông qua việc xây dựng các chính sách và kế hoạch 
quan trọng. Những nỗ lực này đã dẫn đến việc hình thành một khung pháp lí2 làm nền tảng cho việc triển 
khai hoạt động bảo trợ xã hội trên cả nước với khả năng ứng phó với các cú sốc và sức chống chịu tốt hơn.

Hệ thống bảo trợ xã hội nhạy cảm với trẻ em và có khả năng ứng phó với các cú sốc là những khái niệm 
mới ở Việt Nam, và hiện đang tồn tại một loạt các vướng mắc và thách thức chính gây cản trở việc thực 
hiện hiệu quả trợ giúp khẩn cấp và thiết lập mối liên kết với bảo trợ xã hội thường xuyên. Một thách thức 
chính đối với trợ giúp khẩn cấp hiện tại của Việt Nam là chỉ tập trung chủ yếu vào cứu trợ khẩn cấp ngắn 
hạn ngay sau khi xảy ra thiên tai, chủ yếu thông qua cung cấp hỗ trợ bằng hiện vật. Thêm vào đó, việc 
trợ giúp bị cản trở bởi những hệ thống cung cấp không có khả năng ứng phó thích hợp trong thời điểm 
xảy ra các cú sốc, cung cấp những mức hỗ trợ không đầy đủ, thể hiện sự phối hợp lỏng lẻo giữa các bên 
liên quan và kéo theo sự hạn chế của năng lực địa phương trong việc đánh giá thiệt hại và xác định các 
nhu cầu, nguy cơ cũng như tính dễ bị tổn thương của người dân. Hơn nữa, các chính sách trợ giúp xã hội 
thường xuyên còn rời rạc, hoạt động ở quy mô tương đối nhỏ, và thiếu khả năng mở rộng để ứng phó với 
những rủi ro diện rộng một cách kịp thời.

Do đó, Chính phủ Việt Nam - thông qua Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) - đã đề nghị 
UNICEF hỗ trợ thực hiện phân tích tính khả thi về việc trợ giúp bằng tiền mặt cho trẻ em và người chăm 
sóc trẻ để ứng phó với thiên tai. Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế (EPRI) đã được UNICEF ủy nhiệm thực 
hiện Phân tích tính khả thi về trợ giúp bằng tiền mặt cho trẻ em trong các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam. 
Trong khuôn khổ của phân tích này, EPRI đã phân tích các chính sách, chương trình, thiết chế và hệ thống 
thực thi hiện có để đánh giá tính hữu dụng của chúng hiện nay – và trong tương lai – đối với việc cung 
cấp hỗ trợ bằng tiền mặt cho trẻ em và người chăm sóc trẻ khi xảy ra các tình huống khẩn cấp. Nghiên 
cứu này được thực hiện trong khuôn khổ dự án Phối hợp LHQ do Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ 
Dân sự thuộc Uỷ ban Châu Âu (ECHO) tài trợ tại ASEAN “Xây dựng các phương án có dự báo nguy cơ và có 
khả năng ứng phó với các cú sốc cho Bảo trợ Xã hội”, giai đoạn II; dự án này nhắm đến việc thúc đẩy liên 
kết giữa bảo trợ xã hội nhạy bén với các cú sốc và hành động sớm, trong đó bảo trợ xã hội là một công 
cụ hiệu quả để thực hiện các hành động sớm với tính chất phòng ngừa nhằm quản lí rủi ro và xây dựng 
năng lực chống chịu (Hộp 1). 

2  (Thiên tai tại Việt Nam: Một Tổng hợp từ Góc nhìn Kinh tế Xã hội, Tuan T. và The B., 2012)
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 Để cung cấp thông tin cho phân tích này, EPRI đã tiến hành nghiên cứu định tính có sự tham gia của 
cấp trung ương và địa phương. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, các hoạt động thu thập dữ liệu đã 
được thực hiện ở cấp trung ương và địa phương. Tổng số 115 cuộc phỏng vấn sâu người cung cấp 
thông tin và 13 cuộc thảo luận nhóm tập trung đã được thực hiện ở bốn tỉnh Cà Mau, Gia Lai, Lào Cai, và 
Quảng Bình - được coi là đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Báo cáo phân tích đã được xây dựng dựa 
trên những phát hiện từ nghiên cứu sơ cấp, với cả thông tin, dữ liệu được bổ sung từ nghiên cứu thứ 
cấp. Báo cáo đưa ra những phát hiện chính từ nghiên cứu (Phần I), và trình bày các giải pháp và khuyến 
nghị để thúc đẩy hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc tốt hơn và thực hiện trợ 
giúp bằng tiền mặt cho trẻ em và gia đình trẻ trong các tình huống khẩn cấp (Phần II). Báo cáo cũng 
cung cấp thông tin cơ bản ngắn gọn về bối cảnh thực hiện nghiên cứu, cũng như phương pháp nghiên 
cứu và khuôn khổ được áp dụng.

HỘP 1. XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN CÓ DỰ BÁO NGUY CƠ VÀ CÓ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ  
VỚI CÁC CÚ SỐC CHO BẢO TRỢ XÃ HỘI 

Với những bài học rút ra từ đợt hạn hán nghiêm trọng năm 2015-16 trên nhiều vùng rộng lớn của Việt Nam, một 
liên mình gồm Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng 
Giới và Trao Quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (Save the Children 
International in Viet Nam) thí điểm dự án “Xây dựng các phương án có dự báo nguy cơ và có khả năng ứng phó 
với các cú sốc cho Bảo trợ Xã hội” do Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự thuộc Uỷ ban Châu Âu (ECHO) 
tài trợ. Dự án giúp các cộng đồng chuẩn bị hiệu quả cho hạn hán bằng cách giới thiệu cách tiếp cận Hỗ trợ Tài 
chính dựa trên Dự báo (Forecast based Financing - FbF), còn gọi là hệ thống Cảnh báo Sớm Hành động Sớm 
(Early Warning Early Action - EWEA), hướng đến việc giảm thiểu khó khăn và mất mát cho người dân bằng cách 
hành động ngay khi lường trước một sự kiện cực đoan có thể xảy ra, trong khoảng cơ hội giữa thời điểm sự kiện 
được dự báo và thời điểm nó thực sự diễn ra, thay vì ứng phó với nó sau khi nó đã diễn ra. Điều này cho phép 
tiếp cận nguồn ngân sách cho hành động sớm và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, dựa trên dự báo kích hoạt và phân 
tích rủi ro.

Giai đoạn I của dự án, được giới thiệu vào năm 2016, cung cấp hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Gia 
Lai và Cà Mau với các khoản hỗ trợ tiền mặt vô điều kiện, phiếu mua vật tư nông nghiệp, thiết bị dùng sau thu 
hoạch, và các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức. Trong suốt ba năm, giai đoạn một giúp triển khai mô 
hình dự báo hạn hán và đưa ra các dữ báo chính xác, đáng tin cậy hơn để hỗ trợ việc đưa ra quyết định. Đồng thời, 
giai đoạn ban đầu này hé lộ tầm quan trọng của việc tích hợp hành động sớm vào kế hoạch quản lí rủi ro của Việt 
Nam. Hiện nay, trong giai đoạn II, FAO hợp tác với Chữ Thập Đỏ Đức (German Red Cross) và các tổ chức phi chính 
phủ quốc tế khác để chuẩn hóa quy trình triển khai và thể chế hóa EWEA trong hệ thống quản lí thiên tai của Việt 
Nam nhằm tiếp tục giúp các cộng đồng nông thôn chuẩn bị tốt hơn và trở nên kiên cường hơn trước thiên tai. . 

Nguồn: (Tiến trình Phát triển Hoạt động Cảnh báo Hạn hán Sớm tại Việt Nam, UN Women, ECHO, FAO & Save the 
Children, Tài liệu không ghi năm xuất bản), (FAO tại Việt Nam, FAO, 2017), (FAO tại Việt Nam, FAO, 2019), (Đánh giá 
Thông tin về Dinh Dưỡng, An ninh Lương thực và Tính Chống chịu để Đưa ra Quyết sách, Mã Dự án của Chương 
trình: GCP/INT/245/EC, FAO, 2021)
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2.1. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU
Mục đích của nghiên cứu này là khám phá các phương án khả thi về phương thức thực hiện trợ giúp bằng 
tiền mặt trên toàn quốc của chính phủ để ứng phó với các thiên tai đang tái diễn ngày càng dữ dội tại 
Việt Nam, như một hành động sớm hoặc ngay khi thiên tai bắt đầu diễn ra, với trọng tâm là khuyến nghị 
về việc loại bỏ các vướng mắc về vận hành ngăn cản việc trao hỗ trợ tiền mặt cho trẻ em và người chăm 
sóc một cách kịp thời và hiệu quả. Các phát hiện của nghiên cứu sẽ góp phần xây dựng một cơ chế linh 
hoạt trong chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, tiếp cận với quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 20 
đang diễn ra; và xác định những nhu cầu về vận hành để bảo đảm việc trao hỗ trợ tiền mặt cho trẻ em kịp 
thời và hiệu quả.

Phân tích hướng tới các mục tiêu sau:

• Xác định các phương thức triển khai phù hợp nhất để thực hiện trợ giúp bằng tiền mặt trong các tình 
huống khẩn cấp, về xác định đối tượng thụ hưởng, đăng ký và phương thức chi trả.

• Xác định những rủi ro liên quan và những thách thức tiềm ẩn đối với việc trợ giúp bằng tiền mặt trong 
các tình huống khẩn cấp.

• Xác định nhu cầu phối hợp và hợp tác giữa các Bộ và đối tác liên quan khác trong việc thực hiện trợ 
giúp bằng tiền mặt trong các tình huống khẩn cấp.

2.2. KHUNG ĐÁNH GIÁ 
Phân tích được thực hiện theo Khung bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc của UNICEF,3 trong 
đó đưa ra cách thức tăng cường khả năng ứng phó với các cú sốc trong hệ thống bảo trợ xã hội thường 
xuyên của một quốc gia trên nhiều khía cạnh khác nhau.4 Phân tích này đặt trọng tâm vào ba khía cạnh, 
đó là 1) chính sách, 2) chương trình và 3) quản lý (Hình 1). Khung bảo trợ xã hội và ba khía cạnh này giúp 
định hướng thực hiện phân tích, được sử dụng để phát triển các công cụ thu thập dữ liệu và cấu trúc 
các phát hiện trong báo cáo này.

3  (Hướng dẫn Chương trình: Tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc, UNICEF, 2019)

4  “thường xuyên” trong bối cảnh hệ thống bảo trợ xã hội Việt Nam và xuyên suốt tài liệu này đề cập đến tất cả các chương trình bảo trợ xã 
hội hiện đang cung cấp hỗ trợ liên tục cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương, trái nghĩa với hỗ trợ đột xuất được cung cấp tùy tình hình sau 
khi thiên tai xảy ra.
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HÌNH 1. KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC CÚ SỐC TRONG KHUNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc

Chính sách Chương trình Quản lý

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phân tích khả thi sử dụng kết hợp các phương pháp định tính để trả lời các câu hỏi nghiên cứu chính. Hồi 
cứu tài liệu có cấu trúc về thông tin và dữ liệu thứ cấp kết hợp với dữ liệu định tính sơ cấp được thu thập 
thông qua các cuộc phỏng vấn những người cung cấp thông tin chính thuộc các cơ quan chính phủ Việt 
Nam, đối tác ở cấp địa phương, cũng như thảo luận nhóm tập trung với những đối tượng được trợ giúp 
bằng tiền mặt và các hộ gia đình dễ bị tổn thương. Các hoạt động thu thập dữ liệu được thực hiện ở cấp 
trung ương tại Hà Nội và cấp địa phương ở các huyện và xã trong bốn tỉnh được chọn là Cà Mau, Gia Lai, 
Lào Cai, và Quảng Bình (xem Phụ lục C).

2.3.1.Hồi cứu tài liệu có cấu trúc

Thứ nhất, thực hiện hồi cứu tài liệu toàn diện và có cấu trúc về các thông tin cơ bản liên quan tới các chính 
sách và chương trình trợ giúp xã hội và trợ giúp khẩn cấp hiện có tại Việt Nam. Việc hồi cứu tài liệu đã cung 
cấp những hiểu biết sâu sắc và thông tin về tình hình hiện tại của hệ thống bảo trợ xã hội tại Việt Nam, 
đặc biệt là trợ giúp xã hội và việc thực hiện trợ giúp khẩn cấp. Thêm vào đó, tham khảo những ví dụ quốc 
tế có liên quan và các thực hành tốt trong xây dựng chương trình trợ giúp xã hội nhạy cảm với trẻ em và 
có khả năng ứng phó với các cú sốc, đặc biệt tập trung vào các ví dụ về mở rộng quy mô của hoạt động 
trợ giúp xã hội thường xuyên như một hành động sớm ngay khi xảy ra thiên tai hay thảm họa. Thông tin 
thu thập được giúp xây dựng hướng dẫn thực hiện phỏng vấn người cung cấp thông tin chính và thảo 
luận nhóm tập trung, và phục vụ việc cung cấp bối cảnh cho những phát hiện và khuyến nghị của báo 
cáo phân tích này. 

2.3.2. Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính 

Các cuộc phỏng vấn sâu người cung cấp thông tin đã được thực hiện nhằm nắm bắt sâu sắc và chi tiết 
hơn về các chính sách và chương trình trợ giúp xã hội và trợ giúp khẩn cấp tại Việt Nam (xem Phụ lục A). 
Các cá nhân đủ điều kiện cho các cuộc phỏng vấn sâu được lựa chọn dựa trên kiến   thức và kinh nghiệm 
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của họ về việc thiết kế và thực hiện các chính sách và chương trình trợ giúp xã hội và ứng phó khẩn cấp 
tại Việt Nam. 

Tại cấp trung ương, có tổng cộng 12 cuộc phỏng vấn sâu đã được thực hiện. Các cán bộ nghiên cứu 
trong nước của EPRI đã phỏng vấn đại diện của Bộ LĐTBXH, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ 
NNPTNT), Bộ Tài chính (Bộ TC), Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn. Ngoài ra, 
các cuộc phỏng vấn đã được thực hiện với các cán bộ từ các tổ chức quốc tế, bao gồm UNICEF, Tổ chức 
Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), UNFPA, UN Women. Cuối cùng, các cuộc phỏng vấn 
sâu đã được thực hiện với đại diện từ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính hay dịch vụ chi trả, bao gồm ngân 
hàng thương mại quốc doanh VietinBank và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost). Tại cấp địa phương, 
tổng số 103 cuộc phỏng vấn sâu người cung cấp thông tin đã được thực hiện trên cả bốn tỉnh: Cà Mau 
(33 cuộc), Lào Cai (27 cuộc), Quảng Bình (21 cuộc), và Gia Lai (22 cuộc).5 Các chuyên gia nghiên cứu của 
EPRI đã thảo luận với các cán bộ của Bộ LĐTBXH tại cấp địa phương - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
(Sở LĐTBXH) và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (Phòng LĐTBXH) – và với đại diện tại địa phương 
của nhiều Bộ, bao gồm Bộ NNPTNN, Bộ TC, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), Ủy ban Nhân dân (UBND) 
và với cán bộ của VnPost tại địa phương. Ngoài ra, các cuộc phỏng vấn được thực hiện với cán bộ từ các 
tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự hoạt động tại các tỉnh này, chẳng hạn như Hội Chữ thập đỏ 
(CTĐ), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN).

2.3.3. Thảo luận nhóm tập trung 

Các cuộc thảo luận nhóm tập trung được tiến hành để đánh giá thái độ của những người thụ hưởng trợ 
giúp xã hội hiện tại và những người thụ hưởng tiềm năng trong chương trình trợ giúp khẩn cấp bằng tiền 
mặt với các câu hỏi về tính đầy đủ của các cơ chế trợ giúp bằng tiền mặt hiện có và về các cơ chế trợ giúp 
tiềm năng và giải pháp thanh toán. Tổng số 13 cuộc thảo luận nhóm tập trung đã được thực hiện với (1) 
các hộ gia đình có trẻ em hiện đang được hưởng lợi từ các chương trình trợ giúp xã hội bằng tiền mặt hiện 
có; (2) các hộ gia đình có trẻ em được hưởng lợi từ chương trình trợ giúp khẩn cấp bằng tiền mặt; và (3) 
các hộ gia đình có trẻ em hiện không được hưởng lợi từ bất kỳ chương trình trợ giúp bằng tiền mặt hiện 
có nào (xem Phụ lục B). Nhóm thứ ba đã được tham vấn vì các tình huống khẩn cấp có thể gây bất lợi cho 
tất cả mọi người, không chỉ cho các hộ gia đình nghèo hiện đang tham gia các chương trình trợ giúp xã 
hội. Để lựa chọn những người tham gia phỏng vấn nhóm tập trung, những người được hưởng trợ giúp 
tiền mặt được lấy mẫu ngẫu nhiên từ các danh sách những người hưởng lợi tại địa phương, trong đó tập 
trung vào các hộ gia đình có trẻ em. Đối với các nhóm hộ gia đình chưa hưởng lợi, hỗn hợp hộ nghèo và 
hộ không nghèo được lấy mẫu ngẫu nhiên, trong đó cũng tập trung vào các hộ gia đình có trẻ em.

5  Một số cuộc phỏng vấn được thực hiện đồng thời với nhiều người cung cấp thông tin chính.    

20 BÁO CÁO PHÂN TÍCH



BỐI CẢNH: BẢO TRỢ XÃ HỘI  
VÀ TRỢ GIÚP KHẨN CẤP TẠI  

VIỆT NAM

03

21PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI VỀ TRỢ GIÚP BẰNGTIỀN MẶT CHO TRẺ EM TRONG CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP TẠI VIỆT NAM



3.1. TỔNG QUAN VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM
Trong hai thập kỷ qua, tại Việt Nam đã diễn ra các cuộc thảo luận về cách thức thiết lập một hệ 
thống bảo trợ xã hội vững mạnh. Những thảo luận này đã góp phần hình thành các chính sách chủ 
chốt, bao gồm Đề án Đổi mới và Phát triển Hệ thống Trợ giúp Xã hội Giai đoạn 2017-2025 và Tầm nhìn 
đến 2030 (MPSARD) và Đề án Cải cách Bảo hiểm Xã hội (MPSIR).6 Mục tiêu của hai Đề án này là bảo đảm 
một hệ thống trợ giúp xã hội mà, cùng với hệ thống bảo hiểm xã hội, sẽ cung cấp một mức bảo đảm thu 
nhập tối thiểu cho tất cả những người 60 tuổi trở lên, người trong độ tuổi lao động có khuyết tật nặng, 
trẻ em khuyết tật, và tất cả trẻ em từ 0-3 tuổi. Hơn nữa, MPSARD đóng vai trò là một khung pháp lý cho hệ 
thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc, với mục tiêu củng cố, nâng cấp và mở rộng hệ 
thống trợ giúp xã hội thường xuyên hiện có cũng như củng cố trợ giúp xã hội khẩn cấp, nhằm nâng cao 
khả năng chống chịu của các cộng đồng, gia đình, và trẻ em.

Công tác triển khai MPSARD được hỗ trợ bởi các nghị định – các tài liệu pháp lý nhằm cung cấp hướng dẫn 
bao quát về cách tạo điều kiện thực hiện những hoạt động mà MPSARD đề xuất. Về trợ giúp xã hội, từ năm 
2013, việc triển khai được quy định bởi Nghị định 136/2013/NĐ-CP – Quy định Chính sách Trợ giúp Xã hội đối 
với Đối tượng Bảo trợ Xã hội. Nghị định này cung cấp các hướng dẫn mà các chương trình trợ giúp xã hội 
thường xuyên và đột xuất cần tuân thủ, quy định cụ thể các nhóm đối tượng hưởng trợ cấp, chi tiết mức 
độ hỗ trợ cho từng nhóm và cách thức đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ. Từ đó, tất cả các chương 
trình trợ giúp xã hội do Bộ LĐTBXH triển khai đều dựa trên các hướng dẫn của Nghị định 136.

Gần đây, Bộ LĐTBXH đã đưa ra một số sửa đổi về khuôn khổ pháp lý hướng dẫn triển khai trợ 
giúp xã hội (Nghị định 136/2013). Vào ngày 1 tháng Bảy 2021, Nghị định 20/2021/NĐ/CP thay thế Nghị định 
136/2013 để cụ thể hóa các hướng dẫn chính cho việc thiết kế và triển khai trợ giúp xã hội thường xuyên, 
cũng như trợ giúp khẩn cấp trong thiên tai, và trợ giúp khẩn cấp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó 
bao gồm chăm sóc và nuôi dưỡng trên cơ sở cộng đồng, trong các trung tâm bảo trợ xã hội và nhà ở xã 
hội. Nghị định này xác định các nhóm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như trẻ em dưới 16 tuổi 
không có người giám hộ, trẻ em khuyết tật, trẻ em từ 0-3 tuổi, trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo 
hoặc cận nghèo, người lớn khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người thân thích. 
Nghị định cũng quy định chi tiết mức độ hỗ trợ cho từng nhóm và đưa ra hướng dẫn đăng ký tham gia 
các chương trình.7 

Kết quả của những thay đổi về pháp lý này là hệ thống trợ giúp xã hội của Việt Nam đã được mở 
rộng hơn và có tính bảo trợ cao hơn trong 15 năm vừa qua, với sự mở rộng phạm vi đối tượng hưởng 
lợi bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, và mở rộng hỗ trợ thu nhập gắn với quá trình 
tư nhân hóa giá nhiên liệu. Tuy nhiên, trong những năm đó, quá trình mở rộng dần dần đã tạo ra một hệ 
thống cần có sự điều chỉnh hài hòa và tái định hướng chiến lược. Một vài chương trình mới hơn được giới 

6  Vào tháng 4 năm 2017, Chính phủ Việt Nam ban hành Quyết định 488/CP-TTg và thông qua Đề án Đổi mới và Phát triển Hệ thống 
Trợ giúp Xã hội Giai đoạn 2017-2025 và Tầm nhìn đến 2030 (MPSARD); đề án này áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền và tiếp cận 
theo vòng đời để mở rộng phủ sóng trợ giúp xã hội cũng như tăng các mức hỗ trợ cho trẻ em, người già, và người khuyết tật. Thêm 
vào đó, Chính phủ cũng phê duyệt Đề án Cải cách Bảo hiểm Xã hội (MPSIR); đề án này có mục tiêu thiết lập một hệ thống an sinh xã 
hội hiệu quả dựa trên cả các cơ chế do người hưởng lợi đóng góp và các cơ chế không do người hưởng lợi đóng góp.

7  Nghị định 20/2021 bản dịch
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thiệu từng bước để giảm thiểu ảnh hưởng của một số cải cách nhất định, mà không đưa ra một chương 
trình đầu tàu nào cho mục đích cung cấp “xương sống” hay củng cố tính nhất quán chiến lược của hệ 
thống chung – không giống như vài quốc gia khác trong khu vực, như Indonesia và Philippines, những 
quốc gia có một hay nhiều hơn các chương trình như thế. Một số chương trình giảm nghèo tại Việt Nam 
tiếp tục hoạt động song song với hệ thống trợ giúp xã hội, bên ngoài các quy định của Nghị định 20, và 
không có sự tương tác điều chỉnh. Các  chương trình đó bao gồm Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm 
Nghèo Bền vững (MTQG – NGBV), Chương trình 135, và Chương trình Hỗ trợ Giảm Nghèo Bền vững. Phần 
lớn các chương trình này hoạt động theo khu vực, nhưng cũng bao gồm các hoạt động trợ giúp nhắm 
đến hộ gia đình. Một nhóm chương trình khác nữa cũng vận hành bên ngoài phạm vi Nghị định 20 bao 
gồm việc cung cấp trợ giúp xã hội cho các hộ nghèo và dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ tiền mặt hoặc 
hiện vật.8 

Về hệ thống thực hiện, còn tồn tại một số thách thức liên quan đến bảo trợ xã hội tại Việt Nam. Thứ 
nhất, hệ thống bảo trợ xã hội nhìn chung đã được đánh giá là tản mạn và thiếu các hệ thống được số hóa 
và đồng bộ hóa. Những khó khăn trong các quy trình triển khai, như giấy tờ thủ tục rườm rà và cán bộ bảo 
trợ xã hội bị quá tải, gây khó khăn cho viêc tiếp cận các quyền lợi trợ giúp xã hội của những nhóm yếu thế 
nhất, gây ra độ bao phủ thấp. Hơn nữa, nghiên cứu phát hiện giá trị khoản hỗ trợ của các chương trình 
trợ giúp tiền mặt thấp, hạn chế khả năng đạt được các mục tiêu hỗ trợ.9 Những đánh giá gần đây của các 
chương trình trợ giúp xã hội cụ thể cũng nêu bật hàng loạt yếu tố hiện đang cản trở triển khai, bao gồm sự 
thiếu vắng một danh sách đối tượng thụ hưởng thống nhất, mức tiếp cận thông tin thấp trong số những 
người hưởng lợi tiềm năng, và quan trọng nhất là một lực lượng cán bộ làm việc quá tải, bị dàn trải mỏng 
ra quá nhiều chương trình khác nhau.10 

Thêm vào đó, sự thiếu hiệu quả trong quy trình xác định và đăng ký đối tượng hưởng lợi hiện cũng 
đang làm hạn chế khả năng tiếp cận những người yếu thế nhất của hệ thống trợ giúp xã hội. Hệ 
thống bảo trợ xã hội của Việt Nam, cụ thể là các chương trình trợ giúp xã hội của hệ thống này, sẽ phát 
triển tốt hơn nếu các danh sách đối tượng thụ hưởng được cải thiện, cũng như việc xác định đối tượng 
được thúc đẩy và hiệu quả hơn. Điều chỉnh cơ chế đăng kí và đơn giản hóa các yêu cầu về giấy tờ thủ tục 
pháp lý có thể làm tăng độ bao phủ và đẩy nhanh quá trình xác định đối tượng hưởng lợi. Những cải thiện 
này của hệ thống không những có thể giảm chi phí triển khai trợ giúp xã hỗi mà còn giúp đảm bảo rằng 
những hộ gia đình và trẻ em yếu thế nhất sẽ nhận được hỗ trợ phù hợp và được trang bị đầy đủ để đối 
mặt với những cú sốc trong suốt vòng đời của họ.11

Hệ quả của những khó khăn này là việc đầu tư của Việt Nam vào bảo trợ xã hội còn tương đối thấp 
so với các quốc gia châu Á khác. Chi tiêu công cho hệ thống bảo trợ xã hội, không bao gồm y tế, chỉ 
chiếm 4,3% GDP trong năm 2020 - thấp hơn mức trung bình 7,5% của các quốc gia tại châu Á và khu vực 

8  (Tầm nhìn cho Hệ thống Trợ giúp Xã hội Việt Nam Năm 2030, Ngân hàng Thế giới, 2019)

9  (Trợ giúp xã hội tại Việt Nam: Rà soát và đề xuất đổi mới, Kidd, Abu-el-Haj, Khondker, & Ramkissoon, 2016)

10  (Các sàn an sinh xã hội tại Đông Nam Á: Thu hẹp khoảng cách về bảo vệ trẻ em và các gia đình, Chadwick & Schmitt, 2013)

11  (Hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện nghiên cứu về nâng cao hiệu quả và mức độ bao phủ của trợ giúp xã hội cho trẻ em, tập trung vào 
chính sách tích hợp (Gói phúc lợi gia đình/trẻ em), Gassmann, F., Vanore, M., Tran, N. T., Pham, M. T., Le, Q. N., & Timar, E., 2019)
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Thái Bình Dương.12 Ngoài độ bao phủ thấp, một nguyên nhân chính là các mức quyền lợi dành cho người 
được hỗ trợ thấp, chỉ tương đương 5% mức chi tiêu trung bình hàng tháng của các hộ gia đình trong 
nhóm 20% nghèo nhất cả nước. Con số này còn ít hơn một nửa mức quyền lợi trung bình của các nước 
thu nhập thấp, và tương đương khoảng một phần tư mức trung bình của các nước có thu nhập trung bình 
và thấp. Các mức quyền lợi này còn không được điều chỉnh hệ số, có nghĩa là giá trị thực tế của chúng 
giảm đi theo thời gian.13

Bên cạnh đó, chi tiêu vào bảo trợ xã hội cho trẻ em ở Việt Nam cũng thấp, chỉ 0.04% GDP được phân 
bổ để hỗ trợ thường xuyên cho trẻ em trong năm 2020. 14 Hơn nữa, các mức quyền lợi của các chương 
trình chuyển giao xã hội nhắm đến trẻ em thường không thỏa đáng. Việt Nam tìm cách bù đắp một phần 
cho những mức đầu tư thấp này bằng cách tài trợ chi phí giáo dục cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc 
thiểu số, tuy nhiên các tài trợ này chỉ bao phủ khoảng 10% số trẻ em trong nước.15,16 Thêm vào đó, đầu 
tư vào các chi phí giáo dục này cũng tương đối thấp, với mức chi tiêu công dưới 2% GDP bình quân đầu 
người – thấp hơn nhiều so với mức chi tiêu công ở các quốc gia đang phát triển khác, trong đó Mông Cổ, 
Nê-pan, Nam Phi có mức chi tiêu cao gấp đôi Việt Nam cho hạng mục này.17

Tóm lại, mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực cải thiện các chương trình bảo trợ xã hội trong những 
năm gần đây, song vẫn còn nhiều dư địa để tăng cường hiệu quả và hiệu suất của hệ thống. Sự phân 
tán của hệ thống và các quy trình quan liêu nặng nề, chi tiêu công dành cho bảo trợ xã hội thấp và hạn 
chế trong khả năng xác định, đăng ký đối tượng và chi trả hỗ trợ một cách hiệu quả cho một phần đáng 
kể các nhóm yếu thế vẫn chỉ ra các thử thách có tính hệ thống, mà – nếu không được giải quyết – sẽ tiếp 
tục cản trở quá trình nâng cao khả năng ứng phó với các cú sốc của hệ thống.

3.2. TRỢ GIÚP KHẨN CẤP TẠI VIỆT NAM 

Việt Nam là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới, với nhiều cơn 
bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất và cháy rừng. Trung bình, hàng năm khu vực 
miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng của 6-8 cơn bão nhiệt đới. Sinh kế, sự an toàn và sức khỏe của 
cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những hiện tượng thiên tai này, trong đó tác động xấu 
nhất là tới cộng đồng và người dân ở khu vực nông thôn.18 Các tình huống khẩn cấp tái diễn, như xảy ra tại 
Việt Nam, làm mất ổn định kinh tế hộ gia đình, khiến việc trở lại cuộc sống bình thường trở nên khó khăn.19 
Điều này nêu bật tầm quan trọng của một hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc, vì 

12  (Sự Bảo trợ Chúng ta Mong muốn - Viễn cảnh Xã hội cho Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ESCAP & ILO, 2021)

13  (Tầm nhìn cho Hệ thống Trợ giúp Xã hội Việt Nam Năm 2030, Ngân hàng Thế giới, 2019)

14  (Thy, 2020)
15  (Trợ giúp xã hội tại Việt Nam: Rà soát và đề xuất đổi mới, Kidd, Abu-el-Haj, Khondker, & Ramkissoon, 2016)

16  (Đánh giá các Tiếp cận và Phương thức Xác định Đối tượng Thụ hưởng (Sai sót Nhận nhầm và Bỏ sót) trong các Chương trình Trợ Giúp Xã 
hội Hiện hữu, UNICEF, 2017)

17  (Trợ giúp xã hội tại Việt Nam: Rà soát và đề xuất đổi mới, Kidd, Abu-el-Haj, Khondker, & Ramkissoon, 2016)

18  (Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam, Nguyen, Thi, & Shaw, 2013)

19  (Xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam, UNICEF, 2019)
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hệ thống này mở rộng những loại rủi ro mà bảo trợ xã hội hướng đến để bao gồm thêm cả những rủi ro 
do thiên tai, khủng hoảng kinh tế hay các loại tình huống khẩn cấp khác gây ra. 

Để ứng phó tốt hơn với các tình huống khẩn cấp tái diễn và hỗ trợ cho các nhóm dân bị ảnh hưởng, 
chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực cải thiện hệ thống bảo trợ xã hội để nó trở nên nhạy bén 
hơn trong việc ứng phó với các cú sốc. Theo đó, Chính phủ đã thiết lập các chính sách chủ chốt, bao 
gồm Chiến lược Quốc gia về Phòng chống Thiên tai đến năm 2030, Tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược này đề 
ra các mục tiêu chủ động giảm thiểu tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, và giảm thiểu 
thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, các mục tiêu cho 2030 bao gồm: 1) giảm thiểu thiệt hại do thiên tai 
gây ra và giảm thiệt hại về người do lũ quét và sạt lở đất gây ra xuống thấp hơn 50% so với giai đoạn 2011-
2020; 2) thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra không vượt quá 1.2% GDP hàng năm; và 3) thúc đẩy hệ thống 
pháp lý và chính sách về phòng chống và ứng phó thiên tai bằng cách huy động mọi nguồn lực để triển 
khai hiệu quả các hoạt động ngăn ngừa, ứng phó và giảm thiểu thiên tai.

Nhằm hỗ trợ các mục tiêu trên, Nghị định 20 mới cập nhật đóng vai trò khuôn khổ cho bảo trợ xã 
hội có khả năng ứng phó với các cú sốc và nhắm tới việc củng cố các hoạt động trợ giúp xã hội 
thường xuyên và trợ giúp xã hội khẩn cấp hiện có. Theo đó, Nghị định 20 nêu cụ thể các kênh chính để 
cung cấp trợ giúp cơ bản ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Theo Nghị định này, những người bị ảnh 
hưởng an ninh lương thực trong tình huống khẩn cấp sẽ được nhận 15kg gạo mỗi người mỗi tháng trong 
thời gian lên tới ba tháng. Ngoài ra các nhóm dân bị ảnh hưởng còn được nhận hỗ trợ bằng hiện vật dưới 
dạng lều, nước uống, lương thực, chăn màn, nồi chảo, chất đốt, xuồng máy, và những mặt hàng thiết yếu 
khác phục vụ nhu cầu của họ. Về trợ giúp tiền mặt, phương án chính trong Nghị định 20 tập trung vào 
cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng lại và sửa sang nhà cửa dựa trên đánh giá thiệt hại về nhà cửa. 
Bên cạnh đó, Nghị định 20 cũng dự tính thêm hỗ trợ dưới dạng: 1) trợ giúp tài chính cho chi phí tang ma, 
2) trợ giúp tài chính để chi trả chi phí điều trị cho những cá nhân bị thương nặng do thiên tai, 3) hỗ trợ 
khẩn cấp cho trẻ em bị mất hoặc thất lạc cha mẹ trong thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc các sự kiện bất 
khả kháng khác, và 4) hỗ trợ tạo việc làm. Về giá trị khoản hỗ trợ, cho thiệt hại về nhà cửa, Nghị định 20 có 
hướng dẫn cụ thể mức hỗ trợ dựa trên đánh giá thiệt hại, trong khi các mục trợ giúp bằng tiền mặt khác 
thì dựa trên các mức tiêu chuẩn định sẵn hoặc giới thiệu người cần hỗ trợ sang các chương trình trợ giúp 
xã hội sẵn có khác.

Về điều phối hoạt động phòng tránh và ứng phó thiên tai, nhiều bộ ngành tham gia với sự lãnh 
đạo và chỉ đạo chung của Bộ trưởng Bộ NNPTNT. Các bộ ngành này bao gồm Bộ Quốc Phòng, Bộ Y Tế 
(Bộ YT), Bộ LĐTBXH và Bộ TC. Trong vai trò thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống Thiên tai (BCĐPCTT),  Bộ 
NNPTNT điều phối hoạt động quản lí và ứng phó với thiên tai. Trong đó, Bộ LĐTBXH, là một thành viên của 
BCĐPCTT, phụ trách triển khai trợ giúp xã hội khẩn cấp.

Về vai trò và nhiệm vụ của ngành LĐTBXH, ở thời điểm thiên tai bắt đầu xảy ra, theo Nghị định 20, ngành 
LĐTBXH sẽ điều phối và phối hợp với các trưởng thôn và các UBND địa phương để triển khai trợ giúp xã 
hội theo quy định của Nghị định. Chủ tịch UBND địa phương có nhiệm vụ xem xét và ra quyết định về các 
đề xuất hỗ trợ, còn ngành LĐTBXH sẽ tính toán nguồn lực tài chính cần thiết và phối hợp với Sở/Phòng Tài 
chính trong trường hợp cần thêm ngân sách.
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Bên cạnh đó, các đối tác nhân đạo - như các cơ quan Liên Hợp Quốc và Chữ Thập Đỏ - vẫn là một 
phần thiết yếu trong công tác ứng phó của Việt Nam. Bất cứ khi nào cần thiết, chính phủ Việt Nam đều 
kêu gọi các tổ chức quốc tế chi viện và hỗ trợ khẩn cấp. Quan trọng là các tổ chức nhân đạo hoạt động 
sát cánh với chính quyền địa phương không chỉ để đáp ứng nhu cầu của những người yếu thế nhất một 
cách hài hòa với hoạt động ứng phó của chính địa phương, mà còn nhằm củng cố khuôn khổ bảo trợ xã 
hội và ứng phó với thảm họa của quốc gia. Một số ví dụ bao gồm chương trình can thiệp bằng hỗ trợ tiền 
mặt của tổ chức HelpAge International, nhắm đến hỗ trợ người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ketsana 
năm 2009; chương trình phát tiền mặt do Liên minh các Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế 
triển khai tại Hà Tĩnh, Nghệ An, và Quảng Bình để ứng phó với lũ lụt hồi đầu năm 2011, cùng nhiều chương 
trình trợ giúp bằng tiền mặt do các tổ chức cứu trợ triển khai sau bão Damrey trong năm 2017.20,21,22 Đánh 
giá các hoạt động nhân đạo do các tổ chức quốc tế thực hiện thường cho thấy những chương trình này 
rất thành công và thường có cách tiếp cận khuyến khích sự tham gia của người hưởng lợi và phù hợp với 
bối cảnh cụ thể. Tuy nhiên, trong các bối cảnh có nhiều tổ chức nhân đạo cùng thực hiện cứu trợ, còn 
thiếu các công cụ tương thích, và có sự thiếu nhất quán trong việc áp dụng các hệ thống liên quan đến 
trợ giúp nhân đạo và ứng phó với thảm họa.23

Trong hoạt động quản lý và ứng phó với tình huống khẩn cấp, còn phổ biến một số vướng mắc liên 
quan đến việc xây dựng một hệ thống ứng phó khẩn cấp hiệu quả, năng suất, nhanh chóng và thỏa 
đáng. Đầu tiên, ngân sách hiện nay của chính phủ cho ứng phó khẩn cấp trên cả nước không đủ, đặc biệt 
là khi tính đến mức độ thường xuyên phải hứng chịu thiên tai của Việt Nam.24 Hệ quả là, các nhóm dân bị 
ảnh hưởng thường không nhận được mức hỗ trợ thỏa đáng so với thiệt hại mà thiên tai có thể đã gây ra 
cho đời sống của họ. Đồng thời, quá trình chính quyền các địa phương xin phê duyệt thêm ngân sách từ 
trung ương thường mất thời gian, khiến cho người dân không được nhận hỗ trợ một cách kịp thời. Hơn 
nữa, mức hỗ trợ nhận được khác nhau rất nhiều giữa các tỉnh và thậm chí trong một tỉnh.

Một thách thức khác đến từ việc quy định các mức hỗ trợ cố định, mặc dù nhu cầu của người hưởng lợi 
thường phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh sau khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Thêm vào đó, nghiên cứu 
cũng phát hiện sự yếu kém của các hệ thống quản lý, tạo cơ hội tiềm năng cho việc gian lận; cộng với sự 
thiếu hụt về điều phối trong quản lý do các bộ ngành tham gia hoạt động một cách không đồng bộ. Cuối 
cùng, một thách thức chủ chốt khác liên quan đến các hệ thống cung cấp thông tin và truyền thông, các 
hệ thống này dù hoạt động tốt trong điều kiện bình thường, có nguy cơ không hoạt động đủ hiệu quả 
trong các cú sốc.25

Cuối cùng, nghiên cứu phát hiện hệ thống trợ giúp khẩn cấp hiện có tại Việt Nam không đủ nhạy 

20  (Chuyển giao Tiền mặt trong các Tình huống Khẩn cấp: Trường hợp Indonesia và Việt Nam, Narayan, 2009)

21  (‘Báo cáo về Giám sát sau khi thực hiện Chương trình trợ giúp khẩn cấp bằng tiền mặt tại ba tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt’, Liên đoàn Chữ 
thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Việt Nam, Tran, Ta, & Duong, 2011)

22  (Nâng cao Năng lực Chống chịu Thiên tai bằng Can thiệp Dựa trên Tiền mặt: Bài học và Thực hành Tốt từ các Chương trình hỗ trợ Tiền mặt 
Ứng phó với Bão Damrey tại Việt Nam, Vu, Vu, & William, 2018)

23  (Chuyển giao Tiền mặt trong các Tình huống Khẩn cấp: Trường hợp Indonesia và Việt Nam, Narayan, 2009)

24  (Trợ giúp xã hội tại Việt Nam: Rà soát và đề xuất đổi mới, Kidd, Abu-el-Haj, Khondker, & Ramkissoon, 2016)

25  (Trợ giúp xã hội tại Việt Nam: Rà soát và đề xuất đổi mới, Kidd, Abu-el-Haj, Khondker, & Ramkissoon, 2016, trang 69)
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cảm với nhu cầu của một số nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Điều này một phần là do năng 
lực địa phương không đủ để đánh giá thiệt hại và xác định nhu cầu của người dân.26 Ở Việt Nam, trẻ em 
và người trẻ tuổi nằm trong số những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Ví dụ, trong thiên tai, trung bình 9 trẻ 
em bị chết đuối mỗi ngày, đây là tỉ lệ cao nhất ở Đông Nam Á và cao gấp 10 lần con số của các nước phát 
triển.27 Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tại thời điểm bắt đầu xảy ra thảm họa, cha mẹ và người chăm sóc 
có thể buộc phải đưa ra những lựa chọn xung đột trực tiếp với quyền lợi và nhu cầu của trẻ em, với những 
hệ lụy lâu dài cho an sinh của các em. Gần đây nhất, đại dịch COVID-19 đã một lần nữa cho thấy trẻ em 
thường phải đối mặt với hàng loạt sự thiếu hụt khi khủng hoảng xảy ra, bao gồm cả việc tiếp cận với các 
dịch vụ y tế dành cho bà mẹ và trẻ em bị hạn chế, gia tăng nguy cơ suy dinh dưỡng và mất an ninh lương 
thực, và trong trường hợp COVID-19, các vấn đề về sức khỏe tâm thần do việc phong tỏa phòng dịch gây 
ra, như căng thẳng và lo lắng, và gia tăng nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.28

Tuy nhiên, hệ thống ứng phó với thảm họa của Việt Nam không làm được việc xác định và đánh giá những 
nhu cầu cụ thể của trẻ em sau thảm họa. Hơn nữa, một loạt nghiên cứu đã chỉ ra hệ thống xác định của 
Việt Nam còn hẹp trong việc định nghĩa các nhóm đối tượng phù hợp nhận trợ giúp khẩn cấp, kết quả là 
có nhiều trẻ em bị bỏ sót. Do đó, trẻ em có thể không được hỗ trợ vì cơ chế phân nhóm không xác định 
được các em thuộc một trong những nhóm đối tượng mà hỗ trợ nhắm đến.

Dựa trên phân tích dữ liệu sơ cấp thu thập được ở bốn tỉnh thành và ở cấp trung ương, được bổ trợ bởi 

26  (Xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam, UNICEF, 2019)

27  (Sổ tay Quản lý Thiên tai Việt Nam - Tài liệu tham khảo, CFE-DM, 2018)

28  (Đánh giá nhanh Nhu Cầu Trợ Giúp Xã Hội Của Trẻ Em Và Gia Đình Tại Việt Nam Bị Ảnh Hưởng Bởi Đại Dịch COVID-19, UNICEF, 2020)
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các thông tin và dữ liệu thứ cấp, một số phát hiện về khả năng ứng phó với cú sốc và mức độ nhạy cảm 
với trẻ em của hệ thống trợ giúp xã hội hiện tại ở Việt Nam đã được xác định. Theo khung phân tích, phần 
này trình bày những phát hiện về khả năng ứng phó với cú sốc ở ba cấp độ (1) chính sách, (2) chương trình 
và (3) quản lý. Phần này cũng nêu lên những vướng mắc hiện nay để thúc đẩy khả năng ứng phó với các 
cú sốc của hệ thống trợ giúp xã hội và những bài học chính rút ra từ kinh nghiệm trong các tình huống 
khẩn cấp vừa qua.

1. CẤP ĐỘ CHÍNH SÁCH 
Khả năng ứng phó trước các cú sốc ở cấp độ chính sách tập trung vào tầm quan trọng của việc xây dựng 
hệ thống hỗ trợ triển khai một mô hình tập trung vào hợp tác, điều phối và thống nhất các quy trình của 
một nhóm các cơ quan/tổ chức rộng hơn so với bảo trợ xã hội thông thường. Điều này bao gồm, ví dụ, 
chính quyền/cơ quan chức năng trung ương và địa phương, và các tổ chức nhân đạo.

1.1. KHUNG PHÁP LÝ  
Từ ngày 1 Tháng Bảy, 2021, Nghị định 20/2021 thay thế Nghị định 136 trong vai trò khung pháp lý 
chính quy định về trợ giúp xã hội ở Việt Nam ở cả hai mảng trợ giúp xã hội thường xuyên và trợ giúp 
khẩn cấp, trong đó có trợ giúp khẩn cấp cho trẻ em trong thiên tai, và trợ giúp nơi cư trú cho trẻ em bị 
bạo lực, xâm hại. Theo đó, các hướng dẫn về ứng phó với tình huống khẩn cấp có trong Nghị định 20 vẫn hạn 
chế trong ngắn hạn, chủ yếu là hỗ trợ tiền mặt. Đầu tiên, Nghị định không xác định cụ thể các chương trình 
trợ giúp xã hội thường xuyên (có khả năng ứng phó với các cú sốc) đóng vai trò gì – hoặc có thể đóng vai trò 
gì – trong các tình huống khẩn cấp. Nghị định cũng quy định rằng trợ giúp bằng hiện vật là phương thức trợ 
giúp chính trong ứng phó khẩn cấp, với việc nhóm dân cư bị ảnh hưởng được nhận hỗ trợ lương thực dưới 
dạng 15kg gạo một người mội tháng trong không quá ba tháng sau khi thiên tai xảy ra, hoặc hỗ trợ hiện vật 
dưới dạng lều, nước uống, thức ăn, chăn màn, nồi chảo, chất đốt, xuồng máy hay các vật phẩm thiết yếu khác 
phục vụ nhu cầu hiện tại.29 Cân nhắc những hướng dẫn này của Nghị định 20, những người cung cấp thông 
tin chính ở cấp trung ương cũng như ở cả bốn tỉnh trong nghiên cứu đều cho rằng cần tiếp tục sửa đổi, bổ 
sung Nghị định này, nhất là xét đến việc trợ giúp khẩn cấp một cách hiệu quả và năng suất cho người dân bị 
ảnh hưởng cần bao gồm nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau, bằng tiền mặt hoặc hiện vật, tùy thuộc vào khả 
năng vận hành của thị trường và những nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, còn có lo ngại về việc các hình thức hỗ trợ được quy định trong Nghị định 20 không nhạy 
cảm với nhu cầu của trẻ em. Các tiêu chí chính cụ thể cho trẻ em trong Nghị định 20 nhắc đến việc cung 
cấp trợ giúp xã hội thường xuyên cho trẻ em có cha mẹ qua đời hoặc mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch 
bệnh hay các cú sốc ngoại cảnh khác. Ngoài ra, Nghị định không có thêm điều khoản cụ thể nào về trợ 
giúp khẩn cấp cho trẻ em, hay cho các gia đình có trẻ em. Hệ quả là, rất nhiều nhu cầu của trẻ em trong 
trường hợp khẩn cấp không được tính đến, như hỗ trợ thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu, bao gồm cả 
y tế và giáo dục. Hơn nữa, liên kết giữa trợ giúp khẩn cấp, trợ giúp xã hội thường xuyên và các dịch vụ xã 
hội không được định nghĩa đầy đủ trong Nghị định, không có điều khoản nào bảo đảm rằng các nhu cầu 
phức hợp của trẻ em trong hay sau khi xảy ra tình huống khẩn cấp được thỏa mãn, cũng không có điều 

29  Nghị định 20/2021 bản dịch
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khoản nào quy định cụ thể vai trò của hỗ trợ tiền mặt và các dịch vụ xã hội trong vấn đề này. 

1.2. PHỐI HỢP VÀ HỢP TÁC TRONG BỘ LĐTBXH
Để cải thiện hiệu suất ứng phó với các tình huống khẩn cấp của Việt Nam, những người được 
phỏng vấn sâu lưu ý rằng còn nhiều dư địa cho việc thúc đẩy sự phối hợp nội bộ giữa các phòng 
ban trong Bộ LĐTBXH, đặc biệt là ở cấp trung ương. Nghị định 20 không cung cấp hướng dẫn rõ ràng về 
liên kết giữa trợ giúp thường xuyên và trợ giúp đột xuất. Hệ quả là, theo những người được phỏng vấn sâu, 
việc xây dựng kết nối giữa bảo trợ xã hội và trợ giúp khẩn cấp thường tùy theo quyết sách của từng tỉnh. 
Trong khi nhiều quy trình ở cấp địa phương được hợp nhất và liên kết vì các cán bộ cấp địa phương “kiêm 
nhiệm” nhiều vai trò đan xen nhau, không có sự chính thức hóa  liên kết này, và cũng không có hướng dẫn 
nào về cách thức vận dụng các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên, và những vận dụng này nếu 
có cũng chỉ diễn ra theo cách đối phó với tình thế.

Thêm vào đó, cải thiện điều phối và phối hợp trong nội bộ các Sở, phòng ban của Bộ LĐTBXH cũng 
có thể giúp tăng tính nhạy cảm với trẻ em của hoạt động ứng phó khẩn cấp. Hiện nay, Cục Trẻ em của 
Bộ LĐTBXH không tham gia trực tiếp vào hoạt động trợ giúp khẩn cấp, và Nghị định 20 không quy định 
vai trò và nhiệm vụ cụ thể của Cục Trẻ em trong việc đáp ứng nhu cầu của trẻ em trong các tình huống 
khẩn cấp. Do đó, Cục Trẻ em chỉ hợp tác trong một số nhiệm vụ nhất định khi họ được yêu cầu, chủ yếu 
là tùy tình thế. Dù việc Cục Trẻ em không tham gia không hẳn có ảnh hưởng nhiều đến việc cung cấp hỗ 
trợ thu nhập cho các hộ gia đình có trẻ em, nó chắc chắn có làm yếu đi kết nối vốn đã mong manh giữa 
ứng phó khẩn cấp và công tác giới thiệu chuyển tuyến đến các dịch vụ xã hội liên quan dành cho trẻ em.

1.3. PHỐI HỢP VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC ĐỐI TÁC
Phát hiện từ các cuộc phỏng vấn sâu cho thấy mức độ phối hợp và hợp tác đáng kể giữa các cơ 
quan chính phủ và phi chính phủ khác nhau trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp thông 
qua Ban Chỉ đạo Phòng chống Thiên tai. Khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ đạo chủ trì và điều phối tất cả các 
sáng kiến   ứng phó khẩn cấp, và mỗi cơ quan thực hiện theo nhiệm vụ của mình. Ban chỉ đạo có đại diện 
của tất cả các sở, ban, ngành của tỉnh. Thông qua Ban chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và Bộ 
LĐTBXH phối hợp với nhau để phân bổ việc thực hiện trợ giúp, nhằm tránh chồng chéo. Trong Ban chỉ đạo, 
Bộ NNPTNT đóng một vai trò quan trọng, chịu trách nhiệm tổng hợp và chia sẻ số liệu thống kê về thiệt 
hại thiên tai (ước tính) với các thành viên khác. Công việc do Bộ NNPTNT thực hiện để giám sát và dự báo 
các thiên tai tạo điều kiện thực hiện trợ giúp nhanh chóng và tức thì, cũng như lập kế hoạch và thực hiện 
các hoạt động sơ tán. Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT thường đưa ra hỗ trợ hàng tuần trong các tình huống 
khẩn cấp xảy ra chậm, chẳng hạn như hạn hán, và hỗ trợ vụ mùa cho nông dân khi các tình huống khẩn 
cấp đó bắt đầu xảy ra.

Mặc dù Bộ GD&ĐT và Bộ YT có tham gia Ban chỉ đạo, việc điều phối còn hạn chế và không có sự 
phối hợp trực tiếp trong việc cung cấp hỗ trợ ứng phó hợp nhất cho trẻ em và gia đình của các em. 
Nghị định 20 không tính đến sự tham gia trực tiếp của các bộ ngành khác, ngoài Bộ LĐTBXH, trong cung 
cấp trợ giúp khẩn cấp – đây là rào cản trong việc tạo ra một khung trợ giúp khẩn cấp toàn diện. Điều này 
gây khó khăn bởi vì, đơn cử, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lũ lụt làm giảm tỷ lệ trẻ đến trường và giảm 
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chỉ số năng lực nhận thức của trẻ em.30 Tuy nhiên, những người cung cấp thông tin chính trong Sở Giáo 
dục và Đào tạo cho biết Sở không tham gia trực tiếp vào trợ giúp khẩn cấp và như vậy không có ảnh 
hưởng gì lên những hoạt động trợ giúp xã hội được cung cấp cho trẻ em, cũng đồng nghĩa với việc không 
thể giúp điều chỉnh chúng cho phù hợp hơn. Thay vào đó, vai trò của Sở Giáo dục và Đào tạo trong tình 
huống khẩn cấp chủ yếu giới hạn trong đánh giá thiệt hại và hỗ trợ xây dựng lại trường học. 

Tương tự, điều phối và phối hợp với ngành y tế trong các chương trình ứng phó khẩn cấp cũng còn hạn 
chế, mặc dù các vấn đề sức khỏe thể chất và tâm lý đều có xu hướng gia tăng sau khi tình huống khẩn cấp 
xảy ra, và tiếp cận dịch vụ y tế thường bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thiên tai. Ví dụ, trong mùa lũ lụt, người 
dân dễ bị nhiễm các bệnh như sốt xuất huyết hay viêm kết mạc, và đặc biệt trẻ em dễ bị nhiễm nấm da, 
ho và tiêu chảy. Hơn nữa, về ảnh hưởng tâm lý của thiên tai, gánh nặng của việc mất đi một thành viên 
trong gia đình hay nhà cửa bị tàn phá có thể tạo ra áp lực tâm lý nặng nề. Các yếu tố áp lực này làm nổi bật 
tầm quan trọng của việc các chương trình ứng phó khẩn cấp cần có cả các dịch vụ hỗ trợ y tế và tâm lý, và 
nêu được, cần tận dụng các chương trình trợ giúp xã hội để tạo ảnh hưởng tích cực trong các lĩnh vực này.

Về phối hợp với các đối tác phi chính phủ, việc thực hiện trợ giúp thường là sự hợp lực, với sự tham gia 
của cả các cơ quan chính phủ và phi chính phủ, không chỉ trong việc phân bổ trợ giúp mà còn trong 
việc tài trợ cho các chương trình ứng phó. Song song với các hoạt động ứng phó của chính quyền, hỗ trợ 
tiền mặt còn được cung cấp bởi các tổ chức phi chính phủ và các hội nhóm bán tư nhân, như MTTQ, CTĐ, và 
các cơ quan Liên Hợp Quốc. Tuy các cơ quan, tổ chức này có các kênh riêng để thực hiện trợ giúp và các tiêu 
chí riêng để xác định đối tượng thụ hưởng và tính toán mức hỗ trợ, cũng có mức độ phối hợp nhất định với 
chính quyền. Ví dụ, trong các tình huống khẩn cấp trước đây, Sở LĐTB&XH hỗ trợ các tổ chức này bằng cách 
cung cấp dữ liệu về người thụ hưởng và các thiệt hại. Qua đó, các tổ chức này tránh – hay ít nhất cố gắng 
tránh – lựa chọn trùng đối tượng hỗ trợ. Ngoài việc phối hợp về xác định đối tượng, thì sự phối hợp giữa hoạt 
động ứng phó của các tổ chức phi chính phủ với chính quyền còn hạn chế.

1.4. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CHO CÁC ỨNG PHÓ KHẨN CẤP
Hiện nay, Ngân sách Dự phòng – được cấp riêng từ ngân sách trung ương để dùng cho những chi 
phí bất thường hoặc những nhu cầu không được dự báo – là nguồn ngân sách chính cho các ứng 
phó liên quan đến thiên tai, thảm họa, và các cấp chính quyền từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã 
đều có một khoản dành riêng cho ngân sách này. Tổng cộng, ngân sách này chiếm khoảng 2% đến 5% 
tổng ngân sách hàng năm, dùng để hỗ trợ nhiều nhu cầu đột xuất khác nhau.31 

Ngân sách của chính quyền địa phương thường được huy động đầu tiên để chi cho hoạt động ứng 
phó, mặc dù các cấp chính quyền cao hơn có thể hỗ trợ một phần nếu ngân sách địa phương đã 
cạn. Trong trợ giúp xã hội, theo Nghị định 20, sau khi UBND phê duyệt đề xuất trợ giúp, các xã sẽ phân bổ 
ngân sách cần thiết từ ngân sách dự phòng của xã để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Nếu ngân sách dự 
phòng của cấp xã đã hết, xã sẽ xin huyện cấp thêm ngân sách. Quá trình này tiếp tục cho đến khi chính 
quyền tỉnh xin thêm ngân sách từ cấp trung ương nếu cần. Trong một hệ thống như thế, nguy cơ là các 
xã, huyện, tỉnh giàu có hơn sẽ có nhiều nguồn lực để ứng phó với các tình huống khẩn cấp hơn là các 

30  (Tác động của thiên tai đối với giáo dục cho trẻ em: Bằng chứng so sánh từ Ethiopia, Ấn Độ, Peru và Việt Nam, Nguyen, C. V., & Pham N., 
2018)

31  (Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa tại Việt Nam - Báo cáo Hiện trạng 2020, ADPC & UNDRR, 2021)
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xã, huyện, tỉnh nghèo hơn. Vì thông thường chính ngân sách là yếu tố then chốt quyết định người dân bị 
ảnh hưởng có thể được hỗ trợ bao nhiêu, các hộ gia đình nghèo và yếu thế được giám sát tại những địa 
phương nghèo hơn có thể sẽ không được nhận hỗ trợ, hoặc được nhận mức hỗ trợ thấp hơn các hộ gia 
đình tương tự ở những địa phương có khả năng tài chính tốt hơn.

Về các loại hình trợ giúp xã hội mà chính quyền địa phương có thể đài thọ, những người cung cấp 
thông tin chính cho biết rằng phân bổ ngân sách cho trợ giúp khẩn cấp đều được giới hạn trong 
các nhóm người hưởng lợi, các điều kiện và chương trình cụ thể được bao gồm trong Nghị định 20. 
Vì còn nhiều nhu cầu mà Nghị định này không đề cập đến, trong đó có các nhu cầu của trẻ em và gia đình 
của các em, nếu Nghị định 20 không được sửa đổi, nhu cầu của một số nhóm dễ bị tổn thương phần lớn 
sẽ tiếp tục không có ngân sách đáp ứng. Để hỗ trợ trẻ em, Phòng Bảo trợ Xã hội cần xem xét các phương 
tiện khác để cung cấp tài chính cho hoạt động ứng phó, ví dụ như dùng ngân sách thường xuyên từ các 
Quỹ Bảo trợ Trẻ em của các tỉnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khẩn cấp, chính quyền trung ương 
có thể ban hành các chính sách trợ giúp cụ thể bổ sung cho nhiều nhóm đối tượng – như trẻ em – hay đề 
ra những cơ chế cung cấp tài chính khác, bao gồm việc đài thọ hoạt động ứng phó bằng ngân sách trung 
ương. Dù sao, do các chính quyền địa phương nghèo có ít kênh cung cấp tài chính hơn cho các ứng phó 
tập trung vào trẻ em, trẻ em ở các khu vực nghèo nhất cũng có ít cơ hội nhận được hỗ trợ đáp ứng nhu 
cầu của các em và gia đình các em nhất. 
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2. CẤP ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH 
Khả năng ứng phó với cú sốc ở cấp độ chương trình tập trung vào tầm quan trọng của việc xây dựng 
một hệ thống đảm bảo thiết kế và triển khai chương trình bao gồm trọng tâm là các cú sốc và yếu tố gây 
căng thẳng mà Việt Nam thường phải đối mặt, đồng thời giải quyết một cách thấu đáo tình trạng dễ bị 
tổn thương của các hộ gia đình ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi các cú sốc. Do đó, phần này cũng xem xét 
các chương trình trợ giúp khẩn cấp khác nhau tại Việt Nam đã bổ trợ cho nhau như thế nào để bảo đảm 
sự giúp đỡ đến được với những đối tượng dễ bị tổn thương nhất và nhu cầu của các đối tượng này được 
đáp ứng.

2.1. ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG 
Nghị định 20 không tính đến bội số các nhu cầu có thể xuất hiện trong tình huống khẩn cấp. Bên 
cạnh cứu trợ hiện vật nhắm đến các nhu cầu cơ bản, nguồn trợ giúp chính còn lại theo Nghị định là khoản 
hỗ trợ tiền mặt dựa trên đánh giá những thiệt hại ngay lập tức về tài sản của hộ gia đình. Ngoài thiệt hại 
về nhà cửa chỉ có thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và việc mất đi một thành viên trong gia đình là được 
quy định hỗ trợ, ngoài ra không có loại thiệt hại nào khác. Do đó, những người được phỏng vấn bày tỏ 
sự lo ngại rằng một số nhu cầu của các nhóm dân bị ảnh hưởng đang bị các chương trình ứng phó khẩn 
cấp bỏ qua. Xác định hỗ trợ khẩn cấp chỉ dựa trên đánh giá thiệt hại ngay lập tức lên nhà cửa, nông sản và 
thiệt hại về người tất nhiên gây bỏ sót nhiều thiệt hại và nhu cầu khác. Những người dân tham gia thảo 
luận nhóm tập trung cũng cho biết rằng khoản trợ giúp khẩn cấp được quyết định bằng phương pháp 
này thường không đủ để họ xây lại nhà, đáp ứng các nhu cầu cơ bản, hay thậm chỉ để mua lại những món 
đồ sở hữu quan trọng của họ.

Đặc biệt đối với trẻ em, các phát hiện từ hồi cứu tài liệu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đáo 
ứng các nhu cầu liên quan đến trẻ em sau khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Ở Việt Nam, mỗi năm có 
hơn 2.5 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai32 và bên cạnh mối đe dọa trực tiếp đến sự sống còn, thiên 
tai còn đe dọa sức khỏe nhận thức và sự an lạc trong dài hạn của các em.33 Trẻ em có những nhu cầu cơ 
bản cần được đáp ứng, bao gồm, ví dụ như, quần áo ấm trong mùa đông, đồ dũng học tập và không gian 
phù hợp cho việc học, khám sức khỏe, và thuốc. Tuy nhiên, hệ thống ứng phó khẩn cấp của Việt Nam, hầu 
như phớt lờ các nhu cầu cụ thể của trẻ em xuất hiện sau khi tình hướng khẩn cấp xảy ra. Cả những người 
cung cấp thông tin chính và người tham gia thảo luận nhóm tập trung đều xác nhận rằng những nhu cầu 
này không thường xuyên được tính đến trong ứng phó khẩn cấp. Vì thế, khi xây dựng bộ công cụ mới cho 
việc đánh giá nhu cầu và thiệt hại, nhất định cần tích hợp tốt hơn cả những nhu cầu cụ thể, đặc thù của 
trẻ em.

Quyết định giữa trợ giúp bằng tiền mặt hay hiện vật phải được đưa ra một cách cẩn trọng, tùy 
thuộc vào thời gian xảy ra tình huống khẩn cấp, đặc thù của bối cảnh, và tình hình hộ gia đình. 
Trợ giúp bằng hiện vật được đánh giá cao khi, chẳng hạn, lũ lụt vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên, giá trị gia 

32  Trẻ em Việt Nam đối mặt với khó khăn lớn do lũ lụt và bão nặng nề liên tục tấn công Việt Nam từ đầu tháng Mười, UNICEF, 2020

33  UNICEF ECA, UNICEF, 2021.
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tăng của trợ giúp bằng hiện vật so với tiền mặt thường giảm mạnh sau đó. Điều này đã được xác nhận bởi 
những người được phỏng vấn, họ cho rằng khi người thụ hưởng có thể bắt đầu mua sắm và thị trường 
hoạt động trở lại, tiền mặt là hình thức hỗ trợ kinh tế và linh hoạt nhất. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu đã cho 
thấy, khi có các điều kiện thuận lợi, trợ giúp bằng tiền mặt nên được ưu tiên bởi nó không chỉ thúc đẩy thị 
trường và nền kinh tế địa phương mà còn khích lệ lòng tự trọng và trao quyền cho những người hưởng lợi 
bằng cách cho phép họ đưa ra lựa chọn riêng của mình.34 Mặc dù thừa nhận những lợi thế trên, trợ giúp 
bằng hiện vật vẫn là hình thức trợ giúp khẩn cấp sơ đẳng và phổ biến nhất trong cả nước, và Nghị định 20 
chỉ quy định thực hiện các hành động can thiệp dựa trên tiền mặt trong một số trường hợp cụ thể.  

Chính phủ nhận thức được những hạn chế chủ yếu, và đang nỗ lực đáp ứng tốt hơn các nhu cầu này 
trong những tình huống khẩn cấp. Nhằm cải thiện việc đánh giá thiệt hại, Bộ NNPTNT đã và đang phối 
hợp với Ngân hàng Thế giới để xây dựng một bộ công cụ mới cho đánh giá nhu cầu và thiệt hại.35 Dự án 
này bao gồm phát triển một ứng dụng di động tạo thuận lợi cho quá trình này và cho phép các cơ quan, 
tổ chức chính phủ và phi chính phủ có thể phối hợp với nhau tốt hơn. Dự án này bắt đầu từ năm 2017 và 
ứng dụng di động hiện đang được thử nghiệm ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, và Phú Yên. 

Bên cạnh việc tính đến các nhu cầu và thiệt hại rộng hơn tài sản vật chất và chỗ ở, như nhu cầu về giáo dục 
và y tế, các đánh giá nhu cầu cũng cần tích hợp tốt hơn những nhu cầu sẽ xuất hiện trong tương lai do tình 
huống khẩn cấp đem lại. Hiện nay, mọi đánh giá nhu cầu và thiệt hại đều chỉ giới hạn trong giai đoạn ngay 
sau khi thiên tai xảy ra, trong khi có những nhu cầu sẽ tích tụ dần trong thời gian dài hơn.

2.2. TIẾP CẬN NHỮNG NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG NHẤT 
Nghị định 20 nêu cụ thể một loạt các nhóm yếu thế phù hợp nhận trợ giúp khẩn cấp, tuy nhiên, sự 
hợp lệ của các nhóm này vẫn phụ thuộc vào việc họ chịu một số thiệt hại nhất định do tình huống 
khẩn cấp gây ra. Theo Nghị định 20, những đối tượng được nhận trợ giúp khẩn cấp bao gồm 1) người bị 
thương nặng, 2) hộ gia đình có người bị chết hoặc mất tích, 3) hộ nghèo/cận nghèo có tài sản bị thiệt hại, 
4) trẻ em có cha mẹ bị chết hoặc mất tích, và 5) hộ gia đình có người trụ cột kinh tế bị chết hoặc mất tích. 
Ở đây, ngay cả khi Nghị định 20 tính đến những nhóm yếu thế như trẻ em và các hộ nghèo/cận nghèo, 
điều kiện để được nhận hỗ trợ vẫn giới hạn trong những thiệt hại vật chất nghiêm trọng. Các điều kiện này 
bỏ qua thực tế là các nhóm yếu thế có thể bị phải chịu những mức độ mất mát khác, không liên quan đến 
thiệt hại vật chất hay việc mất đi môt thành viên trong gia đình, ví dụ như không tiếp cận được giáo dục, 
các vấn đề về sức khỏe tâm thần, hay không thể mua thuốc để bảo vệ sức khỏe.

2.3. ĐIỀU PHỐI GIỮA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU 
CỦA NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG
Hiện nay, ở Việt Nam, điều phối và phối hợp còn hạn chế giữa trợ giúp khẩn cấp do chính quyền 
cung cấp và trợ giúp khẩn cấp của các tổ chức quốc tế, điều này có khả năng cản trở việc trợ giúp 
khẩn cấp nói chung. Mặc dù các tổ chức quốc tế, như FAO và CTĐ, dựa một phần vào hệ thống trợ giúp 
xã hội của nhà nước để thực hiện chương trình, xác định đối tượng hưởng lợi dựa trên các danh sách hộ 

34  Các Giải pháp Ứng phó Dựa trên Tiền mặt trong Tình huống Khẩn cấp, Harvey, 2007

35  (Thông tư liên tịch 43/2015 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Bộ Kế hoạch & Đầu tư)
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nghèo và cận nghèo do Bộ LĐTBXH cung cấp, và sử dụng cùng phương thức chi trả – ví dụ, chương trình 
hành động sớm dựa trên dự báo ở Cà Mau chi trả hỗ trợ thông qua VNPost – hiện nay, ngoài hai điều trên 
thì các chương trình như vậy rất hạn chế phối hợp với hoạt động ứng phó khẩn cấp của nhà nước. Hệ quả 
là, trợ giúp nhân đạo và trợ giúp của nhà nước không được điều phối hợp lý và do đó, một phần nhóm 
người dân bị ảnh hưởng, hoặc một phần nhu cầu của họ, có thể bị bỏ sót. Để giải quyết vấn đề này, những 
người cung cấp thông tin từ nhiều tổ chức quốc tế khác nhau bộc lộ sẵn sàng được cùng với khối nhà 
nước khám phá các phương án thiết lập sự đồng vận giữa hoạt động ứng phó của chính quyền và hoạt 
động chuyển giao hỗ trợ tiền mặt thông qua một hệ thống hỗn hợp, cùng với việc học hỏi trao đổi kinh 
nghiệm với khối nhà nước.

Kết nối giữa ứng phó của chính quyền với các khoản đóng góp hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân hảo 
tâm cũng còn hạn chế, trong khi những khoản đóng góp này vẫn đóng vai trò quan trọng trong ứng phó 
khẩn cấp tại Việt Nam. Điều này có thễ cản trở việc phân phối hỗ trợ một cách công bằng và hiệu quả, bởi 
vì thông thường hỗ trợ do các nhà hảo tâm đóng góp thường được cấp phát cho những nhóm người thụ 
hưởng tương đối dễ tiếp cận hơn, và không vươn tới được những nhóm bị ảnh hưởng khác ở các vùng xa 
xôi hẻo lánh hơn. Để giải quyết vấn đề này và làm cho sự phân phối trợ giúp được hiệu quả, UBND ở cấp 
huyện, xã có nỗ lực điều phối với các nhà hảo tâm để tránh hỗ trợ trùng lặp, chồng chéo, và bảo đảm mọi 
khoản hỗ trợ hiện vật đều thiết thực với nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng.
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3. CẤP ĐỘ QUẢN LÝ 
Khả năng ứng phó với cú sốc ở cấp độ quản lý tập trung vào tầm quan trọng của việc thiết lập một hệ thống 
thống nhất bảo đảm việc cung cấp dịch vụ thường xuyên đối với cả lực lượng tại văn phòng và trên thực 
địa, đồng thời tập trung vào các cú sốc. Các hoạt động hành chính chính liên quan đến việc thực hiện trợ 
giúp bao gồm xác định đối tượng hưởng lợi, đăng ký, tính toán mức hỗ trợ và thanh toán. Tăng cường tất cả 
các cơ chế này và tạo điều kiện áp dụng chúng một cách hiệu quả và năng suất trong các tình huống khẩn 
cấp là điều cốt yếu để phát triển một hệ thống thích hợp có khả năng ứng phó với cú sốc. Sau đây, các phát 
hiện về khả năng ứng phó với cú sốc của hệ thống trợ giúp xã hội của Việt Nam ở cấp quản lý được nêu bật.

3.1. CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
Các phát hiện của nghiên cứu chỉ ra rằng quá trình đăng ký cho đối tượng hưởng lợi sau mỗi tình 
huống khẩn cấp được thực hiện ở cấp thôn, ấp thường gặp nhiều trường hợp thiếu chính xác. Theo 
Nghị định 20, các trưởng thôn chịu trách nhiệm lập một danh sách giấy các hộ gia đình bị ảnh hưởng có 
khả năng thỏa mãn điều kiện nhận hỗ trợ, bằng cách làm việc trực tiếp với đại diện tại thôn của các tổ chức 
đoàn thể liên quan để xác định những hộ gia đình này và xác minh thông tin của họ. Khi danh sách này hoàn 
thành, nó được nộp lên cho Chủ tịch UBND xã, người này sẽ phê duyệt danh sách người thụ hưởng để đăng 
ký vào chương trình hỗ trợ.

Theo những người cung cấp thông tin chính, quy trình này thường gặp phải nhiều sai sót, vì các danh sách 
mà trưởng thôn sử dụng không theo biểu mẫu tiêu chuẩn và dữ liệu được nhập vào bằng tay. Ngoài ra, 
những người cung cấp thông tin chính cũng đề cập đến việc cán bộ địa phương không phải lúc nào cũng 
có đủ kỹ năng công nghệ để theo dõi quá trình này, làm cho việc sai sót càng trở nên phổ biến. Xác nhận 
những khó khăn này, những người cung cấp thông tin cho biết việc thu thập dữ liệu người hưởng thụ cho 
mục đích giám sát cũng gặp nhiều thử thách. Ví dụ, dự liệu về các đặc điểm nhân khẩu học của những người 
bị ảnh hưởng thường khó thu thập vì thông tin này không được ghi nhận hoặc lưu giữ một cách chính xác, 
làm cho việc đánh giá tính hiệu quả của hoạt động xác định đối tượng hay tính nhạy bén trở nên khó khăn

Một kênh khác để xác định hộ gia đình nhận hỗ trợ là dựa vào các danh sách sẵn có của các đối tượng 
hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên hoặc các danh sách hộ nghèo khác. Tuy nhiên, các danh sách này 
thường đã cũ và bị bỏ sót nhiều, khiến cho nhiều hộ gia đình yếu thế không tiếp cận được trợ giúp 
khẩn cấp. Khủng hoảng COVID-19 đã cho thấy rằng các thảm họa và các cú sốc không chỉ ảnh hưởng đến 
các hộ nghèo mà còn tác động lên các gia đình yếu thế và có thu nhập thấp khác nữa. Những gia đình này 
thường sống gần ngưỡng nghèo, và phải xoay xở để tích lũy được đủ nguồn lực giúp họ chống chọi với tác 
động của những chi phí bất ngờ hoặc các cú sốc.36 Sử dụng những danh sách riêng có sẵn để xác định đối 
tượng thì nhiều khả năng sẽ bỏ sót những người “mới nghèo” và không ghi nhận được những gia đình đã bị 
cú sốc làm cho lâm vào cảnh nghèo đói. Hơn nữa, những danh sách này cũng thường bỏ qua các nhóm yếu 
thế đặc biệt, như các hộ gia đình nằm trong những vùng cực kì khó tiếp cận. Và cuối cùng, các danh sách này 
hiếm khi được tích hợp. Các danh sách có thể có thông tin về tình trạng hưởng lợi của đối tượng trong một số 
chương trình nhất định, nhưng không có thông tin về các chương trình khác. Như vậy, dựa vào các danh sách 
này có thể cho phép người triển khai xác định những nhóm không được nhận một loại trợ giúp nào đó, nhưng 
không thể kiểm soát được tình trạng hưởng lợi của một hộ gia đình trong các chương trình khác.

36  Tiết kiệm trong tình huống khẩn cấp và Khó khăn trong gia đình, Gjertson, 2014
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Cuối cùng, các quy trình xác định đối tượng thụ hưởng hiện nay thường thất bại trong việc xác định 
đối tượng trẻ em dễ bị tổn thương. Trong khi Phòng Bảo trợ Xã hội cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các trẻ 
em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa thuộc nhóm đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên – bởi họ nắm 
rõ danh sách các em đó - thì Phòng Trẻ em thực hiện trợ giúp cho các nhóm trẻ em bị ảnh hưởng khác, 
những em bị mất cha mẹ/người chăm sóc. Với việc cả hai đơn vị đều xác định đối tượng thụ hưởng là những 
nhóm trẻ em khác nhau, có thể phát sinh sự thiếu hiệu quả, với nguy cơ danh sách của cả hai Phòng không 
bao gồm tất cả trẻ em, đặc biệt là do sự phối hợp giữa hai bộ phận còn hạn chế. Việc thiếu dữ liệu về trẻ mới 
sinh cũng là một thách thức chung gây cản trở việc xác định đối tượng thụ hưởng là trẻ nhỏ; trẻ mới sinh 
thường chưa được đưa vào bộ dữ liệu do bộ dữ liệu thường đã “có tuổi” và thường phản ánh tình hình của 
một hộ gia đình từ vài năm trước, ở thời điểm dữ liệu được ghi nhận.

HÌNH 2. QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI CHO CÁC ỨNG PHÓ KHẨN CẤP TẠI VIỆT NAM 

	

3.2. CƠ CHẾ ĐĂNG KÝ 
Các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký người thụ hưởng còn dài dòng và cồng kềnh, với các 
yêu cầu nghiêm ngặt về giấy tờ đối với trợ giúp thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp. Do đó, việc giải 
ngân không phải lúc nào cũng được thực hiện nhanh chóng hay thậm chí trong nhiều trường hợp giá trị của 
khoản trợ giúp còn không đáng kể so với công sức chuẩn bị số lượng giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký. Đơn 
cử, một nghiên cứu của UNICEf về chương trình hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ Việt Nam phản ánh rằng hơn 
một phần tư số hộ gia đình nông thôn được phỏng vấn cho biết quy trình nhận trợ giúp xã hội quá phức tạp, 
19.8% trong số đó phải chờ một khoảng thời gian dài mới nhận được hỗ trợ, và 14.7% thấy các tiêu chí đăng 
ký quá phức tạp không thể đáp ứng được.37 Thêm vào đó, các quy trình nhiêu khê này cũng ảnh hưởng đến 
các bên tham gia triển khai, do một số bộ ngành có thể phải đợi phê duyệt qua nhiều cấp để sử dụng kinh 
phí. Nhiều người cung cấp thông tin chính cho biết cần phải đơn giản hóa các thủ tục trước khi nghĩ đến các 
hình thức trợ giúp bằng tiền mặt khác, ví dụ, đối với trợ giúp khẩn cấp, nên có phương án phê duyệt hồi tố 
thay vì các bên triển khai phải chờ phê duyệt chính thức trước khi giải ngân tiền mặt. 

Việc đăng ký trợ giúp khẩn cấp dường như phụ thuộc nhiều vào sự nhanh nhạy, sẵn sàng, và kiến 
thức của các trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng dân phố, những người có thể đã bị quá tải công việc 
37  Tóm tắt ĐánhgGiá Nhanh các Tác động Xã hội Và Kinh tế của Covid-19 lên Trẻ em và các Gia đình tại Việt Nam, UNICEF, 2020

37PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI VỀ TRỢ GIÚP BẰNGTIỀN MẶT CHO TRẺ EM TRONG CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP TẠI VIỆT NAM



ngay khi thiên tai bắt đầu xảy ra. Theo Nghị định 20, khi bắt đầu xảy ra tình huống khẩn cấp, các trưởng 
thôn sẽ phối hợp với đại diện của các tổ chức liên quan để xác nhận tình trạng dễ bị tổn thương của các hộ 
gia đình tại địa phương cũng như thành viên trong các hộ gia đình đó, và chuẩn bị một danh sách những 
người hưởng lợi tiềm năng để nộp cho Chủ tịch UBND. Chỉ riêng đối với trợ giúp xây dựng lại và sửa chữa nhà 
cửa bị thiệt hại là các hộ dân có thể nộp đơn trực tiếp cho UBND. Tuy nhiên, các yêu cầu dài dòng và phức 
tạp thường gây trở ngại cho việc đăng kí của các hộ gia đình và Nghị định 20 không chuẩn bị trước dịch vụ 
hỗ trợ nào để giúp các nhóm dân dễ bị tổn thương thực hiện các quy trình đó.

3.3. CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
Việc cung cấp thông tin và truyền thông tập trung đến các đối tượng hưởng lợi được xác định là 
không đủ hiệu quả và là một vướng mắc cản trở việc tiếp cận những nhóm dễ bị tổn thương nhất 
và bị tác động nhiều nhất. Truyền thông kém hiệu quả về các tiêu chí nhận hỗ trợ và quy trình đăng ký 
thường hạn chế năng lực ứng phó khẩn cấp của Việt Nam, do người dân không phải lúc nào cũng biết đến 
việc được nhận trợ giúp khẩn cấp dựa trên nhu cầu. Các trưởng thôn/ấp thường là nguồn thông tin chính 
về các tiêu chí lựa chọn đối tượng hưởng lợi và quy trình của các chương trình ứng phó khẩn cấp. Tuy nhiên, 
họ cũng thường bị quá tải và tham gia vào gần như tất cả các quy trình cấp phát hỗ trợ tại địa phương, vì thế 
thông tin thường không được loan truyền hiệu quả và cần thiết phải có các phương pháp thay thế để chia sẻ 
thông tin về các chương trình hỗ trợ. Gần đây, những người được hưởng hỗ trợ trên toàn quốc trong đại dịch 
COVID-19 cho biết rằng họ được liên hệ trực tiếp về việc họ thỏa mãn các tiêu chí hưởng hỗ trợ của một số 
chương trình. Cách tiếp cận chủ động như vậy rất nổi bật so với các cách làm trước đó, và việc triển khai trợ 
giúp COVID-19 cho thấy tính ưu việt cũng như sự khả thi về mặt vận hành của cách tiếp cận này.

3.4. TÍNH TOÁN MỨC HỖ TRỢ
Quá trình quyết định mức hỗ trợ khi xảy ra tình huống khẩn cấp đã được phát hiện là cần nhiều dữ 
liệu, và tiếp tục là một thách thức do thiếu hụt dữ liệu kịp thời về thiệt hại và các nhu cầu cụ thể của 
các nhóm đối tượng hưởng lợi. Sau một tình huống khẩn cấp, các cán bộ cấp xã là những người phụ trách 
chính việc xác định thiệt hại, quá trình này phụ thuộc nhiều vào năng lực thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, xây 
dựng dữ liệu rất khó khăn ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi tình huống khẩn cấp, làm cho quá trình này mất 
rất nhiều thời gian và khó ước tính được đầy đủ mức hỗ trợ tối ưu một cách chắc chắn.

Hệ quả là, quy trình này bộc lộ nhiều sự thiếu chính xác và các đánh giá không được đầy đủ và kịp 
thời. Hiện nay, giá trị trợ giúp được tính toán dựa trên mức độ thiệt hại về tài sản theo Nghị định 20. Các hộ 
gia đình được nhận ít nhất 40 triệu VND nếu nhà bị phá hủy hoàn toàn, ít nhất 20 triệu VND nếu nhà bị hư 
hại nghiêm trọng, hoặc ít nhất 30 triệu VND trong trường hợp bị buộc phải tái định cư do nguy cơ thiên tai. 
Tuy nhiên, những người được phỏng vấn nêu ý kiến rằng cách tính này có thể bỏ qua một số loại thiệt hại, 
ví dụ, nếu một ngôi nhà bị ngập hoàn toàn nó vẫn không được coi là bị phá hủy hoàn toàn và không thỏa 
mãn điều kiện nhận mức hỗ trợ trên. Điều này dấy lên các câu hỏi về lô gích của việc tính toán mức hỗ trợ, vì 
các ngưỡng thiệt hại nhà cửa hiện tại có thể quá cao, không để ý đến, và do đó bỏ sót, nhiều hộ gia đình vẫn 
phải tốn kém rất nhiều tiền của để sửa sang nhà cửa.

Để giải quyết các thiệt hại ngoài những thiệt hại liên quan đến nhà cửa hay kinh tế, chính quyền đang 
nỗ lực cải thiện phương pháp đánh giá thiệt hại để bao gồm cả nhu cầu của nhiều nhóm dễ bị tổn 
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thương. Bộ NNPTNT đang hợp tác với Ngân hàng Thế giới38 để xây dựng một bộ công cụ đánh giá có khả 
năng tăng năng suất và mở rộng quy mô quy trình đánh giá thiệt hại.

Cuối cùng, các mức hỗ trợ thường rất thấp – đến mức có khi không đủ bù đắp chi phí di chuyển đến 
điểm nhận hỗ trợ cho người hưởng lợi. Những người cung cấp thông tin chính giải thích rằng khoản hỗ 
trợ có khi quá thấp không đủ bù chi phí di chuyển 20-30km đến điểm nhận hỗ trợ và chuẩn bị hồ sơ giấy tờ 
đăng kí hỗ trợ.

3.5. PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ
Mặc dù có bằng chứng nhấn mạnh lợi ích của trợ giúp dựa trên tiền mặt, như bồi dưỡng phẩm cách 
của người hưởng lợi và thúc đẩy thị trường địa phương, trợ giúp bằng hiện vật vẫn là hình thức ứng 
phó khẩn cấp phổ biến nhất tại Việt Nam. Theo Nghị định 20, những người bị ảnh hưởng bởi các tình 
huống khẩn cấp thường nhận cứu trợ bằng hiện vật, các biện pháp can thiệp dựa trên tiền mặt chỉ được cân 
nhắc trong một số trường hợp cụ thể. Thêm vào đó, các nhà hảo tâm cũng thường đóng góp hiện vật, chủ 
yếu là dưới dạng gạo, màn, thùng chứa nước, và quần áo. “Trong các tình huống khẩn cấp như bão hay lũ lụt, 
ngay cả nếu hỗ trợ tiền mặt thì người nhận hỗ trợ cũng không thể đi mua thức ăn hay hàng hóa được, do đó 
trợ giúp bằng hiện vật là một phương án phù hợp trong bối cảnh này”, một người cung cấp thông tin chính 
nhấn mạnh. Trợ giúp bằng hiện vật có thể ưu việt hơn trong một số trường hợp nhất định, đặc biệt là trong 
khu hoặc ngay sau khi tình huống khẩn cấp diễn ra. Do việc đi lại có thể trở nên khó khăn trong lũ lụt hay sạt 
lở đất, trợ giúp bằng hiện vật những thứ như lương thực, quần áo, và thậm chí là hỗ trợ đi lại, cũng có hiệu 
quả hơn tiền mặt. Tuy nhiên, ngoài những trường hợp mà khả năng di chuyển và tiếp cận bị cản trở như vậy, 
nhìn chung trợ giúp dựa trên tiền mặt là phù hợp hơn. Hơn nữa, người hưởng hỗ trợ thường thích nhận tiền 
mặt hơn vì họ được tự do lựa chọn cách chi tiêu phù hợp với họ nhất.

Về việc cấp phát tiền mặt, khác với trợ giúp thường xuyên, luôn do VnPost thực hiện, hoạt động cấp 
phát của các chương trình ứng phó khẩn cấp có thể do cán bộ LĐTBXH, trưởng thôn/ấp hay VnPost 
thực hiện, tùy theo từng chương trình. Khi được hỏi về những khác biệt giữa các hệ thống cấp phát này, 
những người hưởng lợi chỉ ra rằng các quy trình cấp phát tương đối giống nhau, và người hưởng lợi thường 
phải đi đến một điểm cấp phát để nhận tiền hỗ trợ. Điểm khác biệt chính là bưu điện thì có giờ mở cửa dài 
hơn trong khi các cán bộ LĐTBXH và các trưởng thôn, ấp thì thường vốn đã bị quá tải trong thời gian xảy 
ra tình huồng khẩn cấp. Những người cung cấp thông tin chính từ các Cục LĐTBXH cũng cho rằng việc sử 
dụng một bên cung cấp dịch vụ để cấp phát hỗ trợ đột xuất sẽ giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho các 
cán bộ lao động xã, điều này có thể giúp gia tăng vai trò của các cán bộ này trong các lĩnh vực khác của ứng 
phó khẩn cấp.

Thêm vào đó, nghiên cứu cũng phát hiện việc số hóa phương thức cấp phát cần được đẩy mạnh, và 
theo mức độ này, đã có nhiều sáng kiến hiện đang được triển khai với mục đích giải quyết tình trạng 
này. Những người cung cấp thông tin chính cho biết chính phủ Việt Nam đang soạn thảo các quy định để 
giúp dịch vụ tiền di động trở nên dễ tiếp cận hơn.

Tuy nhiên, để các sáng kiến này có thể thành công thì hạ tầng thanh toán số cần được cải thiện. Đầu tiên, 
độ bao phủ điện thoại thông minh cao ở các thành phố lớn, và tăng nhanh ở các vùng nông thôn với 68% 

38  Thông tư Liên tịch 43/2015 của Bộ NNPTNT và Bộ KH&ĐT
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HỘP 2. VIETINBANK MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
THƯỜNG XUYÊN 

  
VietinBank có kế hoạch mở tài khoản miễn phí cho tất cả các đối tượng hưởng lợi của Bộ LĐTBXH và triển khai 
thực hiện Nghị định 101/2013 của Ngân hàng Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt. Thẻ ngân hàng 
được cấp miễn phí mở tài khoản, yêu cầu số dư tối thiểu bằng 0 và miễn phí rút tiền cũng như nộp tiền cho các 
đối tượng nhận trợ giúp xã hội. Sau khi ngân hàng tạo các tài khoản dựa trên danh sách người hưởng lợi do Bộ 
LĐTBXH cung cấp, ngân hàng sẽ gửi các gói thông tin tài khoản lại cho Bộ LĐTBXH để Bộ phân phối cho các tỉnh, 
huyện, xã. Sau khi nhận được thẻ và thông tin tài khoản, người hưởng lợi có thể kích hoạt tài khoản của mình tại 
ngân hàng. Quá trình này cũng có thể được xúc tiến thông qua hệ thống tin nhắn SMS.

HỘP 3. SÁNG KIẾN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP CỦA BỘ CÔNG AN

Trong khuôn khổ sáng kiến chính phủ điện tử của chính phủ Việt Nam, Bộ Công An đang thực hiện dự án xây 
dựng một cơ sở dữ liệu dân số quốc gia và một hệ thống căn cước số cho công dân Việt Nam. Trung tâm dữ 
liệu dân số quốc gia và hệ thống cấp phát và quản lý căn cước công dân ra mắt vào ngày 22 tháng Sáu 2021, và 
chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng Bảy 2021. Bộ Công An đã và đang tiến hành thu thập thông tin 
trên 63 tỉnh thành trong cả nước để cấp 50 triệu căn cước công dân gắn chip cho người dân trước ngày 1 tháng 
7 năm 2021.

Nguồn: (50 triệu căn cước công dân gắn chip sẽ được cấp phát đến ngày 1 tháng Bảy - Bộ Công An lên kế hoạch 
cấp căn cước công dân gắn chip cho 50 triệu công dân trước ngày 1 tháng Bảy năm nay, Vietnam +, 2021)

người sở hữu điện thoại di động ở các vùng nông thôn có điện thoại thông minh39. Tuy nhiên, kết nối mạng 
tại một số vùng sâu vùng xa không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Song song với đó, một số hạ tầng thanh 
toán cần được thiết lập cho việc triển khai tiền di động và sẽ cần tiếp cận những vùng hẻo lánh nhất. Ví dụ, 
các siêu thị địa phương cần phải có khả năng thanh toán bằng tiền điện tử, mà việc này có thể không khả thi 
ở các vùng mà chợ truyền thông vẫn chiếm tỉ lệ cao, đồng thời kết nối internet có thể không ổn định ở các 
vùng hẻo lánh. Về sự sẵn sàng của người hưởng lợi, cũng cần phải cải thiện nhiều. Phần lớn người tham gia 
thảo luận nhóm tập trung không biết đến khả năng sử dụng tiền di động và cho biết rằng họ không có khả 
năng sử dụng các dịch vụ tài chính số dễ dàng. Do đó, cần nâng cao dân trí và trình độ giáo dục thường là 
thấp ở các vùng nông thôn, và hỗ trợ áp dụng các quy trình của tiền điện tử thường được xem là không đủ 
dễ hiểu đối với rất nhiều người hưởng lợi. 

Một thách thức được xác định đối với các quy trình cấp phát số –thông qua tài khoản ngân hàng hay tiền di 
động – là việc quản lý ca. Thông qua việc cấp phát trực tiếp, cán bộ cấp phát có thể nắm được những thay 
đổi về dữ liệu cá nhân hoặc tình trạng hợp lệ của đối tượng hưởng lợi và có thể báo cáo ngay những thay 
đổi này cho các bưu điện huyện, từ đó báo cho các Phòng Lao động. Quá trình này có thể bị ảnh hưởng nếu 
quy trình thanh toán được được số hóa, nhưng điều quan trọng là thực hiện các giải pháp giúp giảm thiểu 
những rủi ro này vì quy trình thanh toán số cũng mang lại lợi thế trong việc thực hiện thanh toán hiệu quả.

39  MMA (2019), Báo cáo Tình trạng sử dụng thiết bị di động tại khu vực nông thôn Việt Nam
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NHỮNG PHƯƠNG ÁN TRỢ GIÚP 
BẰNG TIỀN MẶT KHẨN CẤP ĐÃ 

ĐƯỢC XÁC ĐỊNH

PHẦN II
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Dựa trên những kết quả thu được về khả năng ứng phó với các cú sốc của hệ thống trợ giúp xã hội, Phần II 
sẽ khái quát các phương án thực hiện trợ giúp khẩn cấp bằng tiền mặt tại Việt Nam. Các phương án được 
sắp xếp theo khung phân tích ba cấp độ: 1) chính sách, 2) chương trình, và 3) quản lý. Các phương án đưa 
ra những lựa chọn về điều phối, phối hợp, phương thức triển khai, có lưu ý đến các rủi ro đi kèm và các 
thách thức tiềm ẩn với việc cung cấp hỗ trợ tiền mặt trong các tình huống khẩn cấp. Về thực hiện, phần 
này sẽ tập trung chủ yếu vào 1) phương pháp xác định đối tượng thụ hưởng, 2) cơ chế đăng ký, 3) những 
lưu ý về cung cấp thông tin và truyền thông, 4) tính toán mức hỗ trợ, 5) phương thức chi trả, và 6) theo 
dõi và đánh giá. Ngoài việc xem xét kỹ lưỡng bối cảnh của Việt Nam, các phương án cũng dựa trên những 
thực hành tốt nhất của khu vực và quốc tế.

1. CÁC PHƯƠNG ÁN Ở CẤP CHÍNH SÁCH
1.1. ĐIỀU CHỈNH NGHỊ ĐỊNH 20
Ở Việt Nam, trợ giúp xã hội được quy định bằng các Nghị định, cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho 
việc xây dựng và thực hiện chương trình của Bộ LĐTBXH và các bên khác. Như đã chỉ ra trên đây, mặc 
dù Nghị định 20 mô tả khá chi tiết về trợ giúp xã hội và trợ giúp khẩn cấp, vẫn còn nhiều dư địa để cải 
thiện Nghị định này nhằm tăng cường hiệu quả của trợ giúp khẩn cấp. Do đó, nên cân nhắc việc sửa đổi 
bổ sung Nghị định 20, tập trung vào: 1) đưa chuyển giao tiền mặt vào thành phương thức chính trong trợ 
giúp khẩn cấp, 2) xác định các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên có thể đóng vai trò điểm tựa cho 
ứng phó khẩn cấp, 3) chuyển đổi từ đánh giá thiệt hại sang đánh giá dựa trên nhu cầu để có những hình 
thức hỗ trợ toàn diện hơn, 4) đưa trẻ em thành một nhóm yếu thế để hỗ trợ trong trợ giúp khẩn cấp, và 5) 
đưa vào các yếu tố kích hoạt hành động sớm (Bảng 1). 

Trong thập kỷ qua, nhiều nghiên cứu đã cung cấp đủ bằng chứng về việc trợ giúp tiền mặt có thể là 
một cách ứng phó hợp lý và hiệu quả cho các khủng hoảng nhân đạo. Một số tác dụng phụ tích cực 
- như hiệu ứng nhân lên, nuôi dưỡng phẩm giá và trao quyền cho người hưởng lợi, cải thiện hiệu suất chi 
phí - đã đặt các can thiệp dựa trên tiền mặt vào lợi thế cạnh tranh trong nhiều tình huống và bối cảnh so với 
trợ giúp bằng hiện vật. Ở đây, nên đưa ra một tranh luận thuyết phục để Việt Nam đưa tiền mặt vào thành 
phương tiện chính trong trợ giúp đột xuất, ở những nơi mà thị trường hoạt động và người hưởng lợi mong 
muốn được nhận hỗ trợ bằng tiền. Như thế, Nghị định 20 có thể được cập nhật bằng cách thay thế, hoặc kết 
hợp, các điều khoản hiện thời về hỗ trợ hiện vật, với các hỗ trợ chuyển giao tiền mặt có khả năng giúp người 
hưởng lợi giải quyết các nhu cầu cơ bản tùy theo mong muốn của họ. Hơn nữa, để tạo điều kiện cho việc sử 
dụng các chương trình và hạ tầng sẵn có, quan trọng là phải xác định chương trình trợ giúp xã hội thường 
xuyên nào có thể đóng vai trò làm điểm tựa cho ứng phó khẩn cấp. Đưa định nghĩa này vào trong các hướng 
dẫn về trợ giúp khẩn cấp sẽ giúp củng cố kết nối giữa trợ giúp thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp.

Bên cạnh đó, để giúp hệ thống của Việt Nam trở nên nhạy cảm hơn với tất cả các nhu cầu của người 
dân bị ảnh hưởng, Việt Nam nên chuyển đổi từ đánh giá thiệt hại sang đánh giá nhu cầu để có thể 
cung cấp các hình thức hỗ trợ toàn diện hơn. Như vậy, Nghị định 20 cần được cập nhật để cung cấp 
hướng dẫn thực hiện đánh giá nhu cầu ngay lập tức sau khi thiên tai xảy ra. Mặt khác, cũng có thể cân 
nhắc các hình thức hỗ trợ toàn diện hơn, đặc biệt là khi cú sốc xảy ra trên diện rộng và cả một vùng địa lý 
bị ảnh hưởng. Nhìn chung, việc này nên được thực hiện dựa trên hoạt động phối hợp giữa Bộ NNPTNT và 
Ngân hàng Thế giới được nhắc đến ở trên. Từ các đánh giá được cập nhật, có thể xác định các nhóm tiêu 
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chí hợp lệ cho hoạt động xác định đối tượng hưởng lợi từ trợ giúp khẩn cấp. Đồng thời, xét trên các nhóm 
đối tượng thỏa mãn tiêu chí nhận trợ giúp khẩn cấp hiện nay, đề nghị sửa đổi Nghị định để đưa trẻ em vào 
thành một nhóm dễ bị tổn thương có thễ được nhận trợ giúp (xem thêm tiểu mục về xác định đối tượng). 
Những thay đổi này cũa Nghị định 20 có thể giúp hoạt động trợ giúp khẩn cấp của Việt Nam trở nên nhạy 
cảm hơn với các nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng, và nhạy cảm hơn với trẻ em.

Ngoài việc xây dựng các phương pháp mới cho đánh giá nhu cầu, việc cải thiện hạ tầng hỗ trợ triển 
hai phương pháp mới này cũng rất quan trọng, vì năng lực hiện thời không đáp ứng đủ. Những 
người cung cấp thông tin chính cho biết chính quyền địa phương không phải lúc nào cũng triển khai 
đánh giá được ngay khi tình huống khẩn cấp xuất hiện.

Ngoài ra, để nâng hiệu suất và tăng cường khả năng chống chịu, Nghị định 20 cũng nên đưa vào 
các yếu tố của Cảnh báo Sớm Hành động Sớm (EWEA). EWEA hướng đến việc giảm bớt khó khăn và 
mất mát cho con người bằng cách hành động ngay từ khi dự đoán rằng một sự kiện cực đoan sắp xảy ra, 
trong khoảng cơ hội giữa thời điểm một sự kiện cực đoan được dự báo và thời điểm nó thực sự diễn ra. Bộ 
LĐTBXH nên phối hợp với Bộ NNPTNT để xác định các cơ chế kích hoạt cho phép tiếp cận ngân sách trợ 
giúp xã hội và chuẩn bị ứng phó trên cơ sở hành động sớm. Việc định nghĩa các cơ chế kích hoạt này có 
thể được hỗ trợ bởi giai đoạn II của dự án EWEA của FAO, giai đoạn này tập trung vào việc thể chế hóa cách 
tiếp cận Hỗ trợ Tài chính Dựa trên Dự báo (FbF)/EWEA vào trong cơ chế ứng phó của cả nước.

Cuối cùng, một kế hoạch hành động kèm theo Nghị định 20 có thể giúp thúc đẩy sự điều phối và 
phối hợp giữa các đối tác và chương trình trợ giúp xã hội với trợ giúp khẩn cấp một cách lớp lang 
hơn. Kế hoạch hành động hay kế hoạch triển khai này cần xác định các chương trình trợ giúp xã hội 
thường xuyên có thể được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp để cung cấp hỗ trợ một cách nhanh 
chóng cho các nhóm dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, kế hoạch này có thể đề cập đến những hạ tầng cần 
được thiết lập trong các ngành khác, ví dụ như các hệ thống cảnh báo sớm hoặc các danh sách đối tượng 
thụ hưởng thống nhất, cùng với việc đưa ra các mốc thời gian để thực hiện việc thiết lập chúng.

BẢNG 1. TÓM TẮT NHỮNG SỬA ĐỔI CHÍNH CHO NGHỊ ĐỊNH 20

Hạng mục Cơ quan thực hiện Những hành động chính cần được thực hiện

Hình thức hỗ 
trợ

Bộ LĐTBXH  - Đưa chuyển giao tiền mặt vào thành (một trong những) hình 
thức chính trong trợ giúp khẩn cấp

 - Xác định các chương trình trợ giúp xã hội có thể đóng vai trò 
điểm tựa cho ứng phó khẩn cấp)

Đánh giá 
nhu cầu và 
xác định đối 
tượng

Bộ LĐTBXH  - Bổ sung đánh giá nhu cầu và đề ra những cách thức toàn diện 
hơn cho hoạt động trợ giúp khẩn cấp

 - Xác định một bộ tiêu chí chung hướng dẫn các quy trình xác 
định đối tượng hưởng lợi, và bổ sung trẻ em vào thành một 
nhóm đối tượng dễ bị tổn thương để hỗ trợ 

Hành động 
sớm

Bộ LĐTBXH, Bộ 
NNPTNT, FAO

 - Xác định các cơ chế kích hoạt hành động sớm
 - Khuyến khích việc thể chế hóa cách tiếp cận Hỗ trợ Tài chính dựa 

trên Dự báo vào trong cơ chế ứng phó quốc gia
 - Soạn thảo một kế hoạch hành động chi tiết để triển khai tốt hơn 

việc điều phối giữa trợ giúp xã hội và trợ giúp khẩn cấp
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HỘP 4. XÁC ĐỊNH NHỮNG YẾU TỐ KÍCH HOẠT BẢO TRỢ XÃ HỘI TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Một trong những mục tiêu của bảo trợ xã hội đó là giúp các cá nhân và hộ gia đình ứng phó với những cú 
sốc đồng biến, tức là những cú sốc ảnh hưởng cùng lúc tới toàn thể cộng đồng hay những nhóm dân số lớn. 
Những cú sốc này bao gồm khủng hoảng kinh tế, thiên tai kèm theo hiện tượng khí hậu, thời tiết cực đoan hoặc 
biến động địa chất và những cú sốc liên quan tới xung đột. Trong những hoàn cảnh như vậy, hiệu quả của hoạt 
động bảo trợ xã hội phụ thuộc rất nhiều vào tính kịp thời, khả năng thích ứng/nhân rộng và tính đầy đủ của 
các nguồn lực. Các yếu tố kích hoạt có thể đóng một vai trò quan trọng nhằm đạt được mục tiêu ứng phó kịp 
thời với các cú sốc diện rộng của công tác bảo trợ xã hội. Việc xác định các yếu tố kích hoạt dựa trên hệ thống 
thông tin và cảnh báo sớm (ví dụ: chỉ số thời tiết hoặc chỉ số năng suất cây trồng trên một khu vực cụ thể) sẽ 
giúp kích hoạt chương trình trợ giúp xã hội một cách nhanh chóng và xác định nguồn lực khi xảy ra các cú sốc. 

Thêm vào đó, việc định nghĩa các cơ chế kích hoạt và chuẩn hóa các quy trình sẽ tạo điều kiện cho việc triển 
khai trợ giúp khẩn cấp do các đơn vị nhà nước ở cấp địa phương thực hiện. Điều này trở nên đặc biệt cần thiết 
đối với các thiên tai lặp đi lặp lại, nó cho phép những người tham gia ứng phó khẩn cấp ở tất cả các cấp hiểu rõ 
vai trò và trách nhiệm của mình khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Hơn nữa, bằng cách cung cấp các hướng dẫn 
rõ ràng về việc gì sẽ được thực hiện khi nào, những cơ chế kích hoạt này giúp các bên liên quan - đặc biệt ở 
các cấp tỉnh, huyện, xã - có thể chuẩn bị dễ dàng hơn cho các tình huống khẩn cấp. Các cơ chế kích hoạt cũng 
giúp xác định một cách có hệ thống khi nào thì chính quyền trung ương cần cung cấp hỗ trợ bổ sung cho các 
cấp địa phương. Nếu một tình huống khẩn cấp vượt quá quy mô được xác định cho các cơ chế kích hoạt – ví 
dụ như khi có một đại dịch như COVID-19 – chính quyền trung ương có thể được yêu cầu hỗ trợ thông qua bổ 
sung ngân sách hoặc trực tiếp điều hành hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp đó.

Một ví dụ Việt Nam có thể tham khảo là Indonesia. Hiện tại, Indonesia đang nỗ lực cải thiện việc liên kết hệ 
thống cảnh báo sớm và thông tin rủi ro hoàn thiện với hệ thống bảo trợ xã hội của quốc gia này để có thể thực 
hiện các hoạt động bảo trợ xã hội dự phòng. Chính phủ Indonesia đã đầu tư một số hệ thống giám sát, đánh giá 
rủi ro và cảnh báo sớm và hiện đang hướng tới đẩy mạnh kết nối những hệ thống này với các nhà hoạch định 
chính sách và cộng đồng nhằm nâng cao khả năng thúc đẩy các hoạt động bảo trợ xã hội mang tính phòng 
ngừa. Việc tập hợp thông tin từ các hệ thống kể trên và đảm bảo liên kết những thông tin này với cơ sở dữ liệu 
về đối tượng thụ hưởng bảo trợ xã hội sẽ hỗ trợ xác định các nhóm dân số có nguy cơ cao rơi vào tình trạng 
đói nghèo trước và sau thiên tai. Đây là một nền tảng quan trọng trong quá trình thiết lập hệ thống bảo trợ xã 
hội có khả năng thích ứng tại Indonesia. Một số hệ thống cảnh báo sớm và thông tin rủi ro điển hình mà Chính 
phủ Indonesia dùng làm cơ sở xác định các yếu tố kích hoạt hành động phòng ngừa bao gồm Hệ thống cảnh 
báo sớm về khí hậu với chức năng cung cấp kịp thời thông tin về các hiện tượng thời tiết cực đoan; và Hệ thống 
cảnh báo sớm đa nguy cơ, mang lại thông tin về những thiên tai có thể xảy ra thông qua dữ liệu nội bộ đa tầng, 
bản đồ, dữ liệu thời tiết và dự báo, đặc biệt là về mưa lớn và lũ lụt, và Hệ thống thông tin dữ liệu chỉ số dễ bị tổn 
thương đảm nhiệm vai trò thông tin về tính dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Nguồn: (Vai trò của các yếu tố kích hoạt dựa trên chỉ số trong các hoạt động bảo trợ xã hội ứng phó trước các 
cú sốc, Bastagl & Harman, 2015), (Tăng cường hệ thống thông tin rủi ro và cảnh báo sớm để kích hoạt ứng phó 
sớm cho hệ thống bảo trợ xã hội thích ứng tại Indonesia, Quỹ Các Mục tiêu Phát triển Bền vững Chung của Liên 
Hợp Quốc, 2021)
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1.2. CẢI THIỆN ĐIỀU PHỐI VÀ PHỐI HỢP NỘI BỘ TRONG BỘ LĐTBXH

Một hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc đòi hỏi các cơ chế điều phối mạnh giữa 
tất cả các bên liên quan để cải thiện năng suất và hiệu quả của ứng phó chung trong thời gian khủng 
hoảng. Một hệ thống điều phối mạnh nên bắt đầu từ bên trong khuôn khổ trợ giúp xã hội thường xuyên, 
bởi việc mở rộng các chương trình thường xuyên của Việt Nam chỉ có thể thành công nếu có điều phối 
nội bộ hiệu quả giữa các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ cung cấp trợ giúp khẩn cấp và trợ giúp xã 
hội thường xuyên.

Để nâng cao tính nhạy cảm với trẻ em của hệ thống ứng phó với các cú sốc của Việt Nam, cần có sự 
phối hợp chặt chẽ hơn giữa các Cục trong nội bộ Bộ LĐTBXH. Cụ thể là Cục Trẻ em của Bộ LĐTBXH cần 
tham gia thực hiện trợ giúp khẩn cấp. Hiện tại, vai trò của Cục Trẻ em trong trợ giúp khẩn cấp chỉ giới hạn 
trong các nhiệm vụ đột xuất tùy tình huống, như vận động hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức có sứ mệnh liên 
quan đến trẻ em khác. Để chính thức hóa và khuyến khích sự nhạy cảm với trẻ em của hoạt động ứng phó 
khẩn cấp, Cục Trẻ em cần tham gia vào việc xây dựng các mô đun đánh giá nhu cầu – năng lực chuyên 
môn và dữ liệu của Cục Trẻ em về trẻ em yếu thế tại Việt Nam sẽ rất hữu dụng cho việc xác định đúng và 
đủ các nhu cầu của trẻ. Hơn nữa, Cục Bảo trợ Xã hội và Cục Trẻ em nên cộng tác trong việc xác định các 
dịch vụ xã hội thích hợp cần được cung cấp song song với trợ giúp dựa trên tiền mặt khi tình huống khẩn 
cấp xảy ra.

Hơn thế, cần tăng mức độ điều phối trong nội bộ Cục Bảo trợ Xã hội, giữa Phòng Chính sách Bảo 
trợ Xã hội và Phòng Trợ giúp Đột xuất, để hỗ trợ việc xác định – và sau đó là điều chỉnh – những 
chương trình sẵn có mà có thể được sử dụng trong ứng phó khẩn cấp. Để đạt được mục tiêu này, có 
thể thành lập một nhóm làm việc chung giữa hai Phòng - đề ra các quy tắc làm việc cụ thể - được giao 
nhiệm vụ nhìn nhận làm thế nào có thể điều chỉnh để các chương trình có sẵn trở nên nhạy bén hơn và 
ứng phó tốt hơn với các cú sốc, và kết quả làm việc của nhóm có thể được phản ánh trong bản sửa đổi bổ 
sung của Nghị định 20.

1.3. ĐIỀU PHỐI VÀ PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐỐI TÁC

Ứng phó khẩn cấp – và hệ thống bảo trợ xã hội trong khuôn khổ ứng phó khẩn cấp – cần được xây dựng 
trên cơ sở những đóng góp của nhiều ngành để tiên liệu và ứng phó với các cú sốc, qua đó giúp các hộ gia 
đình yếu thế chuẩn bị và đối phó tốt hơn với các tác động của các yếu tố gây áp lực và các cú sốc. Trong 
đó, điều phối giữa nhiều ngành và nhiều bên là cốt yếu để hiểu được đầy đủ và toàn diện những nhu cầu 
của các hộ gia đình, đặc biệt là trong thời gian diễn ra tình huống khẩn cấp. Mặc dù hiện đã có những liên 
kết hữu ích giữa chính quyền địa phương và các tổ chức hỗ trợ nhân đạo, để các sáng kiến ứng phó khẩn 
cấp trở nên hài hòa, vẫn còn chỗ để mở rộng quy mô đa ngành của hoạt động trợ giúp ứng phó với các 
cú sốc đang được cung cấp tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam là một ví dụ 
điển hình về cơ chế phối hợp theo ngành ngang nhằm loại bỏ sự trùng lặp của các hệ thống và quy 
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trình trợ giúp, qua đó cải thiện tính hiệu quả về chi phí và đáp ứng những nhu cầu của các nhóm dân số 
bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vẫn còn dư địa để cải thiện sự điều phối giửa Bộ LĐTBXH và Bộ NNPTNT, đặc biệt 
là trong vấn đề xác định “các cơ chế kích hoạt” và phối hợp hành động cảnh báo sớm. Mặc dù những nỗ 
lực này là quan trọng, điều phối cũng chỉ trở nên hiệu quả khi có hạ tầng hỗ trợ - bao gồm các nhóm làm 
việc chung, kế hoạch hành động, các danh sách đăng kí đối tượng hưởng lợi thống nhất, các mẫu đăng 
kí chung, và nhiều yếu tố khác – các hợp phần tạo nên hạ tầng hỗ trợ này hiện đang còn thiếu và việc xây 
dựng chúng sẽ giúp hoạt động ứng phó có sự điều phối tốt hơn. Các hạ tầng này hơn nữa còn có ích cho 
việc điều phối và phối hợp với các đối tác Liên Hợp Quốc và do đó sẽ cho phép hoạt động ứng phó hài 
hòa hơn giữa nhiều đối tác khác nhau. 

Hơn nữa, để thúc đẩy một cách tiếp cận toàn diện hơn với việc đáp ứng các nhu cầu cụ thể của trẻ 
em, nghiên cứu khuyến nghị việc nêu rõ hơn trong Nghị định 20 về mức độ hỗ trợ kết nối trẻ em bị 
ảnh hưởng bởi các tình huống khẩn cấp với các dịch vụ bổ trợ mà các em có thể cần đến, đặc biệt 
là trong y tế và giáo dục. Ví dụ, Bộ GD&ĐT có thể chịu trách nhiệm xây dựng các giải pháp cho trẻ em 
không thể đến trường, ví dụ như các chương trình học từ xa có thể được triển khai nhanh chóng ngay khi 
tình huống khẩn cấp xảy ra. Thêm vào đó, vì thiên tai thường ảnh hưởng tiêu cực lên khả năng tiếp cận các 
dịch vụ y tế, các chương trình ứng phó khẩn cấp nên kết nối những người cần với các phương tiện tiếp cận 
dịch vụ y tế thay thế, như theo dõi sức khỏe qua điện thoại hay điều trị từ xa. Bằng cách thể chế hóa mối 
liên hệ giữa trợ giúp khẩn cấp bằng tiền mặt với các dịch vụ xã hội, Chính phủ Việt Nam có thể đáp ứng 
các nhu cầu cụ thể của trẻ em một cách toàn diện hơn trong tình huống khẩn cấp.

HỘP 5. CÁC CAM KẾT CỐT LÕI VÌ TRẺ EM TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

Các Cam kết Cốt lõi vì Trẻ em  (Core Commitments for Children – CCC) là cốt lõi của chính sách và khung ứng 
phó khẩn cấp của UNICEF. Các Cam kết Cốt lõi vì Trẻ em khuyến khích sự công bằng, minh bạch, trách nhiệm, 
và một tiếp cận tập trung vào kết quả để tạo điều kiện cho những ứng phó có thể dự báo và kịp thời với các 
tình huống khẩn cấp. Các hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc mà bảo đảm được quyền 
của trẻ em bị ảnh hưởng bởi tình hướng khẩn cấp cần tuân thủ sáu nguyên tắc của Các Cam kết Cốt lõi vì Trẻ 
em  của UNICEF như sau:

1) Tiếp cận dựa trên nhân quyền: các bất bình đẳng và bất công cần được giải quyết trong thiết kế, triển khai và 
giám sát các chương trình khẩn cấp, bảo đảm cung cấp hỗ trợ không có bất kỳ sự kỳ thị nào.

2) Không gây hại: hoạt động bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc không được gây ảnh hưởng tiêu 
cực lên những đối tượng mà nó tìm cách hỗ trợ. Các chương trình khẩn cấp được thiết kế để tránh tạo ra hoặc 
làm trầm trọng thêm các xung đột hoặc sự bất an đối với cộng đồng bị ảnh hưởng, khắc sâu thêm những bất 
công sẵn có hay duy trì sự kỳ thị, tạo ra hay làm nghiêm trọng thêm sự suy thoái môi trường.

3) Không phân biệt, kỳ thị: các tình huống khẩn cấp thường khuếch đại thêm những bất công sẵn có và làm 
những đối tượng vốn đã có nguy cơ bị kỳ thị bị đẩy ra xa hơn bên lề cộng đồng. Chính phủ nên xác định, giám 
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2. CÁC PHƯƠNG ÁN Ở CẤP CHƯƠNG TRÌNH 

2.1. TÍCH HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP KHẨN CẤP VỚI TRỢ 
GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN

Trong thập kỷ qua, kinh nghiệm quốc tế trong triển khai các chương trình chuyển giao tiền mặt trong tình 
huống khẩn cấp đã giúp xác định những cách tiếp cận nhằm kết nối các chương trình và hệ thống của 
bảo trợ xã hội thường xuyên với hỗ trợ nhân đạo bằng tiền mặt. Các phương án bao gồm mở rộng chương 
trình trợ giúp xã hội sẵn có theo chiều ngang để bao quát được khối lượng trường hợp mới cần hỗ trợ 
nhân đạo, hay mở rộng theo chiều dọc, phương án này nâng giá trị hỗ trợ của một chương trình có sẵn 
theo cách giúp những đối tượng hưởng lợi sẵn có giải quyết thêm được các nhu cầu mới phát sinh của 
họ. Hoặc giả, nếu các hệ thống bảo trợ xã hội hiện có không có khả năng cung cấp hỗ trợ thêm cho các 
đối tượng mới, cán bộ triển khai có thể lựa chọn dựa một phần vào hệ thống bảo trợ nhà nước hay một số 
yếu tố trong hệ thống này, như danh sách người hưởng lợi hay quy trình xác định người hưởng lợi, nhưng 
quản lý việc cấp phát hỗ trợ bên ngoài hệ thống bảo trợ nhà nước. 

Như đã được xác định trên đây, hiện nay việc tích hợp chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên 
với chương trình ứng phó khẩn cấp ở Việt Nam, và giữa hoạt động ứng phó khẩn cấp từ phía 
chính quyền với hoạt động ứng phó do các đối tác phi chính phủ triển khai còn hạn chế. Như thế , 
cần có sự căn chỉnh để tương thích hoạt động ở cấp độ chương trình, nhằm tối đa hóa hiệu quả và năng 
suất của ứng phó khẩn cấp và bảo đảm tất cả các nhóm dân bị ảnh hưởng đều được tiếp cận. Các cách 
tiếp cận khác nhau có thể được áp dụng để thúc đẩy sự điều phối và tích hợp ở cấp độ chương trình, 
như được minh họa ở Hình 3. Bảng 2 trình bày chi tiết hơn về cách tích hợp ở cấp độ chương trình có 
thể được hình thành ở Việt Nam, tùy theo cách tiếp cận được lựa chọn. 

sát và giải quyết các xu hướng kỳ thị và các cơ chế quyền lực sẵn có cũng như mới hình thành do tình huống 
khẩn cấp.

4) Sự tham gia của trẻ em: bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc cần tìm cách bảo đảm sự tham gia 
một cách có ý nghĩa của trẻ em gái và trai ở các lứa tuổi khác nhau, với năng lực khác nhau. Trẻ em nên được 
lắng nghe và hỗ trợ để tự do bày tỏ quan điểm một cách an toàn và tham gia vào việc đưa ra các quyết định có 
liên quan đến các em.

5. Điều có lợi nhất cho trẻ em: bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc nên tuân theo quy tắc thực 
hiện điều có lợi nhất cho trẻ em. Nếu một điều khoản pháp luật mở ra nhiều cách diễn giải khác nhau, thì cần 
phải lựa chọn cách diễn giải nào bảo đảm thực hiện điều có lợi nhất cho trẻ em.

6. Môi trường bền vững: bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc nên thực hiện các biện pháp cung 
cấp hỗ trợ theo cách giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường, bao gồm các vấn đề như khí thải nhà kính, ô 
nhiễm môi trường, chất độc và rác thải.

Nguồn: (Các Cam kết Cốt lõi vì Trẻ em, UNICEF, 2020)
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HÌNH 3. CÁC CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

Mở rộng hệ thống trợ giúp xã hội thường xuyên theo chiều dọc nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn 
cho các đối tượng trợ giúp xã hội hiện có là một phương án khả thi cho trợ giúp khẩn cấp ở Việt 
Nam. Điều này mặc định rằng các hộ nghèo đã được hệ thống trợ cấp xã hội thường xuyên nhắm đến 
thường cũng là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất vì sự hạn chế của các chiến lược đối 
phó có sẵn trong các trường hợp khẩn cấp. Việc triển khai mở rộng theo chiều dọc tương đối đơn giản 
và nhanh chóng, vì không phải thực hành việc xác định đối tượng hưởng lợi; và việc tăng giá trị hỗ trợ 
tạm thời có thể được thực hiện đơn giản thông qua các phương thức thanh toán hiện thời. Tuy nhiên, để 
chuẩn bị cho ứng phó theo chiều dọc như vậy, Nghị định 20 sẽ cần phải thực hiện các thay đổi và cơ sở 
hạ tầng - chẳng hạn như hệ thống thông tin quản lý và hệ thống thanh toán - sẽ cần được cập nhật để 
tạo điều kiện cho việc mở rộng như vậy. Một điều quan trọng không kém là những người hưởng lợi từ các 
hệ thống hiện có phải hiểu rõ điều này và được thông báo khi nhận được khoản hỗ trợ tăng thêm theo 
chương trình mở rộng chiều dọc. 

Ở Việt Nam, mở rộng theo chiều dọc có nghĩa là các đối tượng hiện tại đang được hỗ trợ tiền mặt theo 
Nghị định 20 có thể được tài trợ thêm, bao gồm người già sống trong hộ nghèo, trẻ em sống trong hộ 
nghèo nhiễm HIV/AIDS hoặc trẻ em nghèo dưới 16 tuổi bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Điều này cũng ngụ ý 
rằng chỉ dựa vào sự mở rộng theo chiều dọc của trợ giúp xã hội hiện có sẽ loại trừ bất kỳ ai thuộc nhóm 
người mới bị tổn thương hoặc nghèo do thiên tai, hoặc những người dễ bị tổn thương/người nghèo và 
các nhóm không được trợ giúp xã hội thường xuyên.

Do đó, một giải pháp khả thi khác là mở rộng theo chiều ngang các chương trình trợ giúp bằng 
tiền mặt hiện có để hỗ trợ tạm thời cho những người thụ hưởng bổ sung, từ đó, có thể tiếp cận 
được nhiều nhóm dân cư bị ảnh hưởng hơn. Ở Việt Nam, điều này có nghĩa là ngoài các đối tượng được 
trợ giúp xã hội thường xuyên, như quy định tại Nghị định 20, sẽ có thêm nhóm những người mới dễ bị 
tổn thương. Các tiêu chí để gộp thêm những người dễ bị tổn thương mới này đã được nêu trong Nghị 
định, tuy nhiên, theo khuyến nghị trước đó, các danh mục này nên được sửa đổi và bổ sung bằng việc 
phân loại theo các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, được xác định dựa trên việc đánh giá nhu cầu thay 
vì đánh giá thiệt hại. Mở rộng theo chiều ngang thường tốn nhiều thời gian hơn mở rộng theo chiều 
dọc, vì phải hoàn thành việc xác định nhóm đối tượng thụ hưởng bổ sung mục tiêu. Việc lập một danh 
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sách đăng ký các hộ gia đình dễ bị tổn thương có thể đẩy nhanh quá trình này một cách đáng kể, do đó, 
các hoạt động thu thập dữ liệu sẽ phải được thực hiện song song để xác định và nhắm tới những người 
hưởng lợi.

Một lựa chọn tiếp theo là cung cấp trợ giúp khẩn cấp thông qua một cách tiếp cận hỗn hợp, trong 
đó các yếu tố cụ thể của hệ thống trợ giúp xã hội thường xuyên được sử dụng, ví dụ như danh sách 
người thụ hưởng hoặc quy trình chi trả, nhưng chương trình này cần được quản lý riêng biệt. Hiện 
tại, ở Việt Nam, cách tiếp cận này được sử dụng bởi dự án hành động sớm của FAO, dựa trên cả cách xác 
định đối tượng và phương thức chi trả mà cơ quan trợ giúp xã hội thường xuyên của Bộ LĐTBXH đang sử 
dụng. Cách tiếp cận với cung cấp trợ giúp khẩn cấp này hữu ích khi hệ thống quốc gia không được chuẩn 
bị để thúc đẩy các phản ứng kịp thời, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp xảy ra nhanh chóng. Ngay 
cả khi được quản lý bên ngoài hệ thống trợ giúp xã hội quốc gia, cách tiếp cận này có thể giúp phát triển 
các bài học kinh nghiệm về cách bổ sung hệ thống quốc gia và cuối cùng có thể theo đuổi mục tiêu lồng 
ghép hoặc điều chỉnh hỗ trợ nhân đạo - vốn thường được cung cấp bên ngoài chính phủ - trong phản 
ứng quốc gia. Những bài học chính từ chương trình hành động ban đầu của FAO cũng chỉ ra nhu cầu tăng 
cường hợp tác và hội nhập giữa các bên, lợi ích của việc thể chế hóa cơ chế tài chính dựa trên dự báo do 
FAO thí điểm và sự cần thiết phải thu hút tốt hơn các tác nhân từ Chính phủ trong việc phát triển các cơ 
chế kích hoạt phù hợp cho từng bối cảnh.

BẢNG 2. TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG ÁN TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH

Cách tiếp 
cận

Cơ quan thực 
hiện

Nội dung Hàm ý Sử dụng khi nào

Mở rộng 
theo chiều 
dọc

Bộ LĐTBXH, có 
thể có sự hỗ trợ 
của các đối tác 
phi chính phủ

Phương án này tăng giá 
trị hỗ trợ tạm thời cho 
các đối tượng hưởng lợi 
sẵn có, với lý do là các 
đối tượng này chính là 
những nhóm nghèo nhất 
và ít có khả năng chống 
chịu nhất trong cộng 
đồng, và vì thế chính là 
nhóm cần nhận được sự 
hỗ trợ bổ sung này nhất.

Những người đang nhận trợ 
giúp xã hội thường xuyên, như 
nêu trong Nghị định 20, sẻ được 
nhận hỗ trợ tăng lên so với 
khoản hỗ trợ thông thường họ 
được nhận. 

Ưu điểm: triển khai nhanh, nhắm 
được đến những người được coi 
là yếu thế theo các nhóm nêu 
trong Nghị định 20, giúp tăng 
cường năng lực của hệ thống 
nhà nước

Nhược điểm: Những người 
không được coi là dễ bị tổn 
thương theo Nghị định 20 không 
được nhận hỗ trợ, dù họ có thể 
cũng đã trở nên nghèo hoặc 
yếu thế

Phù hợp cho các 
tình huống khẩn 
cấp diễn ra chậm 
và nhanh
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Cách tiếp 
cận

Cơ quan thực 
hiện

Nội dung Hàm ý Sử dụng khi nào

Mở rộng 
theo chiều 
ngang

Bộ LĐTBXH, có 
thể có sự hỗ trợ 
của các đối tác 
phi chính phủ

Phương án này đòi hỏi 
nhiều chuẩn bị hơn, và 
phải thực hiện các quy 
trình xác định đối tượng 
hưởng lợi. Sự có mặt của 
một danh sách thống 
nhất có thể đẩy nhanh 
quá trình này thông qua 
dữ liệu có sẵn về các 
nhóm dân bị ảnh hưởng. 
Nếu không có một danh 
sách như thế, cần thực 
hiện thu thập dữ liệu 
trước khi triển khai hỗ trợ.

Những người được xác định là 
dễ bị tổn thương hoặc bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất bởi tình 
huống khẩn cấp sẽ được hưởng 
hỗ trợ thông qua một chương 
trình trợ giúp xã hội sẵn có 

Ưu điểm: Quá trình triển khai 
được tạo điều kiện nhờ hệ thống 
có sẵn; giúp tăng cường năng lực 
của hệ thống nhà nước  

Nhược điểm: Có thể cần thu thập 
dữ liệu về những người hưởng 
lợi được bổ sung thêm, việc này 
có thể làm ứng phó bị chậm

Đặc biệt phù hợp 
với các tình huống 
khẩn cấp xảy ra từ 
từ, nhưng cũng 
phù hợp với cả các 
tình huống diễn ra 
nhanh chóng. 

Liên kết 
theo kiểu 
vệ tinh  

Tổ chức phi 
chính phủ

Theo phương án này, tổ 
chức triển khai chương 
trình trợ giúp dựa một 
phần vào hệ thống nhà 
nước, như sử dụng danh 
sách đối tượng hưởng lợi 
hay quy trình cấp phát 
của hệ thống nhà nước, 
nhưng bản thân chương 
trình thì không do chính 
phủ quản lý

Phương án này mô tả các tiếp 
cận mà một số tổ chức như 
FAO đã áp dụng cho chương 
trình của mình, thông qua sử 
dụng danh sách hộ nghèo do 
Bộ LĐTBXH cung cấp và chi trả 
khoản hỗ trợ thông qua VnPost.

Ưu điểm: Triển khai thường 
nhanh chóng hơn, có thể rút ra 
các bài học kinh nghiệm và chia 
sẻ với chính phủ

Nhược điểm: thường có ít sự 
tham gia của chính quyền, điều 
này làm giảm tính bền vững của 
chương trình 

Phù hợp nhất với 
các tình huống 
khẩn cấp diễn ra 
nhanh chóng và 
không lặp lại, vì 
nó xây dựng một 
chương trình ứng 
phó khẩn cấp có 
phần song song 
và độc lập với 
chương trình của 
nhà nước

Sau cùng, các mục tiêu chính của việc tích hợp trợ giúp xã hội thường xuyên với ứng phó khẩn cấp 
là để đáp ứng những nhu cầu cơ bản phát sinh từ tình huống khẩn cấp một cách kịp thời và tăng 
cường các hệ thống và cơ chế ứng phó của cả nước. Nhìn chung, sử dụng hệ thống trợ giúp thường 
xuyên của nhà nước để cung cấp trợ giúp khẩn cấp có thể khuyến khích sự cải thiện hệ thống bảo trợ xã 
hội, cũng như tránh chồng chéo, trùng lặp trong việc xác định đối tượng hưởng lợi, bảo đảm các hoạt 
động can thiệp bổ trợ tốt cho nhau và tiếp cận được với một phần lớn hơn trong số dân bị ảnh hưởng. 
Như thế, bất cứ khi nào có thể cung cấp hỗ trợ một cách kịp thời, cần ưu tiên cho loại hình trợ giúp khẩn 
cấp do nhà nước điều hành và dựa vào hệ thống của nhà nước, ngay cả nếu chương trình ứng phó khẩn 
cấp được các đối tác quốc tế tài trợ. Tuy nhiên, tính kịp thời là rất quan trọng, và cho đến khi hệ thống có 
thể ứng phó kịp với các nhu cầu phát sinh nhanh chóng, các hệ thống hỗn hợp hoặc song song vẫn còn 
đất dụng võ trong việc cứu sống người dân và giúp họ giải quyết các nhu cầu cơ bản.

50 BÁO CÁO PHÂN TÍCH



HỘP 6. CÁC ĐIỂN HÌNH QUỐC TẾ VỀ CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP TRỢ GIÚP KHẨN CẤP  
VỚI TRỢ GIÚP THƯỜNG XUYÊN

Nếu được thiết kế để có khả năng ứng phó với các cú sốc, các chương trình và hệ thống bảo trợ xã hội có thể bổ 
trợ và hỗ trợ cho các yếu tố khác trong hệ thống ứng phó thảm họa quốc gia. Trong những năm qua, bảo trợ xã hội 
có khả năng ứng phó với các cú sốc, và việc sử dụng chuyển giao tiền mặt trong tình huống khẩn cấpngay2 càng 
nhận được nhiều sự quan tâm của chính phủ các nước trên thế giới. Các chính phủ và đối tác xã hội đang khám 
phá cách thức tận dụng các hệ thống bảo trợ xã hội một cách tối ưu để đáp ứng nhu cầu của những cộng đồng 
bị ảnh hưởng bởi các cú sốc, và cách thức trợ giúp nhân đạo có thể được kết nối với các hệ thống nhà nước này 
để có được một quá trình ứng phó nhanh chóng, đạt hiệu quả chi phí cao, hỗ trợ được bao trùm, và hài hòa hơn. 
Hai ví dụ dưới đây ở hai nước khác nhau nhấn mạnh hai cách tiếp cận khác nhau mà các nước có thể thực hiện.

Nepal là một trong những ví dụ sớm nhất về việc tận dụng hệ thống trợ giúp xã hội nhà nước để ứng phó với tình 
huống khẩn cấp. Nó cho thấy rằng một tình huống khẩn cấp và sự cần thiết phải ứng phó với tình huống đó có thể 
khơi mào một quá trình lâu dài nhằm cải thiện tổng thể hệ thống bảo trợ xã hội toàn quốc. ăm 2015, để ứng phó 
với các trận động đất nghiêm trọng, Chính phủ Nepal đã triển khai một chương trình chuyển giao tiền mặt khẩn 
cấp trên cơ sở các hệ thống trợ giúp xã hội sẵn có của nước này. Chương trình hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp được thực 
hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mở rộng theo chiều dọc – tăng khoản tiền trợ giúp xã hội cho các 
đối tượng sẵn có. Trong giai đoạn thứ hai, Chính phủ triển khai mở rộng theo chiều ngang hệ thống trợ giúp xã hội 
sẵn có để cung cấp hỗ trợ cho tất cả trẻ em dưới 5 tuổi ở các quận bị ảnh hưởng bởi động đất. Lập luận ở đây là vì 
rất nhiều trong số những gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất có trẻ em, tuy nhiên các gia đình này lại nhiều 
khả năng không phải là đối tượng hưởng lợi của hệ thống trợ giúp xã hội sẵn có và vì thế không nhận được hỗ trợ 
tiền mặt trong giai đoạn thứ nhất.  Để xác định và nhắm đến những trẻ em dưới 5 tuổi này, Nepal đã phải thực hiện 
một cuộc tổng điều tra dân số vì khi ấy không có dữ liệu cập nhật về dân số trong các khu vực này. Mặc dù đây là 
một nỗ lực đáng kể trong tình cảnh ngay sau khi tình huống khẩn cấp xảy ra, trong trung hạn và dài hạn nỗ lực này 
đã được đền bù xứng đáng: quá trình mở rộng theo chiều ngang và cuộc tổng điều tra dân số đã tạo dựng nền 
móng cho chương trình Tài trợ Trẻ em của Nepal (Nepal’s Child Grant), chương trình này hiện nay bao trùm toàn 
bộ trẻ em dưới 5 tuổi của quốc gia này. Kinh nghiệm với chương trình chuyển giao tiền mặt khẩn cấp cũng khởi 
xướng các hoạt động củng cố hệ thống, bao gồm xây dựng năng lực bao quát cho chính quyền địa phương, các 
hoạt động thu thập thông tin của các hộ gia đình dễ bị tổn thương trong các khu vực dễ xảy ra thiên tai, và kết nối 
các hộ gia đình yếu thế này với hệ thống ngân hàng; tất cả hướng đến mục đích đẩy mạnh hệ thống bảo trợ xã hội 
tổng thể và nâng cao khả năng ứng phó với các cú sốc của hệ thống này.

Tajikistan minh họa cách một quốc gia có thể chuẩn bị hệ thống bảo trợ xã hội của mình để thực hiện chuyển giao 
hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp trước khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Năm 2017, Chính phủ Tajikistanva2 các đối tác đã thí 
điểm một công cụ chuẩn bị để đánh giá năng lực ứng phó với các cú sốc của hệ thống quốc gia. Dựa trên các phát 
hiện của đánh giá mức độ sẵn sàng ứng phó này, Chính phủ đã thiết kế một mô hình chuyển giao hỗ trợ tiền mặt 
khẩn cấp xoay quanh chương trình trợ giúp xã hội chính – bao gồm các phương án mở rộng quy mô theo chiều 
dọc và chiều ngang. Thêm vào đó, Tajikistan còn xây dựng các quy trình triển khai cụ thể trong tình huống khẩn 
cấp, bao gồm việc xây dựng các Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (Standard Operating Procedures), các thỏa thuận 
hợp tác, kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, và nâng cao năng lực cho các bên tham gia vào quá trình triển khai 
chuyển giao hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp. Nhờ thế, khi đại dịch COVID-19 diễn ra, Tajikistan đã có sự chuẩn bị để kích 
hoạt mô hình này và ứng phó với tình huống khẩn cấp một cách nhanh chóng.

Nguồn: (Chuẩn bị Ứng phó với Thảm họa ở Nepal, Liên Hợp Quốc tại Nepal, 2021a), (Chuẩn bị hệ thống bảo trợ xã hội để 
ứng phó với các cú sốc Một nghiên cứu trường hợp về kinh nghiệm của UNICEF tại Tajikistan, UNICEF, 2021)
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3. CÁC PHƯƠNG ÁN CHO CẤP QUẢN LÝ
3.1. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

Trong xây dựng chương trình trợ giúp xã hội, vai trò cơ bản của việc xác định đối tượng thụ hưởng chính 
là xác định đối tượng cần được hưởng lợi từ chương trình, cũng như quyết định cách thức nhận diện và 
tiếp cận nhóm đối tượng đó trên thực tế. Xây dựng một phương pháp tiếp cận việc xác định đối tượng thụ 
hưởng thống nhất với các mục tiêu của chương trình và đến được với những người hưởng lợi mà chương 
trình mong muốn, chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc thiết kế và triển khai chương 
trình trợ giúp xã hội.

HỘP 7. CÁC LOẠI HÌNH XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

Thiết kế cho việc xác định đối tượng thụ hưởng ở cấp độ hộ gia đình và cá nhân thường được thiết lập thông 
qua xác định đối tượng nghèo, dựa trên các đánh giá về thu nhập, chi tiêu và sở hữu tài sản hoặc phân loại xã hội. 
Các hộ gia đình được coi là đủ điều kiện nhận trợ giúp nếu thuộc về một nhóm xã hội hoặc nhóm dân số cụ thể. 
Hơn nữa, phương pháp xác định đối tượng nghèo trong một nhóm xã hội hoặc nhóm dân số cũng có thể được 
áp dụng, tạo nên phương pháp kết hợp giữa xác định đối tượng nghèo và phân loại xã hội. Nhìn chung, có bốn 
cơ chế chính để xác định đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện. Cơ chế thẩm định khả năng tài chính áp dụng các 
chỉ tiêu nghèo ở cấp độ hộ gia đình, dựa trên thông tin thu thập và xác minh được về thu nhập và/hoặc tài sản 
của hộ gia đình. Trong trường hợp không có dữ liệu về thu nhập/chi tiêu, việc xác định đối tượng sẽ được tiến 
hành dựa trên các chỉ tiêu mang tính đại diện như tuổi tác, giới, tình trạng sở hữu nhà ở, tiếp cận đất đai hoặc 
tình trạng việc làm. Những yếu tố đại diện chỉ phù hợp cho việc sử dụng khi chúng có tương quan với tình trạng 
nghèo. Ngoài ra, cơ chế xác định đối tượng hưởng lợi dựa vào cộng đồng sẽ thông qua các các cơ quan dân cử 
hoặc cơ quan được chỉ định ở cấp địa phương để xác định các hộ gia đình dựa trên một bộ tiêu chí có sẵn. Cơ 
chế cuối cùng - tự xác định bản thân là đối tượng hưởng lợi sẽ diễn ra khi các chương trình trợ giúp được thiết kế 
theo cách mà chỉ những người thực sự cần hỗ trợ - những hộ nghèo nhất - mới mong muốn tham gia.

Tại Việt Nam, nghiên cứu đề xuất áp dụng cách tiếp cận việc xác định đối tượng hưởng lợi cho trợ 
giúp khẩn cấp dựa trên quy mô địa lý, và có thể bổ sung thêm một tầng xác định đối tượng theo 
nhóm. Là bước đầu, việc xác định đối tượng trên quy mô địa lý được khuyến nghị để khoanh vùng khu 
vực cần hỗ trợ. Những khu vực này có thể được định nghĩa dựa trên các chỉ số khác nhau – tùy thuộc vào 
loại tình huống khẩn cấp cụ thể – như khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, tần suất và cường độ của lũ lụt/
hạn hán, và mất an ninh lương thực. Với tầng xác định đối tượng theo quy mô địa lý, các chương trình ứng 
phó khẩn cấp của Việt Nam nên tiếp tục làm việc với hệ thống cảnh báo sớm của Bộ NNPTNT, hệ thống 
này sẽ cung cấp thông tin cho các tình huống khẩn cấp diễn ra từ từ. Bên cạnh đó, để củng cố thêm cho 
cơ chế xác định đối tượng hưởng lợi dựa trên quy mô địa lý và cho các hệ thống cảnh báo sớm của nhà 
nước, các dự án như dự án “Hỗ trợ tài chính dựa trên cảnh báo sớm về hạn hán cho an ninh lương thực, 
sinh kế, WASH (nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân) ở Việt Nam” của FAO cần được tăng tốc và mở rộng ra 
trên toàn quốc. Hơn nữa, việc xác định đối tượng hưởng lợi dựa trên quy mô địa lý có thể được hỗ trợ bởi 
một đánh giá về mức nghèo ở từng tỉnh/khu vực. Các đánh giá tương tự đã được thực hiện ở Việt Nam, tuy 
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nhiên, hầu hết đều dựa vào dữ liệu đã cũ. Như vậy, việc tạo một bản đồ nghèo cập nhật là cần thiết để hỗ 
trợ xác định đối tượng dựa trên quy mô địa lý. Dữ liệu từ hệ thống cảnh báo sớm và phân loại hộ nghèo có 
thể cung cấp cho Bộ LĐTBXH thông tin cần thiết để thực hiện khoanh vùng địa lý cho ứng phó khẩn cấp.

Ngoài xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo quy mô địa lý, cũng có thể bổ sung thêm một tầng 
xác định đối tượng theo nhóm, nếu như việc trợ giúp khẩn cấp cho mọi hộ gia đình (bị ảnh hưởng) 
trong khu vực bị ảnh hưởng là không khả thi hoặc không thích đáng. Nghị định 20 xác định một loạt 
nhóm đối tượng thích hợp nhận trợ giúp đột xuất dựa trên đánh giá thiệt hại. Tuy nhiên, để nâng cao tính 
thỏa đáng và năng suất của hoạt động xác định đối tượng hưởng lợi trong trợ giúp khẩn cấp của Việt Nam, 
nên dịch chuyển từ đánh giá thiệt hại sang đánh giá nhu cầu, trên cơ sở những nhóm đặc biệt yếu thế cần 
được ưu tiên nhắm đến. Tùy vào loại tình huống khẩn cấp, các nhóm khác nhau có thể được coi là dễ bị 
tổn thương, bao gồm: 1) các hộ gia định bị mất đi toàn bộ nguồn thu nhập, 2) các hộ gia đình bị mất nhà 
cửa, 3) các hộ gia đình sống phụ thuộc vào đất canh tác, 4) các hộ gia đình đơn thân nuôi con, 5) các hộ 
gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi, 6) hộ gia đình có phụ nữ đang cho con bú/ mang thai, và 7) các hộ gia đình 
có thành viên là người khuyết tật. Việc lựa chọn những tiêu chí, hay hỗn hợp tiêu chí nào được sử dụng để 
xác định đối tượng sẽ thay đổi tùy thược vào loại tình huống khẩn cấp mà chương trình muốn giải quyết. 
Ví dụ, trong khi cả các tình huống khẩn cấp diễn ra chậm và nhanh đều ảnh hưởng đến các hộ gia đình 
sống phụ thuộc vào đất canh tác, trong thiên tai diễn ra nhanh thì cần tập trung hơn vào các hộ gia đình 
có nhà cửa bị mất hoặc bị hư hại.

BẢNG 3. CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI ÁP DỤNG TRONG CÁC CÚ 
SỐC KHÁC NHAU

Loại cú sốc Xác định dựa trên quy mô địa lý Ví dụ về xác định theo nhóm đối tượng

Tình huống khẩn 
cấp diễn ra từ từ 
(ví dụ như hạn 
hán, lụt hàng năm)

Sử dụng dữ liệu của Bộ NNPTNT về 
những khu vực thường xuyên bị ảnh 
hưởng bởi hạn hán, lũ lụt,  kết hợp với 
các phát hiện từ những hệ thống cảnh 
báo sớm, như chương trình của FAO, 
nếu khả thi

- Các đối tượng hưởng lợi của các chương trình trợ 
giúp xã hội sẵn có

- Các hộ gia đình sống phụ thuộc vào đất canh tác
- Các hộ gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi

Tình huống khẩn 
cấp diễn ra nhanh

Dùng dữ liệu của Bộ NNPTNT về những 
vùng bị ảnh hưởng nặng nhất

- Các đối tượng hưởng lợi của các chương trình trợ 
giúp xã hội sẵn có

- Các hộ gia đình không có nguồn thu nhập
- Các hộ gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi
- Các hộ gia đình có phụ nữ mang thai/cho con bú
- Các hộ gia đình có cha/mẹ đơn thân nuôi con
- Các hộ gia đình có thành viên là người khuyết tật

Thiên tai kéo dài 
(như ngập lụt 
trong thời gian 
dài)

Kết hợp xác định đối tượng hưởng lợi 
trên quy mô địa lý với lập bản đồ hộ 
nghèo để bảo đảm những khu vực 
nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất 
được hỗ trợ

- Các đối tượng hưởng lợi của các chương trình trợ 
giúp xã hội sẵn có

- Các hộ gia đình không có nguồn thu nhập
- Các hộ gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi
- Các hộ gia đình có phụ nữ mang thai/cho con bú
- Các hộ gia đình có cha/mẹ đơn thân nuôi con
- Các hộ gia đình có thành viên là người khuyết tật
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Quan trọng là trước khi xác định đối tượng hưởng lợi phải thực hiện đánh giá nhu cầu chung – ở 
cấp độ toàn dân chứ không phải ở cấp độ hộ gia đình – điều này giúp xác định các nhu cầu của 
hộ và những nhóm hộ/nhóm dân nào bị ảnh hưởng nhiều nhất và do đó nên được trợ giúp khẩn 
cấp. Để xác định được đúng và đủ những nhu cầu cụ thể của từng nhóm dân số – trẻ em, phụ nữ, người 
già, người làm cha mẹ đơn thân, người khuyết tật – nên xây dựng những biểu mẫu đánh giá nhu cầu tiêu 
chuẩn để sử dụng thống nhất tại tất cả các địa điểm khác nhau. Mặc dù các đánh giá nhu cầu có thể được 
tùy chỉnh cho những loại tình huống khẩn cấp khác nhau, điều quan trọng là dịch chuyển từ đánh giá 
thiệt hại về nhà cửa và hạ tầng sang đánh giá một cách toàn diện nhu cầu của người dân bị ảnh 
hưởng, bao gồm các lĩnh vực như nhu cầu (lương thực) cơ bản, nhu cầu liên quan đến sức khỏe, nhu cầu 
của trẻ em, và cả thông tin chi tiết về thành phần hộ gia đình, để các nhóm đối tượng hỗ trợ mục tiêu có 
thể được xác định dễ dàng hơn. 

Ngoài các cán bộ LĐTBXH, những người hiện đang chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá thiệt hại tại 
địa phương, các trưởng thôn, trưởng bản hoặc cán bộ đoàn thể địa phương khác cũng có thể được 
tập huấn để thực hiện các đánh giá nhu cầu này. Quan trọng là tất cả các bên tham gia vào việc quản 
lý đánh giá nhu cầu đều được tập huấn về cách sử dụng biểu mẫu và nhập liệu. Hơn nữa, cần thiết lập các 
quy trình chuyển giao mẫu đánh giá nhu cầu và nhập dữ liệu lên các nền tảng số hóa, và các cán bộ được 
giao nhiệm vụ nhập dữ liệu số cần được đào tạo để giảm bớt những khó khăn liên quan đến sai sót dữ 
liệu, như thường thấy hiện nay. Các ứng dụng trên điện thoại thông minh có thể được sử dụng cho đánh 
giá nhu cầu để dữ liệu có thể được chuyển và lưu trữ tự động trên một cơ sở dữ liệu trung ương. Dựa trên 
các đánh giá thiệt hại này, Bộ LĐTBXH - ví dụ trong khuôn khổ nhóm làm việc chung của Phòng Bảo trợ và 
Phòng Trợ giúp Đột xuất - có thể xác định các nhóm đối tượng hỗ trợ từ những nhóm dân bị ảnh hưởng 
nhiều nhất. Quan trọng là các đánh giá nhu cầu ở cấp toàn dân này sẽ vẫn dựa vào các cấu trúc cộng đồng 
có sẵn để ghi nhận thông tin cốt yếu về nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng.

Quan trọng là bất cứ hoạt động xác định đối tượng nào – dù là cho trợ giúp thường xuyên hay khẩn 
cấp – đều có thể được tạo điều kiện bằng một cơ sở dữ liệu cập nhật và đầy đủ về các hộ gia đình 
yếu thế. Như vậy, để bảo đảm dữ liệu thu thập thêm cho quá trình xác định đối tượng được lưu giữ và có 
thể có ích trong tương lai, khuyến nghị chính phủ cần đầu tư vào thiết lập một cơ sở dữ liệu thống nhất. 
Việc xây dựng một danh sách đăng ký đối tượng hưởng lợi thống nhất nên có sự đóng góp cũa những 
danh sách người hưởng lợi từ các chương trình trợ giúp xã hội hiện có, và cập nhật định kỳ thông qua các 
hoạt động thu thập dữ liệu, trong đó có những thông tin được thu thập thêm sau mỗi tình huống khẩn 
cấp, cũng như các biểu mẫu đăng ký hỗ trợ được chuẩn hóa (xem phần tiếp theo). Khi thiết lập danh sách 
này, các mẫu đăng ký của từng gia đình nên có thông tin chi tiết về từng người hưởng lợi bao gồm nhóm 
tuổi, giới tính, sinh kế để có thể nhắm đến các nhóm đối tượng liên quan. Sau cùng, một cơ sở dữ liệu 
thống nhất trên toàn quốc có thể giúp quy trình xác định đối tượng diễn ra nhanh hơn, cũng như chính 
xác và nhạy cảm với nhu cầu của các nhóm yếu thế hơn.

Để bảo đảm các danh sách xã hội thực hiện được chức năng của chúng trong hỗ trợ xác định đối tượng 
hiệu quả và kịp thời, người dùng không nên coi các danh sách đăng ký xã hội trong tình huống khẩn cấp 
là những “con đường một chiều”. Như thế các tình huống khẩn cấp có thể được sử dụng như một cơ hội 
để cập nhật cơ sở dữ liệu, và các cơ quan Liên Hợp Quốc có thể thu thập được thêm những thông tin về 
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HỘP 8. MỘT SỐ THỰC HÀNH TRÊN THẾ GIỚI VỀ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU  
SAU THIÊN TAI/THẢM HỌA

Đánh giá nhu cầu ở mỗi nước mỗi khác, tuy nhiên tất cả đều có chung một số yếu tố cơ bản. Mặc dù 
các biến số khác nhau trong những đánh giá này rất đa dạng về số lượng và mức độ phức tạp, chúng 
nhìn chung đều hướng đến việc đánh giá các nhu cầu, thiệt hại và tác động của thảm họa lên hộ gia 
đình và các thành viên trong hộ. Thông tin từ những đánh giá này sau đó được sử dụng để đánh giá 
quy mô của tác động và quyết định nên cung cấp những gì để hỗ trợ. Một số ví dụ về đánh giá nhu cầu 
được lựa chọn để trình bày dưới đây.

Ở Chile, một số đặc điểm thiết kế của đánh giá nhu cầu bao gồm tối ưu hóa việc thực hiện thông qua 
một ứng dụng với chức năn hoạt động cả khi có và không có kết nối internet, dữ liệu chỉ dẫn địa lý 
thông qua tính năng đăng tải hình ảnh, đồng thời dữ liệu được kiểm tra chéo với các danh sách xã hội 
có sẵn và cho phép tiếp cận thông tin từ nhiều thiết chế khác nhau thông qua một nền tảng tập trung. 
Chính phủ còn bảo đảm tập huấn cho hơn 4,000 cán bộ công về ứng dụng đánh giá. Một số biến số 
trong đánh giá bao gồm sự có mặt của các yếu tố dễ tổn thương, tiếp cận dịch vụ sau thiên tai, việc làm 
và tác động thu nhập, và các nhu cầu khẩn cấp ưu tiên.

Ở Bangladesh, sau khi bờ biển nước này bị cơn bão nhiệt đới Mahasen tàn phá vào năm 2013, một 
đánh giá nhanh ban đầu có tên gọi Đánh giá Nhanh Đa Khối (Multi Cluster Rapid Assessment - MIRA) đã 
được thực hiện, được tiếp nối bởi một đánh giá chi tiết hơn tại ba quận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, 
do Khối An ninh Lương thực và Dinh dưỡng (Food Security and Nutrition Clusters – FSC) thực hiện. Các 
quận này được xác định trên cơ sở những phát hiện của MIRA II và sự đồng thuận của các thành viên 
Cụm An ninh Lương thực (FSC), bao gồm các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ trong 
và ngoài nước, và chính phủ. Giai đoạn đánh giá thứ ba bao gồm hai hợp phần: (i) an ninh lương thực và 
dinh dưỡng, và (ii) nông nghiệp. Hợp phần an ninh lương thực và dinh dưỡng dựa trên một khảo sát hộ 
gia đình có tính đại diện về mặt thống kê, một khảo sát thị trường, và phỏng vấn người cung cấp thông 
tin chính. Hợp phần nông nghiệp dựa trên phỏng vấn người cung cấp thông tin chính với các cán bộ 
chính quyền địa phương và đối tác chính, cùng với dữ liệu thứ cấp do chính phủ cung cấp.

Cuối cùng, vào đầu tháng 9 năm 2012, mưa nhiều vào đầu mùa mưa gây ra lũ quét và sạt lở đất ở 
Pakistan. Theo yêu cầu của chính phủ, các Cơ quan Quản lý Thảm họa cấp quốc gia và cấp tỉnh đã phối 
hợp với các đối tác nhân đạo thí điểm MIRA, dựa trên phỏng vấn người cung cấp thông tin chính ở các 
cộng đồng nông thôn tại năm quận bị thiệt hại nặng nề nhất. Vì MIRA chủ yếu tập trung vào xác định 
các nhu cầu lập tức, FSC thực hiện thêm một Đánh giá An ninh Lương thực Chi tiết, khảo sát các hộ gia 
đình và thị trường trong những khu vực lân cận. Đánh giá này được thực hiện ngay sau MIRA để khảo 
sát sự hồi phục và các nhu cầu dài hạn của người dân bị ảnh hưởng ở thời điểm dễ tiếp cận các khu 
vực bị ảnh hưởng hơn.

Nguồn: (Khuôn khổ và Công cụ Đánh giá Nhu cầu Nông nghiệp theo từng Giai đoạn, FAO, 2016) (Covid-19: 
khủng hoảng là cơ hội cho các chương trình chuyển giao tiền mặt đô thị?, RoelenI, K., Archibald, E., & Lowe, 
&. C., 2021)
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cá nhân/hộ gia đình mà trước đó chưa được ghi nhận, và từ đó, tích hợp dữ liệu này vào danh sách đăng 
ký sẵn có.

Cuối cùng, hoạt động xác định đối tượng hưởng lợi không nên chỉ dựa vào một danh sách đăng 
ký, vì dữ liệu bao giờ cũng có độ trễ. Các chương trình hoạt động tốt nhất khi có những quy định 
về quy trình bổ sung trong tình huống khẩn cấp, ví dụ như xác định các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
thông qua cấu trúc có nền tảng là cộng đồng. Bằng cách này, có thể đưa ra những quy định cho phép 
các chương trình ghi nhận những hộ gia đình không có tên trong danh sách nào vì bất kỳ lý do gì, thông 
qua cơ chế dựa vào cộng đồng.

3.2. CƠ CHẾ ĐĂNG KÝ

Mục tiêu của quá trình đăng ký là để thu thập thông tin và tài liệu về những người thụ hưởng tiềm năng. 
Phụ thuộc vào thời gian và nguồn lực có sẵn, có thể sử dụng hai cách tiếp cận cho quá trình đăng ký. 
Cách thứ nhất là cách rút gọn, hướng tới chỉ những người thụ hưởng tiềm năng được xác định là đủ 
điều kiện dựa trên các tiêu chí cụ thể của chương trình. Cách tiếp cận thứ hai hướng tới việc đăng ký cho 
tất cả các hộ gia đình tại khu vực đã xác định. Cho dù lựa chọn cách tiếp cận nào, cần xem xét tính cấp 
thiết của các chương trình ứng phó khẩn cấp; các thủ tục đăng ký nên được đơn giản hóa; có cấu trúc 
tốt, và được thông báo rõ ràng và nhất quán nhằm tránh chồng chéo, nhầm lẫn giữa các bên thụ hưởng 
và chậm trễ trong việc giải ngân vốn hỗ trợ. Trong các tình huống khẩn cấp, các thủ tục đăng ký sẽ khác 
nhau tùy thuộc vào loại tình huống khẩn cấp và cơ sở hạ tầng địa phương. (Bảng 4). 

Hiện nay, tại Việt Nam, phương pháp đăng ký khả thi nhất là sử dụng lãnh đạo địa phương, đặc 
biệt trong điều kiện mức độ phủ sóng của internet và điện thoại di động thấp, cũng như nguồn 
nhân lực hạn chế của Sở LĐTBXH. Để tạo thuận lợi cho quá trình đăng ký và giảm thiểu các quy trình 
hành chính phức tạp, một biểu mẫu đăng ký tiêu chuẩn nên được áp dụng trong tương lai. Do quá trình 
này sẽ cần  một thời gian, nó nên được thực hiện song song với các phương pháp đăng ký có thể được 
tiến hành trực tiếp - như được mô tả trong phần sau.

Đối với tình huống khẩn cấp diễn ra chậm, có thể thành lập các trung tâm đăng ký mới. Đối với 
phương án này, việc ghi nhận các hộ gia đình thụ hưởng tiềm năng, lý tưởng nhất, nên được thực hiện bởi 
cán bộ chương trình vào ngày đăng ký tại các điểm đăng ký dành cho các cụm dân cư, và được thực hiện 
bởi cán bộ của chương trình. Điểm đăng ký, thường là một cơ sở của địa phương như văn phòng VnPost 
hoặc cơ sở của Sở LĐTBXH, nên được đặt ở một khoảng cách dễ tiếp cận (ví dụ, trong vòng 5 km) từ các 
khu vực cộng đồng đối tượng. Đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp, tùy thuộc vào các tiêu chí đã được xác 
định và điều kiện môi trường, các điều khoản bổ sung có thể được xem xét để đảm bảo nhóm đối tượng 
mục tiêu có thể di chuyển và tham dự các ngày đăng ký.

Cuối cùng, khi có internet và sóng điện thoại di động, các phương pháp đăng ký số là một lựa 
chọn thiết thực và nhanh chóng. Khả thi cho những trường hợp khẩn cấp diễn ra chậm và nhanh, các 
phương pháp đăng ký kỹ thuật số - như ứng dụng di động, biểu mẫu trực tuyến và tin nhắn SMS - sẽ 
cung cấp các giải pháp thay thế nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã kích 
thích việc thúc đẩy các giải pháp kỹ thuật số khác nhau - chẳng hạn như ở Uganda, chính phủ gửi tin 
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nhắn SMS đến tất cả người dân trong bán kính của một khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao, mời họ đăng ký 
chương trình ứng phó khẩn cấp và hướng dẫn họ bằng một quy trình đăng ký qua tin nhắn SMS.40 Chính 
phủ Việt Nam, về lâu dài, cần hướng tới việc phát triển các giải pháp đăng ký thay thế, đặc biệt tập trung 
vào các giải pháp kỹ thuật số.

BẢNG 4. CÁC PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ NGƯỜI HƯỞNG LỢI TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Phương pháp Cơ quan thực hiện Hành động cần thực hiện Sử dụng khi nào

Sử dụng đăng 
ký có sẵn với 
mẫu đăng ký 
cập nhật

Bộ LĐTBXH và các 
trưởng thôn/bản

- Xây dựng một mẫu đăng ký 
cập nhật và hoàn chỉnh

- Tập huấn cho các trưởng thôn/
bản cách hoàn tất mẫu đăng 
ký 

Đây là một phương án nhanh, vì hệ 
thống trưởng thôn/bản đã có sẵn, và 
chỉ cần giúp họ thích nghi. Thích hợp 
nhất với các tình huống khẩn cấp diễn 
ra nhanh, đặc biệt là ở các vùng rất xa 
xôi hẻo lánh và không an toàn. 

Thành lập một 
trung tâm đăng 
ký mới

Bộ LĐTBXH - Xây dựng một mẫu đăng ký 
cập nhật và hoàn chỉnh

- Thiết lập hạ tầng địa phương 
mới hoặc hợp tác với các đối 
tác địa phương như VnPost

- Tập huấn cho các cán bộ LĐT-
BXH cách hoàn tất mẫu đăng 
ký

Phương án này chậm hơn, nhưng có 
thể tăng tương tác của ngành LĐTBXH 
với các đối tượng hưởng lợi tiềm năng 
và tạo điều kiện cho quản lý ca. Phù 
hợp nhất với các tình huống khẩn cấp 
xảy ra chậm, đặc biệt là ở các vùng rất 
xa xôi hẻo lánh và không an toàn.

Sử dụng một 
ứng dụng di 
động/số hóa

Bộ LĐTBXH - Phát triển một nền tảng di 
động/số hóa để tạo điều kiện 
cho việc đăng ký 

- Tập huấn cho các cán bộ LĐT-
BXH cấp trung ương và địa 
phương cách sử dụng nền 
tảng này 

- Truyền thông nâng cao nhận 
thức cho các đối tượng hưởng 
lợi tiềm năng về ứng dụng mới 
này 

Đây là cách mất nhiều thời gian và tốn 
kém nhất. Tuy nhiên, nó sẽ tăng mức 
độ số hóa của chính phủ Việt Nam và 
tạo điều kiện thu thập và duy trì dữ liệu 
về người hưởng lợi. Một khi đã được 
phát triển, nó sẽ phù hợp với cả các 
tình huống khẩn cấp diễn ra nhanh và 
các tình huống diễn ra chậm. Có thể 
áp dụng cho rất nhiều khu vực. Tuy 
nhiên, sẽ đòi hỏi trình độ công nghệ 
nhất định, sở hữu điện thoại, và phủ 
sóng kết nối mạng. 

Để việc đăng ký được hiệu quả, một số vướng mắc tiềm ẩn cần được giải quyết, đặc biệt là về các 
yêu cầu thủ tục giấy tờ và tập huấn về thu thập dữ liệu và nhập liệu (Bảng 5). Để xử lý những vướng 
mắc này, các cán bộ chương trình và trưởng thôn/trưởng ấp cần được tập huấn về cách hoàn tất mẫu 
đăng ký. Các mẫu đăng ký cho mọi chương trình ứng phó khẩn cấp đều cần hướng đến việc đi theo tiêu 
chuẩn chung, lý tưởng nhất là dựa trên một ứng dụng di động để giảm thiểu khả năng xảy ra sai sót, 
và chỉ thay đổi tối thiếu để thích ứng với các tiêu chí hợp lệ cụ thể, vì điều này sẽ tạo điều kiện cho quá 
trình đăng ký được nhanh chóng và tránh phải tập huấn thêm mỗi khi thiên tai bắt đầu xảy ra. Trước khi 

40  (Covid-19: khủng hoảng là cơ hội cho các chương trình chuyển giao tiền mặt đô thị?, Tài liệu nghiên cứu sơ bộ, RoelenI, K., Archibald, E., & 
Lowe, &. C., 2021)
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đăng ký một đối tượng hưởng lợi tiềm năng, nhân thân của các ứng viên cần được xác minh. Vì người 
hưởng lợi tiềm năng có thể không có một giấy tờ tùy thân hợp lệ, có thể bị mất giấy tờ trong khi thiên 
tai xảy ra hay đang sử dụng một loại giấy tờ tùy thân khác, cần có sự linh hoạt trong việc chấp nhận các 
phương pháp xác minh nhân thân khác. Đặc biệt là ở các vùng xa xôi hẻo lánh và trong số những nhóm 
dễ bị tổn thương, nhiều hộ gia đình có thể không có giấy tờ hợp pháp nào. Trong những trường hợp 
này, có thể cần dựa vào các lãnh đạo địa phương đễ xác minh lai lịch của người hưởng lợi tiềm năng. 
Đồng thời, phối hợp với cơ quan có trách nhiệm đăng ký công dân trong quá trình đăng ký người hưởng 
lợi cũng quan trọng, để giảm bớt những rào cản do việc không có giấy tờ tùy thân gây ra cho người 
hưởng lợi trong những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra sau này.

BẢNG 5. TỔNG HỢP NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH TRONG QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ  
ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

Thách thức Giải pháp

Quy trình đăng ký người 
hưởng lợi rườm rà

Quy trình đăng ký hiện nay còn nhiều yêu cầu giấy tờ khắt khe, khiến cho việc giải ngân 
hỗ trợ không được nhanh chóng vì các cơ quan tổ chức đợi phê duyệt nhiều cấp trước 
khi giải ngân. Do đó, quy trình đăng ký cần được đơn giản hóa để phản ánh tính cấp 
bách của ứng phó khẩn cấp. Ví dụ, đối với trợ giúp khẩn cấp, cần có phương án phê 
duyệt sau có hiệu lực trở về trước, thay vì để những cán bộ triển khai phải đợi phê duyệt 
chính thức trước khi giải ngân tiền hỗ trợ.

Cán bộ không được 
trang bị đủ kỹ năng về 
nhập liệu

Cả án bộ LĐTBXH địa phương và cán bộ VnPost đều tương tác trực tiếp với người hưởng 
lợi và thường chịu trách nhiệm ghi nhận các thông tin chi tiết về người hưởng lợi, như 
ngày sinh và số điện thoại, cần có tập huấn và hướng dẫn đầy đủ để bảo đảm thông tin 
ghi nhận được chính xác. Một cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất và số hóa (như đã nêu 
ở phần trên) có thể tạo điều kiện cho quá trình này, vì cơ sở dữ liệu đó sẽ đóng vai trò 
hướng dẫn và cung cấp các thông tin đã có để kiểm chứng trên thực tế. 

Cuối cùng, những nỗ lực của chính phủ Việt Nam để khuyến khích các phương thức trợ giúp tiền 
mặt số hóa nên đi kèm với việc tăng cường nỗ lực cấp giấy tờ tùy thân cho những công dân yếu thế 
và thiệt thòi nhất. Người hưởng lợi từ trợ giúp xã hội có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân chính 
thức có ảnh để đăng ký tham gia hoặc để mở tài khoản với một nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Do đó, để 
tạo điều kiện cho quá trình đăng ký, chính phủ Việt Nam nên xúc tiến các sáng kiến hỗ trợ các nhóm yếu 
thế làm căn cước công dân. Thêm nữa, nên cân nhắc việc mở rộng chương trình cấp căn cước công dân 
để bao phủ toàn bộ công dân và người sống trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả trẻ em dưới 14 tuổi, 
nhóm hiện nay chưa nằm trong chương trình cấp căn cước công dân. Có phương tiện xác định nhân thân 
là một quyền thiết yếu của con người cho phép mỗi cá nhân được hưởng trọn vẹn các quyền của họ. Như 
thế, việc bảo đảm một hình thức xác định nhân thân chính thức cho tất cả trẻ em là rất cần thiết cho việc 
thúc đẩy bảo trợ xã hội nhạy cảm với trẻ em.
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3.3. CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Trong bất kỳ chương trình trợ giúp xã hội nào, truyền thông tốt là yếu tố then chốt bảo đảm thông tin 
đúng được lan tỏa ra cộng đồng và tránh những hiểu lầm hay hiểu sai về chương trình. Nếu thông tin 
về một chương trình không được lan truyền hiệu quả, những hiểu lầm trong cộng đồng, các cộng đồng 
lân cận, các hộ gia đình yếu thế khác không được chương trình hỗ trợ, các chính trị gia hay lãnh đạo địa 
phương, có thể dẫn đến tác động tiêu cực không mong muốn. Do đó, cần duy trì một dòng thông tin 
hài hòa và thống nhất về các tiêu chí hợp lệ và quy trình của chương trình, cũng như đưa ra các thông 
điệp chính giúp quá trình triển khai được suôn sẻ. Việc đánh giá một cách nghiêm túc cách tiếp cận 
truyền thông nào có thể phù hợp nhất trong bối cảnh một tình huống khẩn cấp cụ thể là rất quan trọng. 
Dù chọn kênh thông tin truyền thông nào, thông tin về chương trình, các mục tiêu của nó, và đặc biệt 
các quy định về tiêu chí hưởng lợi của nó, cần phải rõ ràng và dễ hiểu.

Một loạt cách tiếp cận về truyền thông được đánh giá cho ứng phó khẩn cấp tại Việt Nam (Bảng 
6) và một trong những tiếp cận thích hợp nhất là dựa ít nhất một phần vào các lãnh đạo địa 
phương, đặc biệt là các trưởng thôn, trưởng ấp, như hiện nay. Độ bao phủ mạng internet và điện 
thoại di động thấp ở nhiều tỉnh thành và các vùng xa xôi hẻo lánh được đánh giá là cản trở việc sử dụng 
các phương tiện truyền thông số hóa và điện tử một cách rộng rãi. Như nêu ở Nghị định 20, truyền 
thông về các chương trình ứng phó khẩn cấp hiện đã dựa vào các trưởng thôn, trưởng ấp. Tuy nhiên, 
chính phủ Việt Nam cần chính thức hóa và chuẩn hóa quy trình này hơn nữa. Ví dụ, trong chuẩn bị cho 
tình huống khẩn cấp, cán bộ LĐTBXH có thể tổ chức các buổi tập huấn cho các trưởng thôn, trưởng ấp 

HỘP 9. GIẤY TỜ TÙY THÂN

Thông thường, việc ghi thông tin định danh cho những đối tượng tham gia chương trình trợ giúp dễ 
gặp khó khăn, vì họ có thể không có giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc đang sử dụng nhiều loại giấy tờ tùy 
thân khác nhau. Nói chung, các chương trình trợ giúp xã hội nên chấp nhận bất kỳ hình thức giấy tờ 
tùy thân hợp pháp nào, bao gồm thẻ sinh viên, thẻ y tế, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân 
và thẻ cử tri - ưu tiên (nhưng không bắt buộc) giấy tờ có ảnh để đảm bảo cân bằng với các yêu cầu về 
bảo vệ, an ninh và/hoặc bất kỳ hạn chế nào trong cơ sở dữ liệu đăng ký của quốc gia. Đặc biệt trong 
trường hợp khẩn cấp, do hạn chế về thời gian và kinh phí, nếu người tham gia gặp khó khăn trong việc 
cung cấp giấy tờ tùy thân, các chương trình trợ giúp xã hội có thể lựa chọn phương án tạo một loại thẻ 
riêng hoặc để thành viên đại diện trong cộng đồng xác định những đối tượng hưởng lợi tiềm năng. Tuy 
nhiên, trong mọi trường hợp có thể, các chương trình trợ giúp xã hội nên hỗ trợ những người tham gia 
đảm bảo giấy tờ tùy thân quốc gia chính thức, bởi điều này cũng góp phần hỗ trợ các mục tiêu bảo vệ 
khác. 

Yêu cầu về giấy tờ tùy thân chính thức thậm chí có thể còn là mối quan tâm lớn hơn trong quá trình làm 
việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính để giải ngân trợ giúp xã hội, vì họ thường phải đảm bảo 
tuân thủ nguyên tắc Định danh khách hàng (Know-Your-Costumer - KYC). Theo đó, việc cung cấp giấy 
tờ tùy thân có ảnh sẽ trở thành một yêu cầu bắt buộc. Trong những trường hợp này, chương trình trợ 
giúp xã hội nên hỗ trợ những người tham gia đảm bảo có được giấy tờ tùy thân chính thức. 
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để cung cấp cho họ thông tin về các hướng dẫn và quy trình trợ giúp khẩn cấp, bao gồm các cơ chế 
đăng ký và giải quyết khiếu nại. Đồng thời, để tránh lan truyền thông tin sai, cán bộ LĐTBXH cần đảm 
bảo các trưởng thôn, trưởng ấp được cung cấp những thông tin quan trọng mà họ cần truyệt đạt lại cho 
người dân bị ảnh hưởng, và nếu khả thi, hỗ trợ nỗ lực này của họ thông qua các tài liệu truyền thông 
như băng rôn, tờ rơi.

Thêm vào đó, các kênh thông tin đại chúng truyền thống - đặc biệt là đài phát thanh - là những 
phương tiện truyền thông hữu dụng trong tình huống khẩn cấp. Sử dụng đài phát thanh/đài truyền 
hình là cách tương đối dễ dàng để tiếp cận cùng lúc một lượng khán giả lớn. Tuy nhiên, loại tình huống 
khẩn cấp và địa điểm nơi nó diễn ra sẽ quyết định kênh truyền thông nào là tốt nhất để sử dụng. Ví dụ, 
trong các vùng nông thôn hẻo lánh, loa phát thanh công cộng có thể đóng vai trò quan trọng trong lan 
tỏa thông tin chính về các chương trình khẩn cấp. Trong khi đó, ở những vùng ít hẻo lánh hơn và đô thị 
hóa hơn, các chương trình truyền hình và kênh thời sự cũng là những kênh truyền thông hiệu quả.

Cuối cùng dùng các phương thức số hóa - như tin nhắn SMS, các nền tảng nhắn tin phổ biến, và 
mạng xã hội - có thể là phương án khả thi trong một số hoàn cảnh nhất định. Nhiều bài học kinh 
nghiệm từ thế giới đã minh họa hiệu quả của các phương tiện truyền thông này (Hộp 10). Tuy nhiên, vì 
độ bao phủ của điện thoại di động còn thấp và thông tin trực tiếp với các đối tượng hưởng lợi có thể bị 
cản trở sau một tình huống khẩn cấp xảy ra đột ngột, thường là do mạng điện thoại và tiếp cận truyền 
thông bị ngắt, khi đó các phương pháp truyền thông số hóa thường không phù hợp để tiếp cận tất cả 
người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo nỗ lực tăng năng lực số hóa của chính phủ Việt Nam, các quy 
trình truyền thông điện tử và số hóa nên được cân nhắc cho những can thiệp ứng phó khẩn cấp trong 
tương lai.
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BẢNG 6. CÁC PHƯƠNG ÁN TRUYỀN THÔNG TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Phương thức Cơ quan thực hiện Sử dụng khi nào

Thông qua các 
trưởng thôn, 
trưởng ấp

Cán bộ LĐTBXH và 
các trưởng thôn, ấp

Đây là một lựa chọn nhanh chóng, vì các trưởng thôn/ấp vốn đã tham 
gia rất nhiều vào việc triển khai các chương trình trợ giúp khẩn cấp. Phù 
hợp nhất với các tình huống khẩn cấp diễn ra nhanh, đặc biệt ở các vùng 
rất xa xôi hẻo lánh với tỷ lệ phủ sóng mạng internet thấp. 

Các phương tiện 
truyền thông 
truyền thống (đài 
phát thanh và 
truyền hình)

Bộ LĐTBXH Đây là một lựa chọn chậm hơn, do cần có điều phối với các kênh truyền 
hình/phát thanh. Tuy nhiên, đây là cách tương đối dễ dàng để tiếp cận 
một lượng khán giả lớn cùng một lúc. Phù hợp với cả các tình huống 
khẩn cấp diễn ra nhanh và chậm. Dùng truyền hình là phù hợp nhất cho 
các khu vực có mạng lưới điện và internet ổn định, có thể dùng đài phát 
thanh ở mọi nơi trên cả nước. 

Các phương tiện 
truyền thông số 
hóa (tin nhắn 
SMS, Viber/ Zalo, 
mạng xã hội)  

Bộ LĐTBXH Viettel Đây là lựa chọn chậm nhất, vì nó đòi hỏi phát triển và thể chế hóa các 
quy trình truyền thông số hóa. Tuy nhiên, nó giúp tăng mức độ số hóa 
của chính phủ Việt Nam và xúc tiến một giải pháp nhanh chóng, có hiệu 
quả về mặt kinh phí. Một khi đã được thiết lập, nó có hể được sử dụng 
cho cả các tình huống khẩn cấp diễn ra nhanh và chậm. Phù hợp nhất 
với các khu vực có mức độ bao phủ của mạng internet và điện thoại 
thông minh cao hơn, nhưng có thể được mở rộng ra khắp cả nước nếu 
đi kèm với việc tăng độ phủ sóng mạng internet và một chiến dịch “xóa 
mù công nghệ”.

HỘP 10. CÁC PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG SỐ HÓA 

Cái bài học kinh nghiệm từ quốc tế cho thấy những phương thức truyền thông số hóa khác nhau có 
thể tạo điều kiện cho việc tan tỏa thông điệp của chương trình và lan thỏa thông tin ngay khi tình 
huống khẩn cấp bắt đầu xảy ra. Ví dụ, công nghệ điện thoại di động cho phép lấp các lỗ hổng thông 
tin và kết nối với người hưởng lợi tiềm năng một cách dễ dàng, tiết kiệm chi phí và hiệu quả, ngay cả 
ở những vùng xa xôi hay khi hạ tầng giao thông bị gián đoạn. Quay lại châu Phi, ở Kenya và Eswatini, 
truyền thông qua tin nhắn SMS đều đã đóng vai trò cốt yếu trong việc bảo đảm người hưởng lợi nhận 
được thông tin cập nhật nhất và hỗ trợ nhanh chóng nhất để giải quyết những khó khăn đáng kể do 
thảm họa gây ra. Hơn nữa, khi có sẵn kết nối internet, mạng xã hội cũng là một phương tiện rất hữu 
ích để chia sẻ thông tin về các chương trình khẩn cấp. Trong đại dịch COVID-19 chính phủ Pakistan đã 
chủ động sử dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin không chỉ về tiêu chí hưởng lợi của chương trình 
mà còn cả cách phòng tránh dịch bệnh. Cuối cùng, các phương thức sáng tạo hơn cũng đã được thử 
nghiệm và chứng minh hiệu quả, ví dụ, ở Bờ Biển Ngà, máy bay không người lái được sử dụng để gửi 
thông tin vào những vùng nông thôn quá hẻo lánh. 

Nguồn: (Các giải pháp số của châu Phi để ứng phó với COVID-19, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu , 2020) (Các 
phương án giúp chương trình chuyển giao tiền mặt đầu tàu của Pakistan trở nên nhạy bén hơn để ứng phó 
với các cú sốc, Seyfert & Ahmad, 2020)
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3.4. XÁC ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ 

Việc xác định mức hỗ trợ là cực kỳ quan trọng để bảo đảm bất kỳ chương trình trợ giúp xã hội thường 
xuyên hay khẩn cấp nào có thể đạt được những mục tiêu mong muốn. Thông thường, quá trình xác định 
mức hỗ trợ được khởi động bằng một đánh giá nhu cầu: một quá trình hệ thống có mục đích xác định 
khoảng cách giữa điều kiện hiện thời và mong muốn của người hưởng lợi tiềm năng, cũng như hiểu được 
những nhu cầu khẩn cấp nhất của nhóm dân số mục tiêu, như lương thực, nơi trú ẩn, quần áo, chăm sóc 
y tế, xây dựng lại nhà cửa. Dựa trên đánh giá nhu cầu và loại tình huống, mức hỗ trợ và tần suất cấp phát 
hỗ trợ có thể được thiết lập.

Dựa trên đánh giá nhu cầu và loại tình huống khẩn cấp, các chỉ số liên quan và các mốc tham khảo 
cho khoản hỗ trợ khẩn cấp có thể được xác định (Bảng 7). Đối với thiên tai xảy ra chậm hoặc lặp đi lặp 
lại, mốc tham khảo có thể là một “rổ” chi tiêu tối thiểu, bởi vì các hộ gia đình nhiều khả năng phải đối mặt 
với sự thiếu hụt về an ninh lương thực và nhu cầu tối thiếu, như chất đốt và các sản phẩm liên quan đến 
trẻ em. Khi đó, quyết định giá trị hỗ trợ trên cơ sở một giỏ thức ăn cơ bản hay một “rổ” chi tiêu tối thiểu có 
thể giúp đảm bảo các nhu cầu cơ bản của hộ gia đình được đáp ứng. Các hàng hóa cần được đưa vào rổ 
chi tiêu tối thiểu nên đáp ứng những nhu cầu khác nhau của các thành viên khác nhau trong gia đình, 
như là danh sách hàng hóa xem xét những thứ cần thiết cho người lớn, trẻ em, và phụ nữ mang thai/cho 
con bú. Để tạo điều kiện ứng phó nhanh chóng, chính phủ Việt Nam có thể xác định trước giá chị của rổ 
chi tiêu tối thiểu và điều chỉnh nó hàng năm theo biến động giá cả hàng hóa và dịch vụ. Có một rổ chi 
tiêu tối thiểu định trước có thể đặc biệt hữu ích cho những thiên tai lặp đi lặp lại, vì chính phủ có thể đẩy 
nhanh quá trình thực hiện trợ giúp.

HỘP 11. ĐÁNH GIÁ CÁC NHU CẦU KHÁC NHAU    

“Rổ” chi tiêu tối thiểu (Minimum Expenditure Basket - MEB) được định nghĩa là những gì mà một hộ gia 
đình cần để đáp ứng những nhu cầu cơ bản. Hình thức đánh giá nên được vận dụng để xác định “rổ” 
chi tiêu tối thiểu sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của chương trình trợ giúp. Những chương trình nhằm mục 
đích bảo vệ sinh kế nên xem xét giá trị tiền lương và thu nhập trung bình được đánh giá của nhóm đối 
tượng thụ hưởng mục tiêu. Những chương trình tập trung vào vấn đề đảm bảo chỗ ở và các mặt hàng 
phi thực phẩm cần đánh giá nhu cầu tạm trú và định cư của nhóm dân số bị ảnh hưởng cũng như thiệt 
hại tiềm ẩn đối với các vật dụng gia đình và cá nhân. Cuối cùng, đánh giá nhu cầu trong những chương 
trình hướng đến vấn đề an ninh lương thực cần xem xét chi phí của giỏ lương thực cơ bản và mức chi 
tiêu cho thực phẩm của hộ gia đình dựa trên nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như 
trẻ em, phụ nữ cho con bú và người cao tuổi.

Nguồn: (Hướng dẫn Tham khảo về lập chương trình nhân đạo trợ giúp bằng tiền mặt tại Philippines, OXFAM, 
2006
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Đối với các tình huống khẩn cấp diễn ra nhanh, giá trị hỗ trợ nên được quyết định trên cơ sở đánh 
giá nhu cầu và tính đến chi phí đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân bị ảnh hưởng, cùng 
với những trợ giúp có thể cần thiết cho việc sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà cửa. Hỗ trợ nhà cửa 
hiện đã đang được thực hiện tại Việt Nam, như theo các hướng dẫn mà Nghị định 20 cung cấp, với các 
mức hỗ trợ dựa trên thiệt hại về nhà cửa. Tuy nhiên, có những lo ngại về sự cụ thể của đánh giá thiệt hại. 
Nghiên cứu khuyến nghị thiết lập các biểu mẫu đánh giá thiệt hại chuẩn hóa để sử dụng thống nhất 
trên cả nước, đặc biệt là để làm rõ mức độ “thiệt hại nặng” theo tiêu chuẩn nhận trợ giúp dựa trên Khoản 
3 Điều 15 của Nghị định. Cuối cùng, mức hỗ trợ cho thiệt hại nhà cửa nên được đánh giá định kỳ để 
phản ánh biến động giá cả và bảo đảm tính thỏa đáng và bền vững của hỗ trợ.

BẢNG 7. CÁC LOẠI TÌNH HUỐNG VÀ MỐC THAM KHẢO TƯƠNG ỨNG CHO MỨC HỖ TRỢ 

Loại tình huống 
khẩn cấp

Mốc tham khảo cho mức hỗ trợ 

Diễn ra từ từ và lặp 
đi lặp lại

• Giỏ lương thực cơ bản, rổ chi tiêu tối thiểu

Diẽn ra nhanh • Giỏ lương thực cơ bản, rổ chi tiêu tối thiểu
• Chi phí lương thực, bạt, tấm lợp (dụng cụ tối thiểu) để hỗ trợ việc dựng lại, sửa chữa nhà 

hoặc di dời sau thảm họa

Quy trình xác định mức trợ giúp khẩn cấp nên được chuẩn hóa và định trước càng nhiều càng tốt 
để tránh chậm trễ trong giải ngân khoản hỗ trợ và bảo đảm việc phân bổ hỗ trợ thỏa đáng và công bằng 
trên cả nước. Tuy nhiên, quan trọng là chính phủ Việt Nam cần giữ lại một khoảng linh hoạt cho việc điều 
chỉnh mức hỗ trợ, để đáp ứng các yếu tố không thể tính chung cho tất cả các địa phương. Ví dụ, các mức 
hỗ trợ tiêu chuẩn vẫn nên nhạy cảm với biến động giá cả, khác biệt vùng miền, và đặc điểm hộ gia đình. 
(Bảng 8). 
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BẢNG 8. TỔNG HỢP NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ

Thách thức Phương án

Mức hỗ trợ không 
tính đến khác biệt 
về vùng miền

Việc xác định mức hỗ trợ cần được tiêu chuẩn hóa trong cả nước đến mức cao nhất có thể, 
và tính toán một mức trung bình của toàn quốc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể 
có sự khác biệt lớn về giá cả giữa các vùng miền. Trong trường hợp này, có thể tính những 
rổ chi tiêu tối thiểu khác nhau cho các vùng khác nhau.

Những nhu cầu đặc 
thù của trẻ em có 
thể bị bỏ qua trong 
việc tính toán mức 
hỗ trợ

Để nâng cao sự nhạy cảm với trẻ em trong các chương trình khẩn cấp của Việt Nam, điều 
cốt yếu là các nhu cầu cụ thể, đặc thù của trẻ em phải được bao gồm trong danh sách hàng 
hóa của rổ chi tiêu tối thiểu – đặc biệt tập trung vào nhu cầu của trẻ nhỏ (dưới 3 tuổi), gồm 
có nhu cầu về dinh dưỡng và tã bỉm. Vì không phải gia đình yếu thế nào cũng có trẻ em hay 
phụ nữ mang thai/đang cho con bú, có thể có những rổ chi tiêu tối thiểu khác nhau cho các 
gia đình có và không có trẻ em.

Mức hỗ trợ không 
nhạy cảm với những 
biến động về giá cả

Các mức hỗ trợ định trước, cho cả rổ chi tiêu tối thiểu và hỗ trợ thiệt hại nhà cửa, cần được 
đánh giá và cập nhật thường niên để điều chỉnh cho phù hợp với mức lạm phát hàng năm. 
Đồng thời, khi tình huống khẩn cấp xảy ra, cần thực hiện đánh giá nhanh thị trường, vì một 
số thiên tai có thể gây biến động tăng giá tạm thời do thị trường bị gián đoạn hoặc do nông 
sản bị thiệt hại.

Cuối cùng, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhóm dân bị ảnh hưởng và khuyến khích xây dựng 
năng lực chống chịu, trợ giúp dựa trên tiền mặt nên đi kèm với việc cung cấp dịch vụ, nếu khả thi. 
Với hiểu biết rằng các nhóm dễ bị tổn thương thường chịu nhiều tầng mất mát và thiếu thốn trong các 
tình huống khẩn cấp, việc thể chế hóa hợp tác với các bộ ngành khác và kết nối chuyển giao tiền mặt với 
cung cấp dịch vụ xã hội là rất quan trọng. Ví dụ, thêm nhiều nhu cầu của trẻ em có thể bị thiếu thốn ngay 
sau khi tình huống khẩn cấp xảy ra – như tác động về tâm lý, nguy cơ bạo lực gia đình, hay bị lạm dụng, 
xâm hại khi trẻ em bị chia cách với cha mẹ/người chăm sóc – và do đó nên nhận được sự quan tâm đặc 
biệt của các nhân viên công tác xã hội và được giới thiệu chuyển tuyến nếu cần để có được những dịch 
vụ phù hợp.

3.5. PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ 

Việc lựa chọn phương thức chi trả là một khía cạnh quan trọng trong việc thiết kế bất kỳ can thiệp nào dựa 
trên tiền mặt. Đặc biệt, trong những trường hợp khẩn cấp cần tiếp nhận trợ giúp nhanh chóng, cơ chế chi 
trả phải được thiết kế một cách phù hợp để đảm bảo rằng người thụ hưởng nhận được khoản hỗ trợ một 
cách an toàn và thường xuyên. 

Nhìn chung, có ba phương pháp tiếp cận chính trong việc chi trả các khoản trợ giúp xã hội 1) trao tiền 
mặt tận tay, 2) tiền di động và 3) tài khoản tài chính toàn diện. Trong cách tiếp cận thứ nhất, khoản hỗ trợ 
được trả bằng tiền mặt, người tiếp nhận hỗ trợ phải đi đến một địa điểm định trước - chẳng hạn như một 
bưu điện, trạm y tế, hay một trụ sở khác cũa chính quyền - vào một thời điểm nhất định, để nhận khoản 
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hỗ trợ. Phương án thứ hai là chuyển tiền di động vào tài khoản ví điện tử của người hưởng lợi, phương án 
này đòi hỏi việc mở tài khoản di động và các đại lý tiền di động phải hoạt động ở khu vực địa lý được xác 
định để hỗ trợ. Cuối cùng, phương án thứ ba, cũng là phương án bao quát nhất về tài chính, là mở một tài 
khoản ngân hàng cho người hưởng lợi và theo đó cung cấp thêm các dịch vụ tài chính góp phần khuyến 
khích người hưởng lợi tham gia thụ hưởng dịch vụ. Các bằng chứng từ kinh nghiệm của nhiều nước trên 
thế giới chỉ ra sự ưu việt của các phương thức chi trả số và những lợi ích tiềm tàng của các phương thức 
đó. Tuy nhiên, với một chương trình trợ giúp khẩn cấp, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp nhất cần tính đến 
bối cảnh địa lý, hạ tầng tài chính, độ phủ sóng mạng di động, trình độ văn hóa trung bình, và mức phổ cập 
hiểu biết về tài chính của người dân.

Hiện tại, trợ giúp khẩn cấp bằng tiền mặt trao tận tay vẫn được coi là phương án thích hợp nhất 
cho Việt Nam (Bảng 9), xét trên tình trạng thiếu hụt cơ sở hạ tầng tài chính địa phương và độ bao phủ 
điện thoại thông minh thấp, đặc biệt là ở các cộng đồng hẻo lánh nhất. Việc cấp phát trợ giúp tiền mặt 
khẩn cấp vẫn nên dựa vào VnPost, giống như trợ giúp xã hội thường xuyên hiện nay, và từ đó tận dụng 
được kinh nghiệm cũng như kỹ năng chi trả tiền mặt của Bưu điện. Trong một số trường hợp cụ thể, có 
thể cần cân nhắc một phương án khác để trao tiền mặt tận tay, đặc biệt là trao tiền mặt đến tận nhà cho 
từng người hoặc hộ gia đình hưởng lợi. Phương án này có thể phù hợp ở các vùng quá xa xôi hẻo lánh 
nơi mà người dân không thể di chuyển đến địa điểm chi trả vì giao thông bị đứt gãy. Tuy nhiên, phương 
án này không nên được ưu tiên.

Mặc dù có thể dựa vào VnPost với vai trò nhà cung cấp dịch vụ chi trả, chính phủ Việt Nam nên 
tiến hành thiết lập thêm các phương thức chi trả khác, đặc biệt tập trung vào việc chuyển dịch từ 
cấp phát tiền mặt trao tận tay sang các phương án điện tử và số hóa. Như vậy, chính phủ Việt Nam cần 
tiếp tục nỗ lực đề ra các quy định giúp phổ biến dịch vụ tiền di động và khuyến khích các chương trình 
tăng độ bao phủ của điện thoại di động ở các vùng hẻo lánh. Một khi hạ tầng cho thanh toán số đã 
được thiết lập, điện thoại di động sẽ là một phương án thay thế nhanh chóng và an toàn hơn để cấp 
phát trợ giúp bằng tiền mặt trong cả các tình huống khẩn cấp diễn ra nhanh chóng và các tình huống 
diễn ra từ từ. Trong tương lai, các hình thức chi trả số hóa cần được ưu tiên, trong khi giải pháp trao tiền 
mặt tận tay chỉ nên sử dụng trong một số trường hợp cụ thể.
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BẢNG 9. CÁC PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ HỖ TRỢ TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Phương thức Cơ quan 
thực hiện

Sử dụng khi nào

Trao tiền mặt tận 
tay thông qua 
VnPost

Bộ LĐTBXH 
và VnPost

Đây là cách nhanh chóng, và dựa vào phương pháp hiện đang được sử dụng 
trong trợ giúp xã hội thường xuyên.

Thích hợp với cả các tình huống khẩn cấp diễn ra nhanh chóng và các tình 
huống diễn ra từ từ, đặc biệt là ở các vùng hẻo lánh với độ phủ sóng mạng 
internet thấp. 

Trao tiền mặt tận 
tay thông qua cán 
bộ quản lý ca (trao 
đến tận nhà người 
hưởng lợi)

Bộ LĐTBXH Phương án này chậm và tốn nhiều thời gian hơn và chỉ nên sử dụng trong một 
số trường hợp cụ thể.

Thích hợp nhất với các tình huống khẩn cấp diễn ra nhanh chóng, đặc biệt là 
ở các vùng rất hẻo lánh và không an toàn, khi người hưởng lợi không thể di 
chuyển đến địa điểm chi trả vì giao thông bị đứt gãy, hoặc vì lý do cá nhân khác. 

Tiền điện tử thông 
qua ứng dụng số

Bộ LĐTBXH

Viettel

Khi một hệ thống đã được thiết lập, đây là phương án nhanh nhất. Nó cũng là 
phương án an toàn và dễ dàng nhất cho người hưởng lợi.

Khi đã được triển khai thì phương án này có thể được sử dụng cho cả các tình 
huống khẩn cấp diễn ra nhanh chóng và các tình huống diễn ra từ từ. Phù hợp 
nhất với những khu vực có độ bao phủ mạng internet và điện thoại di động cao 
nhưng có thể được mở rộng ra toàn quốc nếu được đi kèm với việc nâng cao độ 
phủ sóng mạng viễn thông và các chiến dịch “xóa mù công nghệ số”. 

HỘP 12. HỖ TRỢ COVID-19 THÔNG QUA DỊCH VỤ CHI TRẢ VIETTEL PAY   

Trong khuôn khổ sáng kiến chung của Quỹ các Mục tiêu Phát triển Bền vững Chung của Liên Hợp Quốc 
do UNDP, ILO, UNFPA và UNICEF thực hiện tại Việt Nam, hướng tới việc đẩy nhanh quá trình chuyển giao 
của Việt Nam sang một hệ thống bảo trợ xã hội toàn diện và thống nhất hơn, Bộ LĐTBXH đã thử nghiệm 
cấp phát trợ giúp khẩn cấp bằng phương pháp thanh toán số trong chương trình hỗ trợ ứng phó với 
COVID-19. Ở nhiều địa phương, như tỉnh Nam Định, người hưởng lợi đã có thể nhận hỗ trợ bằng tiền 
điện tử chi trả qua ứng dụng Viettel Pay. Hơn nữa, người hưởng lợi còn được cấp một thẻ có thể dùng 
để rút tiền ở bất kỳ điểm rút tiền mặt nào. Sáng kiến này cung cấp một phương thức cấp phát trợ giúp 
tiền mặt an toàn và hiệu quả, tạo điều kiện tuân thủ giãn cách xã hội và tránh được việc người dân di 
chuyển không cần thiết.

Nguồn: (Thanh toán Điện tử - Công nghệ Đổi đời cho Trợ giúp Xã hội trong Thời đại COVID-19, Liên Hợp Quốc 
tại Việt Nam, 2020)
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3.6. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ

Các mô hình theo dõi và đánh giá (Monitoring & Evaluation – M&E) cường tráng hỗ trợ sự phát triển của 
các hệ thống bảo trợ xã hội và cung ấp những công cụ hữu ích nhất để cùng lúc vừa đánh giá hiệu quả 
của một chương trình vừa cung cấp hướng dẫn cho việc cải thiện chương trình đó. Thông qua theo dõi và 
đánh giá, có thể nhìn nhận tổng thể chương trình can thiệp đang vận hành như thế nào, xác định các nguy 
cơ và thử thách, và điều chỉnh chiến lược triển khai nếu cần thiết để đạt được mục đích của chương trình.

Để theo dõi và đánh giá các chương trình trợ giúp khẩn cấp trong nước, Việt Nam nên áp dụng 
phương pháp tiếp cận hỗn hợp, bao gồm việc thu thập và phân tích dữ liệu định lượng và định 
tính. Dữ liệu định lượng bao gồm các dữ liệu theo dõi sau cấp phát và dữ liệu định lượng hành chính, còn 
dữ liệu đính tính bao gồm các thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn thực hiện định kỳ sau khi triển khai 
chương trình (Bảng 10). Nghiên cứu khuyến nghị xây dựng các công cụ thu thập dữ liệu chuẩn hóa, như 
các bảng hỏi khảo sát và hướng dẫn phỏng vấn, và cán bộ LĐTBXH ở cấp trung ương và địa phương cần 
được tập huấn về thu thập và phân tích dữ liệu.

Về phương thức thu thập dữ liệu định lượng, có thể thực hiện theo dõi sau cấp phát (post-distribu-
tion monitoring – PDM). Các cán bộ lao động địa phương hoặc nhân viên cấp phát của VnPost có thể 
thực hiện theo dõi sau cấp phát dưới hình thức một khảo sát định lượng ngắn, trong một số ngày chi trả 
nhất định. Khảo sát PDM này có thể tập trung chủ yếu vào các kết quả mong muốn chính yếu của chương 
trình và hỏi người thụ hưởng những thông tin về chất lượng vận hành tổng thể của các quy trình trong 
chương trình. Khi phân tích dữ liệu từ khảo sát PDM, cần bổ trợ bằng các dữ liệu hành chính của chương 
trình (số người hưởng lợi, thông tin kinh tế xã hội về người hưởng lợi, vị trí địa lý của người hưởng lợi), 
những thông tin này có thể thu thập được từ dữ liệu đăng ký của chương trình.

HỘP 13. CÁC MỤC TIÊU CỦA THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ

Theo dõi và đánh giá bao gồm thiết lập các hệ thống để xem xét lại một cách nhất quán cách vận hành 
chương trình ứng phó khẩn cấp, những khía cạnh cần cải thiện và liệu các mục đích của chương trình 
có đạt được hay không. Theo dõi là một quá trình liên tục đòi hỏi sự kết nối thường xuyên và phân tích 
dữ liệu để hỗ trợ việc đưa ra quyết định kịp thời, kiểm tra xem các hoạt động có đang được thực hiện 
theo kế hoạch hay không, bảo đảm trách nhiệm giải trình, và cung cấp nền tảng cho đánh giá và học 
hỏi. Đánh giá xác định mức độ thành công đạt được và mức độ các kết quả dự kiến được tạo nên. Nó 
đo lường việc chương trình có giành được các mục tiêu mong muốn thông qua các hoạt động can 
thiệp cụ thể hay không. Đánh giá cũng cung cấp nhận thức về các bài học và các thực hành có nhiều 
hứa hẹn.

Nguồn: (Bộ công cụ truyền thông thay đổi xã hội và hành vi dùng cho chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn 
cấp, Chương trình cộng tác truyền thông năng lực y tế giữa USAID và Đại học Johns Hopkins, 2020)
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Thu thập dữ liệu định lượng cần được bỏ trợ bằng các phương pháp định tính, ví dụ như dưới 
dạng các buổi thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn người cung cấp thông tin chính, để cung 
cấp thông tin bối cảnh về trải nghiệm của người hưởng lợi và những thách thức mà người tham 
gia triển khai chương trình phải đối mặt. Các buổi thảo luận nhóm tập trung cần nhắm đến đối tượng 
hưởng lợi và giúp hiểu được trải nghiệm của họ với chương trình ứng phó khẩn cấp cũng như mức độ 
thỏa đáng của khoản hỗ trợ. Để điều tra sâu hơn về cách vận hành chương trình, các buổi phỏng vấn 
người cung cấp thông tin chính với các trưởng thôn, ấp, tổ trưởng dân phố và nhân viên cấp phát của 
VnPost có thể cung cấp phản hồi về các hoạt động triển khai chương trình và thu thập các đề xuất để cải 
thiện quy trình.

BẢNG 10. CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ

Công cụ Cơ quan thực hiện Mục tiêu và đối tượng nhắm đến

Dữ liệu hành 
chính

Bộ LĐTBXH và các Sở 
LĐTBXH

Tổng hợp từ các thông tin đăng ký do người hưởng lợi cung cấp
• Bao gồm thông tin về tổng số người hưởng lợi dựa trên thông tin 

có sẵn, ví dụ về địa điểm, nhóm tuổi, giới tính chủ hộ, số trẻ em 
trong hộ.

Theo dõi sau cấp 
phát

Sở LĐTBXH và VnPost Mục tiêu: Đối tượng hưởng lợi
• Khảo sát ngắn được thực hiện ở một số điểm chi trả được lựa 

chọn với người hưởng lợi sau chu kỳ chi trả 
• Thu thập thông tin về chất lượng, mức độ đầy đủ, hiệu quả, và 

tính thiết thực của khoản trợ giúp
• Các phát hiện sẽ được sử dụng để cải thiện quy trình vận hành 

hàng ngày và đánh giá tác động của chương trình 

Thảo luận nhóm 
tập trung

Nghiên cứu viên độc 
lập

Mục tiêu: Đối tượng hưởng lợi
• Ghi nhận các tương tác trong cộng đồng sau khi triển khai 

chương trình 
• Phản hồi về trải nghiệm của người hưởng lợi với các quy trình của 

chương trình
• Các phát hiện sẽ được sử dụng để cải thiện quy trình vận hành 

hàng ngày và đánh giá tác động của chương trình 

Phỏng vấn sâu Nghiên cứu viên độc 
lập

Mục tiêu: Cán bộ chương trình và những người phụ trách triển khai
• Ghi nhận phản hồi về các quy trình triển khai
• Xác định các phần có thể ghi nhận bài học và cải thiện
• Các phát hiện sẽ được sử dụng để cải thiện quy trình vận hành 

hàng ngày
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KẾT LUẬN
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Mặc dù Việt Nam đã và đang nỗ lực cải thiện hệ thống bảo trợ xã hội thường xuyên theo hướng 
có khả năng ứng phó với các cú sốc, song khái niệm bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các 
cú sốc vẫn còn tương đối mới mẻ trong cả nước và vẫn chưa có mối liên hệ rõ ràng giữa trợ giúp 
thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp. Ở cấp độ chính sách, Nghị định 20 là khung pháp lý chủ yếu quy 
định các hoạt động trợ giúp xã hội tại Việt Nam, với các quy định về cả trợ giúp xã hội thường xuyên và 
trợ giúp khẩn cấp trong thiên tai cũng như trợ giúp khẩn cấp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Tuy nhiên, 
phân tích phát hiện thấy Nghị định này không nhạy cảm với nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương, 
cũng như quá tập trung vào cứu trợ ngắn hạn ngay sau thiên tai và thông qua trợ giúp bằng hiện vật.

Nổi bật nhất, các loại hỗ trợ nêu trong Nghị định 20 không đủ nhạy cảm với các nhu cầu cụ thể 
của trẻ em trong tình huống khẩn cấp. Cao hơn việc cung cấp trợ giúp xã hội thường xuyên cho các 
trẻ em bị lạc mất cha mẹ hoặc có cha mẹ qua đời trong thiên tai, Nghị định không có điều khoản cụ thể 
nào về việc cung cấp trợ giúp khẩn cấp cho trẻ em nói chung hoặc các hộ gia đình có trẻ em. Thêm vào 
đó, với việc liên kết giữa trợ giúp khẩn cấp, trợ giúp xã hội thường xuyên và các dịch vụ xã hội không 
được xác định đầy đủ trong Nghị định, các nhu cầu phức tạp của trẻ em không được đáp ứng một cách 
thỏa đáng. Để trợ giúp tốt hơn cho trẻ em trong tình huống khẩn cấp và kết nối các em hiệu quả hơn 
với các hỗ trợ cần thiết cho các em, vẫn còn dư địa cho việc cải thiện sự phối hợp và hợp tác của các cơ 
quan nhà nước, như giữa Cục Bảo trợ Xã hội và Cục Trẻ em của Bộ LĐTBXH, với Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

Để làm cho trợ giúp xã hội khẩn cấp – và cả trợ giúp xã hội thường xuyên – trở nên nhạy cảm hơn 
với trẻ em, và đưa ra nhiều phương án cho việc thiết kế và triển khai chuyển giao hỗ trợ tiền mặt 
trong tình huống khẩn cấp; phân tích khả thi này cung cấp một số phương án ở các cấp độ chính 
sách, chương trình và quản lý. Ở cấp chính sách, các điều chỉnh và cập nhật đối với Nghị định 20, như 
đưa chuyển giao tiền mặt vào thành phương thức hỗ trợ chính trong tình huống khẩn cấp và chuyển từ 
đánh giá thiệt hại sang xác định đối tượng hưởng lợi theo nhóm dân số bao trùm có thể giúp hoạt động 
trợ giúp trở nên nhạy cảm hơn với trẻ em. Thêm vào đó, việc thể chế hóa liên kết giữa trợ giúp khẩn cấp 
bằng tiền mặt với các dịch vụ xã hội, kết nối người hưởng lợi từ chương trình trợ giúp khẩn cấp với các 
dịch vụ bổ trợ họ có thể cần đến, sẽ có tác dụng rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu của trẻ em một cách 
toàn diện. Đồng thời ở cấp độ chương trình, cần tích hợp tốt hơn trợ giúp xã hội thường xuyên với ứng 
phó khẩn cấp, và Chính phủ Việt Nam nên cân nhắc một số chiến lược để đạt được điều này, ví dụ như 
mở rộng quy mô các chương trình chuyển giao trợ giúp xã hội thường xuyên sẵn có theo chiều dọc hay 
chiều ngang, hoặc thực hiện liên kết theo kiểu vệ tinh giữa các chương trình nhân đạo với hệ thống của 
nhà nước. Sự tích hợp ở mức cao này sẽ không chỉ giúp đẩy mạnh ứng phó khẩn cấp, mà sau cùng nó 
còn cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội của cả nước và tăng cường khả năng ứng phó với các cú sốc của 
hệ thống này trong tương lai.

Một hệ thống trợ giúp xã hội thường xuyên và khẩn cấp được cải thiện như thế sẽ dựa nhiều vào 
các hệ thống quản lý hiệu quả và năng suất, mà Chính phủ cần đầu tư nhiều hơn vào đó. Các quy 
trình, như xác định đối tượng hưởng lợi và đăng ký, sẽ cần được cải thiện để hoạt động trơn tru, đặc biệt 
là trong khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Hơn nữa, các mức hỗ trợ cho trợ giúp khẩn cấp cần được xác 
định trước nếu có thể, để không gây chậm trễ cho việc cấp phát hỗ trợ, đồng thời cần được bổ trợ bằng 
các đánh giá nhu cầu mà sẽ giúp xác định những nhu cầu khác nhau của người lớn, trẻ em, phụ nữ đang 
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mang thai/cho con bú. Cuối cùng, về đăng ký, cung cấp thông tin/truyền thông và phương thức chi trả, 
khuyến nghị tổng quát là Chính phủ Việt Nam tiếp tục nỗ lực tăng mức độ số hóa, và qua đó nhắm đến 
việc xây dựng các giải pháp số hóa và điện tử cho cả ba phương diện này. Bảng 11 dưới đây trình bày 
tóm tắt các hoạt động được khuyến nghị, cu g2 với các cơ quan phụ trách và khung thời gian gắn liền 
với các hoạt động này.

BẢNG 11. TRÌNH TỰ THỜI GIAN CỦA CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH CHO CẤP QUẢN LÝ  

Hoạt động Cơ quan phụ 
trách

Khung thời 
gian

Điều chỉnh và 
sửa đổi Nghị 
định 20

• Điều chỉnh/cập nhất Nghị định hoặc các hướng dẫn thực 
hiện để phản ánh các sửa đổi được đề xuất trợ giúp đột 
xuất, đặc biệt là cho trẻ em

Chính phủ Việt 
Nam

Ngắn hạn, 
trong 1-2 
năm tới

Thúc đẩy điều 
phối và phối 
hợp

• Tăng mức độ điều phối trong nội bộ Bộ LĐTBXH, giữa 
phòng Chính sách Bảo trợ Xã hội và phòng Trợ giúp Đột 
xuất (Cục Bảo Trợ Xã hội), với Cục Trẻ em, và cùng xây 
dựng các đánh giá nhu cầu và tăng cường chia sẻ dữ liệu, 
đặc biệt là dữ liệu về trẻ em

• Thúc đẩy phối hợp giữa Bộ LĐTBXH và Bộ NNPTNT và 
cùng xác định các cơ chế kích hoạt cũng như các hành 
động cảnh báo sớm

• Xác định liên kết và các kênh giới thiệu chuyển tuyến đến 
các dịch vụ xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi các tình 
huống khẩn cấp giữa Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT 

• Thiết lập các quy trình và hạ tầng điều phối hiệu quả: 
các nhóm làm việc, kế hoạch hành động, quy trình đăng 
ký người hưởng lợi thống nhất, các mẫu đăng ký và tiếp 
nhận chung

Bộ LĐTBXH, Bộ 
NNPTNT, Bộ Y tế, 
Bộ GD&ĐT

Ngắn hạn, 
trong 1-2 
năm tới

Áp dụng chiến 
lược tích hợp

• Xác định chiến lược tích hợp thích hợp nhất cho trợ giúp 
xã hội thường xuyên và khẩn cấp; như mở rộng chương 
trình trợ giúp xã hội sẵn có theo chiều dọc/chiều ngang, 
liên kết với chương trình sẵn có theo kiểu vệ tinh 

• Xác định các chương trình tiềm năng cho ứng phó khẩn 
cấp

• Xây dựng thiết kế cho một mô hình chuyển giao tiền mặt 
khẩn cấp

Bộ LĐTBXH, với 
sự hỗ trợ của các 
đối tác tham gia 
cấp phát hỗ trợ 
tiền mặt

Ngắn hạn, 
trong 1-2 
năm tới

Xác định đối 
tượng hưởng 
lợi

• Phát triển một bản đồ xác định đối tượng trên quy mô 
địa lý

• Xác định các nhóm đối tượng cho việc xác định theo 
nhóm dân số

Bộ LĐTBXH, Bộ 
NNPTNT 

Ngắn hạn, 
trong 1-2 
năm tới

Đăng ký  • Xây dựng một biểu mẫu chuẩn hóa cho việc đăng ký Bộ LĐTBXH, Bộ 
Công An 

Ngắn hạn, 
trong 1-2 
năm tới

• Thiết lập các trung tâm đăng ký
• Phát triển các phương thức đăng ký số
• Mở rộng chương trình cấp căn cước công dân

Trung hạn, 
trong 3-5 
năm tới

71PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI VỀ TRỢ GIÚP BẰNGTIỀN MẶT CHO TRẺ EM TRONG CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP TẠI VIỆT NAM



Hoạt động Cơ quan phụ 
trách

Khung thời 
gian

Cung cấp 
thông tin/
truyền thông

• Tập huấn cho các trưởng thôn, ấp, tổ trưởng dân phố và 
xây dựng các tài liệu truyền thông chuẩn hóa 

• Đánh giá tính liên quan và thích hợp của các kênh truyền 
thông khác nhau dùng để cung cấp thông tin cho các 
loại tình huống khẩn cấp khác nhau

• Chuẩn bị các tài liệu truyền thông chuẩn hóa cho các 
trường hợp khẩn cấp để thông báo cho các cộng đồng 
bị ảnh hưởng về khả năng được nhận hỗ trợ chuyển giao 
tiền mặt khẩn cấp

Bộ LĐTBXH, các 
Sở LĐTBXH 

Ngắn hạn, 
trong 1-2 
năm tới

Mức hỗ trợ • Xác định giá trị Rổ Chi tiêu Tối thiểu cho các tình huống 
khẩn cấp diễn ra từ từ và lặp đi lặp lại

• Xây dựng các biểu mẫu đánh giá thiệt hại chuẩn hóa  
• Thể chế hóa liên kết giữa trợ giúp tiền mặt và việc cung 

cấp các dịch vụ xã hội 

Bộ LĐTBXH Ngắn hạn, 
trong 1-2 
năm tới

Phương thức 
chi trả

• Ký hợp đồng chính thức với VnPost để chi trả trợ giúp 
khẩn cấp

• Tiếp tục thí điểm các phương thức thanh toán điện tử và 
số hóa

Bộ LĐTBXH Ngắn hạn, 
trong 1-2 
năm tới

• Mở rộng các phương thức thanh toán điện tử và số hóa 
cho trợ giúp thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp 

Trung hạn, 
trong 3-5 
năm tới

Theo dõi và 
đánh giá

• Xây dựng các công cụ thu thập dữ liệu phù hợp với thiết 
kế sắp tới của chương trình chuyển giao hỗ trợ tiền mặt 

• Tập huấn cho các cán bộ LĐTBXH về phương thức thu 
thập dữ liệu 

Bộ LĐTBXH, các 
Sở LĐTBXH

Ngắn hạn, 
trong 1-2 
năm tới
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PHỤ LỤC A. TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI CUNG CẤP 
THÔNG TIN CHÍNH

Địa điểm Cơ quan Số người tham gia

Trung ương Bộ LĐTBXH 2

Bộ Tài chính 1

Bộ NN&PTNT 1

Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 1

VnPost 1

Đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính 1

UNICEF 2

UNFPA 1

UN Women 1

FAO 1

Số người cung cấp thông tin 12

Cà Mau Sở LĐTBXH 2

Phòng LĐTBXH 3

Sở Tài chính 5

Sở NN&PTNT 4

Sở GD&ĐT 2

VnPost 4

Chữ Thập Đỏ 2

Ủy ban Nhân dân 2

Hội Liên hiệp Phụ nữ 4

Mặt trận Tổ quốc 5

Số người cung cấp thông tin 33

Lào Cai Sở LĐTBXH 3

Phòng LĐTBXH 2

Sở NN&PTNT 4

Sở GD&ĐT 3

Sở Tài chính 3

VnPost 3

Chữ Thập Đỏ 3

Mặt trận Tổ quốc 4

Ủy ban Nhân dân 2
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Địa điểm Cơ quan Số người tham gia

Số người cung cấp thông tin 27

Quảng Bình Sở LĐTBXH 2

Sở NN&PTNT 5

Sở GD&ĐT 3

Sở Tài chính 3

Phòng LĐTBXH 4

VnPost 3

Chữ Thập Đỏ 3

Mặt trận Tổ quốc 4

Ủy ban Nhân dân 6

Hội Liên hiệp Phụ nữ 1

Số người cung cấp thông tin  34

Gia Lai Sở LĐTBXH 4

Phòng LĐTBXH 6

Sở Tài chính 4

Sở GD&ĐT 2

Sở NN&PTNT 6

VnPost 3

Chữ Thập Đỏ 3

Mặt trận Tổ quốc 3

Ủy ban Nhân dân 3

Số người cung cấp thông tin  34

Tổng số người cung cấp thông tin 140
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PHỤ LỤC B. TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI THAM GIA THẢO 
LUẬN NHÓM TẬP TRUNG

Địa điểm Thành phần tham gia Số người tham gia

Cà Mau Người hưởng lợi từ trợ giúp khẩn cấp 13 (8 nữ, 5 nam)

Người hưởng lợi từ trợ giúp thường xuyên 14 (8 nữ, 6 nam)

Người chưa từng hưởng trợ giúp xã hội 6 (3 nữ, 3 nam)

Số người tham gia thảo luận nhóm 33

Lào Cai Người hưởng lợi từ trợ giúp khẩn cấp 6 (2 nữ, 4 nam)

Người hưởng lợi từ trợ giúp thường xuyên 8 (3 nữ, 5 nam)

Người chưa từng hưởng trợ giúp xã hội 2 (2 nữ, 0 nam)

Số người tham gia thảo luận nhóm 16

Quảng Bình Người hưởng lợi từ trợ giúp khẩn cấp 8 (1 nữ, 7 nam)

Người hưởng lợi từ trợ giúp thường xuyên 5 (2 nữ, 3 nam)

Người chưa từng hưởng trợ giúp xã hội 3 (1 nữ, 2 nam)

Số người tham gia thảo luận nhóm 16

Gia Lai Người hưởng lợi từ trợ giúp khẩn cấp 5 (2 nữ, 3 nam)

Người hưởng lợi từ trợ giúp thường xuyên 4 (2 nữ, 2 nam)

Người chưa từng hưởng trợ giúp xã hội 3 (0 nữ, 3 nam)

12

Tổng số người tham gia thảo luận nhóm 77
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PHỤ LỤC C. HƯỚNG DẪN THU THẬP DỮ LIỆU
CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN CHÍNH: NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH, 
TIỀN DI ĐỘNG

Các câu hỏi giới thiệu

1 Anh/chị có thể vui lòng giới thiệu ngắn gọn về bản thân và vai trò, nhiệm vụ của anh chị trong công 
việc trong ngành dịch vụ tài chính?

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đặt cho anh/chị các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử ở Việt 
Nam. Chúng tôi có hai chủ đề lớn muốn thảo luận: (1) Tình trạng hiện tại của tiền điện tử ở Việt Nam; (2) Tiền 
điện tử trong trợ cấp xã hội.

Nếu anh/chị không biết câu trả lời cho một số câu hỏi thì cũng không sao cả, chúng ta sẽ bỏ qua câu đó và 
đi tới câu tiếp theo.

Tiền di động ở Việt Nam 

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về tình trạng hiện thời của việc cung cấp dịch vụ tiền di động ở 
Việt Nam. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về việc tiền di động được sử dụng như thế nào và việc cung cấp và sử 
dụng dịch vụ này hiện có những khó khăn gì. 

1 Anh/chị có thể cho chúng tôi một cái nhìn tổng quan về tình hình hiện thời của dịch vụ tiền di động ở 
Việt Nam?

a Tiền di động có được sử dụng thường xuyên không?

2 Anh chị đánh giá thế nào về mức độ bao phủ của tiền di động ở Việt Nam? Tiền di động có mặt trên 
khắp cả nước không?

a Mức độ bao phủ ở khu vực thành thị và nông thôn có khác nhau nhiều không?

3 Người dùng điển hình của dịch vụ tiền di động là người như thế nào? Có sự khác biệt rõ rệt giữa các 
nhóm tuổi, vùng miền hay các yếu tố nhóm dân số khác không? 

a Anh/chị có nghĩ rằng người dân biết về sự tồn tại của dịch vụ tiền di động không?

4 Đại dịch COVID-19 có tạo ra thay đổi nào đáng kể trong việc sử dụng tiền di động không? Anh/chị có 
thể giải thích rõ hơn được không?

a Dịch vụ có được cung cấp sẵn sàng hơn (trên diện rộng hơn, dễ tiếp cận hơn v.v.) không?

b Khối lượng/tần suất sử dụng dịch vụ tiền di động có tăng lên không?

c Có sự thay đổi gì về các nhóm người sử dụng dịch vụ không?

5 Có những vướng mắc gì (nếu có) trong việc tăng độ bao phủ và tăng lượng sử dụng dịch vụ tiền di 
động?
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Tiền di động phục vụ cho các chương trình chuyển giao tiền mặt

Trong phần này chúng tôi có một số câu hỏi về khả năng sử dụng tiền di động cho việc thực hiện các 
chương trình chuyển giao hỗ trợ bằng tiền mặt. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn tiền di động có thể sử dụng 
như thế nào cho mục đích này và những khó khăn nào có thể gặp phải.

1 Các câu hỏi sau đây sẽ hỏi về một số bước trong quy trình chuyển tiền di động: (1) đăng kí và (2) chi 
trả.

a Quá trình đăng kí được thực hiện như thế nào với nhà cung cấp dịch vụ tiền di động? Các đối tượng 
hưởng lợi được yêu cầu cần có những loại giấy tờ gì và dữ liệu về họ được lưu trữ ở đâu?

b Sau khi một người dùng mới được đăng kí thì mất bao lâu để tài khoản của họ được kích hoạt và sẵn 
sàng sử dụng?

c Nếu muốn đăng kí cho nhiều người dùng mới cùng một lúc thì mất bao lâu? Nếu có đầy đủ thông tin 
trong tay thì có thể xúc tiến việc đăng kí nhiều người dùng cùng lúc một cách nhanh chóng không ?  

d Về mặt công cụ kĩ thuật, người dùng cần có gì? Ví dụ có yêu cầu cụ thể gì về điện thoại không (điện 
thoại thông minh hay không)? Có thể đăng kí cho nhiều người dùng khác nhau trên cùng một thẻ SIM 
không? 

e Về thanh toán, có các loại giao dịch tài chính nào? Có thể thanh toán hóa đơn không? Người dùng có 
thể chuyển tiền cho người dùng khác không?

f Có những chi phí nào gắn với giao dịch thanh toán?

2 Trong thời gian xảy ra thiên tai dịch vụ có thể bị gián đoạn, có quan ngại nào về việc dịch vụ tiền di 
động có thể không sẵn sàng hoặc không sử dụng được khi xảy ra tình huống khẩn cấp không?   

3 Anh/chị hoặc cơ quan của anh/chị đã từng hỗ trợ hay tư vấn cho chính phủ về khả năng sử dụng tiền 
di động trong các chương trình chi trả hỗ trợ tiền mặt chưa?   

a Nếu có, anh/chị có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết không?

b Nếu không, theo anh/chị việc này có khả thi không?  

c Anh/chị có cho rằng sử dụng tiền di động trong các chương trình trợ cấp xã hội sẽ là một giải pháp 
thuận lợi cho tất cả các bên liên quan không? 

Các câu hỏi khép lại buổi phỏng vấn

1 Theo kinh nghiệm của anh/chị với dịch vụ tiền di động, còn điều gì liên quan đến chủ đề này mà anh 
chị muốn chia sẻ không? 

2 Anh/chị có muốn bổ sung thêm thông tin gì về việc sử dụng tiền di động trong các chương trình 
chuyển giao hỗ trợ tiền mặt không?  
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Câu hỏi phỏng vấn người cung cấp thông tin chính: Cán bộ triển khai

Các câu hỏi giới thiệu 

1 Anh/chị có thể vui lòng giới thiệu ngắn gọn về bản thân và vai trò, nhiệm vụ của anh chị trong công 
việc thiết kế và triển khai các chương trình hỗ trợ tiền mặt?

a Anh/chị có đang làm việc cho chương trình chuyển giao tiền mặt hay chương trình cụ thể nào 
hướng đến đối tượng là trẻ em và gia đình không? Anh/chị vui lòng chia sẻ thêm về chương trình đó.

b Anh/chị đã từng làm việc cho chương trình ứng phó với thiên tai/thảm họa nào chưa?

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi cho anh/chị về các chương trình hỗ trợ xã hội thường xuyên 
và chương trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam. Chúng tôi có hai chủ đề chính muốn 
trao đổi: (1) chương trình; (3) sự điều phối và nhất quán trong việc quản lý chương trình đó.
Nếu anh/chị không biết câu trả lời cho một số câu hỏi thì cũng không sao cả, chúng ta sẽ bỏ qua câu đó và 
đi tới câu tiếp theo.

Chương trình

Trong phần này chúng tôi có một số câu hỏi về chương trình mà anh chị đang triển khai

1 Anh chị vui lòng trình bày về chương trình hỗ trợ tiền mặt chính mà anh chị đang tham gia triển khai 
tại địa phương này?

a Các mục tiêu chính của chương trình là gì?

b Đối tượng hưởng lợi mà chương trình nhắm đến là những nhóm nào?

c Chương trình cung cấp những hỗ trợ gì?

d Anh chị bắt đầu triển khai chương trình này từ khi nào và dự định sẽ tiếp tục triển khai chương trình 
này đến khi nào?

2 Anh chị vui lòng trình bày về các quy trình khác nhau của chương trình hỗ trợ tiền mặt mà anh chị 
đang triển khai? Các câu hỏi sau đây sẽ hỏi về từng quy trình thực hiện: (1) đăng kí, (2) chi trả, (3) giải 
quyết khiếu nại.

a Các đối tượng hưởng lợi thường được đăng kí tham gia chương trình như thế nào? Họ được yêu cầu 
cần có những loại giấy tờ gì và dữ liệu về các đối tượng hưởng lợi được lưu trữ ở đâu? Chương trình 
hỗ trợ tiền mặt có sử dụng hệ thống quản lý thông tin chương trình không?

b Các khoản hỗ trợ tiền mặt được chi trả như thế nào? 
Chương trình của anh chị sử dụng tiền mặt, tiền di động, thẻ trả trước hay phiếu mua hàng?

c Nếu sử dụng cách trao tiền mặt tận tay, theo anh/chị có những khó khăn nào cản trở việc sử dụng 
các phương thức chuyển tiền hiện đại hơn (ví dụ như tiền di động)?

d Cách chi trả giữa các vùng miền có gì khác nhau không? 
Hỏi sâu hơn nếu có địa phương nào có khó khăn về hạ tầng cho việc chi trả hỗ trợ bằng tiền mặt trao tận 
tay không?

e Chương trình của anh chị có cơ chế giải quyết khiếu nại không? Anh/chị vui lòng giải thích cụ thể.
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3 Chương trình của anh chị gặp phải những khó khăn chính nào khi triển khai? 

a Anh chị có kế hoạch giải quyết các khó khăn đó như thế nào?

b Anh chị có cho rằng các đối tượng hưởng lợi của chương trình đang gặp khó khăn nào trong việc 
tiếp cận các quy trình (như đăng kí, chi trả hay giải quyết khiếu nại) mà anh chị vừa chia sẻ không?

4 Kế hoạch của anh chị cho chương trình này trong tương lai là gì?

a Anh chị có chiến lược gì cho việc kết thúc chương trình và rút lui không?

b Anh chị có thảo luận với chính quyền về khả năng tiếp quản chương trình không?

c Nếu chương trình của anh chị là một chương trình hỗ trợ tiền mặt thường xuyên, anh chị có 
tính đến việc cải thiện chương trình để ứng phó với các cú sốc chưa?

5 Theo anh chị, các hộ gia đình tại địa phương này có những khó khăn chính nào?

a Anh chị có cho rằng chương trình của mình đã hỗ trợ được cho các hộ hưởng lợi giải quyết những 
khó khăn đó chưa? Vui lòng giải thích vì sao.

Tính nhất quán và điều phối

1 Tại địa phương có chương trình hỗ trợ tiền mặt nào nhắm đến đối tượng trẻ em và gia đình của các 
em, cũng đang được triển khai không?
Vui lòng liệt kê tên các chương trình và cơ quan/tổ chức triển khai.

a Chương trình anh chị đang thực hiện và các chương trình khác tại địa phương có liên kết gì với nhau 
không?

2 Tại địa phương này có cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào tham gia hỗ trợ tiền mặt cho trẻ em và gia 
đình của các em không?

a Anh chị phối hợp với các cơ quan, tổ chức hay cá nhân này như thế nào trong việc xây dựng chương 
trình hỗ trợ tiền mặt?

b Có sự phối hợp giữa các bên liên quan đến trợ giúp thường xuyên bằng tiền mặt và các bên tham 
gia và ứng phó khẩn cấp hợp tác trong tình huống khẩn cấp không?

c Nếu trả lời Có cho câu hỏi b, vui lòng làm rõ cách thức phối hợp.
Có bất kỳ nền tảng phối hợp nào không?

d Nếu trả lời Không cho câu hỏi b, tại sao anh chị cho rằng có sự phối hợp hạn chế?
Có bất kỳ vướng mắc nào ngăn cản sự phối hợp tốt hơn không?

Các câu hỏi khép lại buổi phỏng vấn

Bộ LĐTBXH đang mong muốn cải thiện hoạt động bảo trợ xã hội để ứng phó với các cú sốc. Để làm được 
điều này, Bộ muốn tích hợp vào hệ thống trợ giúp xã hội thường xuyên một cơ chế linh hoạt cho hoạt động 
hỗ trợ tiền mặt nhằm ứng phó với các cú sốc. 
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1 Anh/chị có cho rằng có thể điều chỉnh các chương trình trợ cấp xã hội hiện có để chúng trở nên 
nhạy bén hơn với các cú sốc và có thể được sử dụng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp 
không?

2 Anh/chị có muốn bổ sung thêm điểm nào về công việc của anh chị trong lĩnh vực này hay ý kiến gì 
khác muốn chia sẻ không?

Câu hỏi phỏng vấn người cung cấp thông tin chính: Cán bộ ứng phó thiên tai cấp địa phương

Các câu hỏi giới thiệu 

1 Anh/chị có thể vui lòng giới thiệu ngắn gọn về bản thân và vai trò, nhiệm vụ của anh chị trong hoạt 
động ứng phó với các tình huống khẩn cấp và phòng chống thiên tai ở tỉnh này?

a Anh/chị có từng làm việc cho chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp nào không? Anh/chị 
vui lòng chia sẻ thêm về chương trình đó.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi cho anh/chị về vận hành các chương trình phòng chống 
thiên tai và ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại tỉnh này. Chúng tôi có ba chủ đề chính muốn trao đổi: 
(1) chính sách; (2) chương trình; (3) việc quản lý các chương trình đó.

Nếu anh/chị không biết câu trả lời cho một số câu hỏi thì cũng không sao cả, chúng ta sẽ bỏ qua câu đó và 
đi tới câu tiếp theo. 

Cấp chính sách

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về tính nhất quán ở cấp độ chính sách của hoạt động xây 
dựng chương trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp và chương trình trợ cấp xã hội thường xuyên. 
Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn tính nhất quán và những khoảng cách nếu có giữa hai hoạt động nói trên.

1 Có những bên nào tham gia vào hoạt động ứng phó với các tình huống khẩn cấp ở cấp tỉnh/huyện/
xã? 
Vui lòng liệt kê cho từng cấp và lĩnh vực hoạt động của từng bên.

a Các bên tham gia ứng phó với tình huống khẩn cấp và các bên tham gia vào trợ giúp xã hội thường 
xuyên có phối hợp với nhau khi xảy ra thiên tai/thảm họa không? 

b Nếu trả lời có cho câu hỏi a, vui lòng giải thích rõ hơn các bên đó phối hợp với nhau như thế nào. 
Có cơ chế phối hợp nào đã được thiết lập không?

c Nếu trả lời không cho câu hỏi a, theo anh/chị vì sao sự phối hợp lại hạn chế như vậy?
Có vướng mắc gì ngăn cản việc phối hợp tốt hơn không?

3 Anh/chị có thể mô tả mối quan hệ hợp tác trong công việc của mình với Sở LĐTBXH?

a Cơ quan của anh/chị và Bộ LĐTBXH có điều phối và thực hiện các chương trình phối hợp không? Vui 
lòng nêu chi tiết.

4 Cơ chế nào cung cấp tài chính cho hoạt động ứng phó với các tình huống khẩn cấp ở tỉnh này? Vui 
lòng nêu chi tiết.
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Cấp chương trình

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về tính nhất quán ở cấp độ chương trình của hoạt động ứng 
phó với các tình huống khẩn cấp và các chương trình thường xuyên khác. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn 
tính nhất quán và những khoảng cách nếu có giữa các hoạt động nói trên.

1 Anh/chị vui lòng liệt kê các chương trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp chính đã và đang 
được triển khai tại tỉnh này. Cụ thể chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các chương trình cấp phát tiền 
mặt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 
Vui lòng liệt kê các chương trình cùng với cơ quan triển khai chính của chương trình đó.

a Anh/chị còn biết chương trình hỗ trợ khẩn cấp nào khác mà hướng đến đối tượng cụ thể là trẻ em và 
gia đình của các em không? Vui lòng liệt kê các chương trình cùng với cơ quan triển khai chính của 
chương trình đó.

b Anh/chị còn nhớ được chương trình hỗ trợ khẩn cấp nào ở tỉnh này do các tổ chức phi chính phủ 
hoặc tư nhân triển khai không?

c Trong các chương trình mà anh/chị vừa liệt kê, chủ yếu các nhóm dân số bị ảnh hưởng được hỗ trợ 
bằng tiền mặt hay bằng hiện vật?

3 Vai trò của cơ quan của anh/chị trong triển khai các chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp 
là gì?
Vui lòng giải thích vai trò ở các cấp tỉnh/huyện/xã.

4 Các loại thiên tai/thảm họa thường xảy ra nhất ở tỉnh này là gì? Mức độ thường xuyên của chúng như 
thế nào?

a Dựa vào kinh nghiệm của anh/chị, các hộ gia đình ở tỉnh này phải đối mặt với những khó khăn lớn 
nào khi thảm họa xảy ra? Đặc biệt là các gia đình dễ bị tổn thương nhất và có trẻ nhỏ?

b Theo anh/chị, các hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp trong quá khứ có thỏa đáng và đầy 
đủ để giảm nhẹ những khó khăn mà anh/chị vừa nhắc đến không? Nếu có, vui lòng giải thích cụ thể 
như thế nào. Nếu không, vui lòng giải thích những điều lẽ ra có thể làm tốt hơn.

c Các hoạt động ứng phó có đủ nhanh chóng kịp thời không?  

Quản lý các chương trình trên

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về việc quản lý các chương trình ứng phó với các tình huống 
khẩn cấp. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn tính nhất quán và những khoảng cách nếu có với các chương trình 
trợ giúp xã hội thường xuyên.

1 Anh chị có thể vui lòng giải thích các quy trình thực hiện của những chương trình hỗ trợ khẩn cấp 
không? Các câu hỏi tiếp theo chúng tôi sẽ hỏi về từng quy trình thực hiện cụ thể: (1) xác định đối 
tượng hưởng hỗ trợ, (2) đăng kí, (3) chi trả, (4) giải quyết khiếu nại.
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a Các đối tượng hưởng lợi của các chương trình hỗ trợ khẩn cấp thường được xác định bằng cách 
nào? Việc xác định đối tượng này sử dụng những cơ sở dữ liệu hay danh sách đăng kí nào? Anh/chị 
vui lòng nêu một vài ví dụ.

b Các đối tượng hưởng lợi thường được đăng kí tham gia chương trình như thế nào? Họ được yêu cầu 
cần có những loại giấy tờ gì và dữ liệu về các đối tượng hưởng lợi được lưu trữ ở đâu? Các chương 
trình hỗ trợ khẩn cấp có sử dụng hệ thống quản lý thông tin chương trình không?

c Các khoản hỗ trợ tiền mặt thường được chi trả như thế nào? 
Các chương trình sử dụng tiền mặt, tiền di động, thẻ trả trước hay phiếu mua hàng?  

d Nếu phần lớn chương trình sử dụng cách trao tiền mặt tận tay, theo anh/chị biết có những khó 
khăn nào cản trở việc sử dụng các phương thức chuyển tiền hiện đại hơn (ví dụ như tiền di động)?

e Những người triển khai chương trình có ưu tiên thực hiện hỗ trợ bằng hiện vật hơn không? 
Nếu có, vui lòng nêu rõ loại hỗ trợ hiện vật gì.

f Cách chi trả giữa các vùng miền có gì khác nhau không? 
Hỏi sâu hơn nếu có địa phương nào có khó khăn về hạ tầng cho việc chi trả hỗ trợ tiền mặt không?

g Các chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có cơ chế giải quyết khiếu nại không? Anh/chị 
vui lòng giải thích cụ thể.

h Theo anh/chị biết, các chương trình thường gặp phải những khó khăn chính nào khi triển khai? Có 
phần cụ thể nào trong quy trình gặp nhiều khó khăn hơn các phần khác không?

2 Các hệ thống được sử dụng cho xây dựng chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên và các hệ 
thống được sử dụng cho xây dựng chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp tương tác với 
nhau đến mức nào?

a Có quy trình nào sử dụng hệ thống tương tự nhau ở hai nhóm không? 
Ví dụ, có cơ sở dữ liệu hay danh sách đăng kí nào được sử dụng để xác định đối tượng hưởng lợi ở cả 
hai nhóm chương trình không? Hoặc hệ thống chi trả tương tự nhau?

b Nếu hiện giờ hai nhóm chương trình không tương tác với nhau, anh/chị có cho rằng có khả năng 
tích hợp hai nhóm chương trình này tốt hơn không? Anh/chị vui lòng giải thích rõ hơn điều này có 
thể thực hiện bằng cách nào.

c Ở tỉnh này, anh chị có thể mô tả sự phối hợp và cộng tác giửa Sở/Phòng LĐTBXH với các đối tác khác 
tham gia ứng phó thiên tai không? 

d Có những khó khăn nào trong nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan nhà nước khác nhau trong việc triển 
khai các chương trình hỗ trợ khẩn cấp?

e Theo anh/chị, có khoảng cách hay khác biệt nào về quy trình giữa cấp trung ương và địa phương 
trong triển khai chương trình không?
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Các câu hỏi khép lại buổi phỏng vấn

Bộ LĐTBXH đang mong muốn giúp hoạt động bảo trợ xã hội có thể ứng phó với các cú sốc. Để làm được 
điều này, Bộ muốn tích hợp vào hệ thống trợ cấp xã hội thường xuyên một cơ chế linh hoạt cho hoạt động 
hỗ trợ tiền mặt nhằm ứng phó với các cú sốc. Vì thế chúng tôi đang tìm kiếm các thực hành tốt để xây 
dựng các phương án thực thi.

1 Theo anh/chị, những chương trình hỗ trợ khẩn cấp nào đã từng được triển khai ở tỉnh này (do cơ 
quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ hay tư nhân) có thể là điển hình thực hành tốt và cho chúng 
ta những bài học bổ ích?
Vui lòng liệt kê tên chương trình và cơ quan/tổ chức triển khai.

2 Anh/chị có muốn bổ sung thêm gì vào nội dung thảo luận liên quan đến hỗ trợ khẩn cấp mà từ đầu 
buổi phỏng vấn đến giờ chúng ta chưa đề cập đến không?

3 Anh/chị có muốn bổ sung gì vào những điểm chúng tôi cần cân nhắc khi suy nghĩ về phương án 
điều chỉnh để các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên được linh hoạt hơn không?

Câu hỏi phỏng vấn người cung cấp thông tin chính: Cán bộ cấp trung ương

Các câu hỏi giới thiệu 

1 Anh/chị có thể vui lòng giới thiệu ngắn gọn về bản thân và vai trò, nhiệm vụ của anh chị trong công 
việc liên quan đến hoạt động ứng phó với các tình huống khẩn cấp và phòng chống thiên tai tại Việt 
Nam?

a Anh/chị có từng làm việc cho chương trình hỗ trợ khẩn cấp nào không? Anh/chị vui lòng chia sẻ 
thêm về chương trình đó.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi cho anh/chị về vận hành các chương trình phòng chống 
thiên tai và ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam. Chúng tôi có ba chủ đề chính muốn trao 
đổi: (1) chính sách; (2) chương trình; (3) việc quản lý các chương trình đó.

Nếu anh/chị không biết câu trả lời cho một số câu hỏi thì cũng không sao cả, chúng ta sẽ bỏ qua câu đó và 
đi tới câu tiếp theo.

Cấp chính sách

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về tính nhất quán ở cấp độ chính sách của hoạt động xây 
dựng chương trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp và chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên. 
Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn tính nhất quán và những khoảng cách nếu có giữa hai hoạt động nói trên.

1 Có những chính sách nào liên quan đến xây dựng chương trình phòng chống thiên tai và ứng phó 
với các tình huống khẩn cấp ở Việt Nam? Anh/chị vui lòng liệt kê.

a Anh/chị có biết về chính sách xây dựng chương trình trợ giúp xã hội nào không?

b Anh chị có cho rằng các chính sách này bổ trợ tốt cho nhau không? Vui lòng giải thích.

c Anh/chị thấy các chính sách này còn có khoảng cách, chưa “gặp” nhau ở những điểm nào?
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2 Có những bên nào tham gia vào hoạt động ứng phó với các tình huống khẩn cấp ở cấp trung ương/
tỉnh/huyện/xã? 
Vui lòng liệt kê cho từng cấp.

a Các bên tham gia vào phòng chống rủi ro thiên tai và các bên tham gia ứng phó với tình huống khẩn 
cấp có phối hợp với nhau khi xảy ra thiên tai/thảm họa không?  

b Nếu trả lời có cho câu hỏi a, vui lòng giải thích rõ hơn các bên đó phối hợp với nhau như thế nào. 
Có cơ chế phối hợp nào đã được thiết lập không?

c Nếu trả lời không cho câu hỏi a, theo anh/chị vì sao sự phối hợp lại hạn chế như vậy?
Có vướng mắc gì ngăn cản việc phối hợp tốt hơn không?

3 Anh/chị có thể mô tả mối quan hệ hợp tác trong công việc của mình với Bộ LĐTBXH? Vui lòng giải 
thích mối quan hệ ở các cấp trung ương/tỉnh/huyện/xã.

a Cơ quan của anh/chị và Bộ LĐTBXH có điều phối và thực hiện các chương trình phối hợp không? Vui 
lòng nêu chi tiết.

4 Cơ chế nào cung cấp tài chính cho hoạt động ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam? Vui 
lòng giải thích.

Cấp chương trình

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về tính nhất quán ở cấp độ chương trình của hoạt động ứng 
phó với các tình huống khẩn cấp và các chương trình thường xuyên khác. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn tính 
nhất quán và những khoảng cách nếu có giữa các hoạt động nói trên.

1 Anh/chị vui lòng liệt kê các chương trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp chính đã và đang 
được triển khai tại Việt Nam. Cụ thể chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các chương trình phân phát 
tiền mặt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 
Vui lòng liệt kê các chương trình cùng với cơ quan triển khai chính của chương trình đó.

a Anh/chị còn biết chương trình hỗ trợ khẩn cấp nào khác mà hướng đến đối tượng cụ thể là trẻ em và 
gia đình của các em không? Vui lòng liệt kê các chương trình cùng với cơ quan triển khai chính của 
chương trình đó.

b Anh/chị còn nhớ được chương trình hỗ trợ khẩn cấp nào ở cấp tỉnh không?
Hỏi sâu về các chương trình do các tổ chức phi chính phủ hoặc tư nhân triển khai.

3 Vai trò của cơ quan nơi anh/chị làm việc trong thiết kế và triển khai các chương trình hỗ trợ khẩn cấp 
là gì?
Vui lòng giải thích vai trò ở các cấp trung ương/tỉnh/huyện/xã.

4 Dựa vào kinh nghiệm của anh/chị, các hộ gia đình ở Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn lớn 
nào khi thảm họa xảy ra? Đặc biệt là các gia đình dễ bị tổn thương nhất và có trẻ nhỏ?

a Các nhu cầu này có khác nhau giữa thảm họa xảy ra nhanh và thảm họa diễn ra từ từ không?
(Ghi chú: Thảm họa xảy ra nhanh chóng ví dụ như bão lũ, thảm họa xảy ra từ từ ví dụ như hạn hán)

89PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI VỀ TRỢ GIÚP BẰNGTIỀN MẶT CHO TRẺ EM TRONG CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP TẠI VIỆT NAM



b Theo anh/chị, các hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp trong quá khứ có thỏa đáng và đầy 
đủ để giảm nhẹ những khó khăn mà anh/chị vừa nhắc đến không? Nếu có, vui lòng giải thích cụ thể 
như thế nào. Nếu không, vui lòng giải thích những điều lẽ ra có thể làm tốt hơn.

c Các hoạt động ứng phó có đủ nhanh chóng kịp thời không?  

Quản lý các chương trình trên

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về việc quản lý các chương trình ứng phó với các tình huống 
khẩn cấp. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn tính nhất quán và những khoảng cách nếu có với các chương trình 
trợ giúp xã hội thường xuyên.

1 Anh chị có thể vui lòng giải thích các quy trình thực hiện của những chương trình hỗ trợ khẩn cấp 
không? Các câu hỏi tiếp theo chúng tôi sẽ hỏi về từng quy trình thực hiện cụ thể: (1) xác định đối 
tượng hưởng hỗ trợ, (2) đăng kí, (3) chi trả, (4) giải quyết khiếu nại.

a Các đối tượng hưởng lợi của các chương trình hỗ trợ khẩn cấp thường được xác định bằng cách 
nào? Việc xác định đối tượng này sử dụng những cơ sở dữ liệu hay danh sách đăng kí nào? Anh/chị 
vui lòng nêu một vài ví dụ.

b Các đối tượng hưởng lợi thường được đăng kí tham gia chương trình như thế nào? Họ được yêu cầu 
cần có những loại giấy tờ gì và dữ liệu về các đối tượng hưởng lợi được lưu trữ ở đâu? Các chương 
trình hỗ trợ khẩn cấp có sử dụng hệ thống quản lý thông tin chương trình không?

c Các khoản hỗ trợ tiền mặt thường được chi trả như thế nào? 
Các chương trình sử dụng tiền mặt, tiền di động, thẻ trả trước hay phiếu mua hàng?  

d Nếu phần lớn chương trình sử dụng cách trao tiền mặt tận tay, theo anh/chị biết có những khó 
khăn nào cản trở việc sử dụng các phương thức chuyển tiền hiện đại hơn (ví dụ như tiền di động)?

e Những người triển khai chương trình có ưu tiên thực hiện hỗ trợ bằng hiện vật hơn không? 
Nếu có, vui lòng nêu rõ loại hỗ trợ hiện vật gì.

f Các chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có cơ chế giải quyết khiếu nại không? Anh/chị 
vui lòng giải thích cụ thể.

g Theo anh/chị biết, các chương trình thường gặp phải những khó khăn chính nào khi triển khai? Có 
phần cụ thể nào trong quy trình gặp nhiều khó khăn hơn các phần khác không?

2 Các hệ thống được sử dụng cho xây dựng chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên và các hệ 
thống được sử dụng cho xây dựng chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp tương tác với 
nhau đến mức nào?

a Có quy trình nào sử dụng hệ thống tương tự nhau ở hai nhóm không? 
Ví dụ, có cơ sở dữ liệu hay danh sách đăng kí nào được sử dụng để xác định đối tượng hưởng lợi ở cả 
hai nhóm chương trình không? Hoặc hệ thống chi trả tương tự nhau?

b Nếu hiện giờ hai nhóm chương trình không tương tác với nhau, anh/chị có cho rằng có khả năng 
tích hợp hai nhóm chương trình này tốt hơn không? Anh/chị vui lòng giải thích rõ hơn điều này có 
thể thực hiện bằng cách nào.
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c Anh/chị có thể vui lòng mô tả cách phối hợp và cộng tác giữa các cơ quan nhà nước và các đối tác 
tham gia vào ứng phó với tình huống khẩn cấp không?

d Có những khó khăn nào trong nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan nhà nước khác nhau trong việc thiết 
kế và triển khai các chương trình hỗ trợ khẩn cấp?

4 Anh/chị có cho rằng có thể điều chỉnh các chương trình trợ cấp xã hội hiện có để chúng trở nên 
nhạy bén hơn với các cú sốc và có thể được sử dụng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp 
không?

a Nếu muốn nỗ lực thực hiện điều đó thì cần cân nhắc những yếu tố gì?

Các câu hỏi khép lại buổi phỏng vấn

Bộ LĐTBXH đang mong muốn giúp hoạt động bảo trợ xã hội có thể ứng phó với các cú sốc. Để làm được 
điều này, Bộ muốn tích hợp vào hệ thống trợ cấp xã hội thường xuyên một cơ chế linh hoạt cho hoạt động 
hỗ trợ tiền mặt nhằm ứng phó với các cú sốc. Vì thế chúng tôi đang tìm kiếm các thực hành tốt để xây 
dựng các phương án thực thi.

1 Theo anh/chị, những chương trình hỗ trợ khẩn cấp nào (ở cấp trung ương và địa phương) có thể 
được xem xét như điển hình thực hành tốt? Vui lòng liệt kê tên chương trình và cơ quan triển khai.

a Cho nghiên cứu khả thi này, chúng tôi sẽ thực hiện phỏng vấn thực địa ở bốn tỉnh: 
(1) Lào Cai; (2) Quảng Binh; (3) Gia Lai; (4) Cà Mau.
Trong bốn tỉnh này, anh/chị có biết chương trình hỗ trợ khẩn cấp nào đã từng được triển khai (do cơ 
quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ hay tư nhân) có thể là điển hình thực hành tốt và cho chúng 
ta những bài học bổ ích?
Vui lòng liệt kê tên chương trình, tỉnh và cơ quan/tổ chức triển khai.

2 Anh/chị có muốn bổ sung thêm gì vào nội dung thảo luận liên quan đến hỗ trợ khẩn cấp mà từ đầu 
buổi phỏng vấn đến giờ chúng ta chưa đề cập đến không?

3 Anh/chị có muốn bổ sung gì vào những điểm chúng tôi cần cân nhắc khi suy nghĩ về phương án 
điều chỉnh để các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên được linh hoạt hơn không?

Câu hỏi phỏng vấn người cung cấp thông tin chính: Cán bộ Bộ LĐTBXH

Các câu hỏi giới thiệu 

1 Anh/chị có thể vui lòng giới thiệu ngắn gọn về bản thân và vai trò, nhiệm vụ của anh chị trong công 
việc tại Bộ LĐTBXH, công việc của anh chị liên quan như thế nào đến việc điều phối và triển khai các 
hoạt động trợ giúp xã hội tại Việt Nam?

a Anh/chị có đang làm việc cho chương trình chuyển giao tiền mặt hay chương trình cụ thể nào 
hướng đến đối tượng là trẻ em và gia đình không? Anh/chị vui lòng chia sẻ thêm về chương trình đó.

b Anh/chị đã từng làm việc cho chương trình ứng phó với thiên tai/thảm họa nào chưa?
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Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi cho anh/chị về vận hành các chương trình hỗ trợ xã hội 
thường xuyên và chương trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam. Chúng tôi có ba chủ đề 
chính muốn trao đổi: (1) chính sách; (2) chương trình; (3) việc quản lý các chương trình đó.

Nếu anh/chị không biết câu trả lời cho một số câu hỏi thì cũng không sao cả, chúng ta sẽ bỏ qua câu đó và 
đi tới câu tiếp theo.

Cấp chính sách 

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về tính nhất quán ở cấp độ chính sách của hoạt động bảo 
trợ xã hội thường xuyên và cụ thể là hoạt động xây dựng chương trình trợ giúp xã hội và chương trình ứng 
phó với các tình huống khẩn cấp. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn tính nhất quán và những khoảng cách nếu 
có giữa hai hoạt động nói trên.

1 Có những chính sách nào liên quan đến xây dựng chương trình bảo trợ xã hội ở Việt Nam? Anh/chị 
vui lòng liệt kê.
Hỏi sâu về các chính sách cụ thể trong lĩnh vực bảo trợ xã hội cho trẻ em và trợ giúp xã hội.

a Có những chính sách nào liên quan đến xây dựng chương trình ứng phó với các tình huống khẩn 
cấp ở Việt Nam? Anh/chị vui lòng liệt kê.

b Anh chị có cho rằng các chính sách này bổ trợ tốt cho nhau không? Vui lòng giải thích.

c Anh/chị có cho rằng các chính sách này có tầm nhìn chung về việc sử dụng tiền mặt không? Vui lòng 
giải thích. 
Ví dụ, có chính sách nào nói về phương thức chuyển giao tiền mặt trong tình huống khẩn cấp 
không?

d Anh/chị thấy các chính sách này còn có khoảng cách, chưa “gặp” nhau ở những điểm nào?

2 Có những bên nào tham gia vào hoạt động trợ giúp xã hội, đặc biệt là cho trẻ em và gia đình, ở cấp 
trung ương/tỉnh/huyện/xã? Vui lòng liệt kê cho từng cấp.

a Có những bên nào tham gia vào hoạt động ứng phó với các tình huống khẩn cấp ở cấp trung ương/
tỉnh/huyện/xã? Vui lòng liệt kê cho từng cấp.

b Các bên tham gia vào trợ giúp xã hội thường xuyên và các bên tham gia ứng phó với tình huống 
khẩn cấp có phối hợp với nhau khi xảy ra thiên tai/thảm họa không? 

c Nếu trả lời có cho câu hỏi b, vui lòng giải thích rõ hơn các bên đó phối hợp với nhau như thế nào. 
Có cơ chế phối hợp nào đã được thiết lập không?

d Nếu trả lời không cho câu hỏi b, theo anh/chị vì sao sự phối hợp lại hạn chế như vậy?
Có vướng mắc gì ngăn cản việc phối hợp tốt hơn không?

3 Cơ chế nào cung cấp tài chính cho hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên tại Việt Nam?

a Cơ chế nào cung cấp tài chính cho hoạt động ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam?

b Có cơ chế nào chung cho cả hai hoạt động không, hoặc liệu các cơ chế này có thể được chia sẻ với 
nhau trong tương lai không?
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Cấp chương trình

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về tính nhất quán ở cấp độ chương trình của hoạt động trợ 
giúp xã hội thường xuyên và chương trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Chúng tôi muốn hiểu rõ 
hơn tính nhất quán và những khoảng cách nếu có giữa hai hoạt động nói trên.

1 Anh/chị vui lòng liệt kê các chương trình trợ giúp xã hội chính tại Việt Nam. Vui lòng liệt kê các 
chương trình cùng với cơ quan triển khai chính của chương trình đó.

a Anh/chị còn biết chương trình trợ giúp xã hội nào khác mà hướng đến đối tượng cụ thể là trẻ em và 
gia đình của các em không? Vui lòng liệt kê các chương trình cùng với cơ quan triển khai chính của 
chương trình đó.

b Anh/chị còn nhớ được chương trình trợ giúp xã hội nào ở cấp tỉnh không?
Hỏi sâu về các chương trình do các tổ chức phi chính phủ hoặc tư nhân triển khai. 

2 Vai trò của Bộ LĐTBXH trong thiết kế và triển khai các chương trình trợ giúp xã hội là gì?
Vui lòng giải thích vai trò ở các cấp trung ương/tỉnh/huyện/xã.

3 Anh/chị có thể vui lòng liệt kê các chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp chính đã từng 
được triển khai tại Việt Nam?
Vui lòng liệt kê các chương trình cùng với cơ quan triển khai chính của chương trình đó.

a Anh/chị còn biết chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp nào khác mà hướng đến đối tượng 
cụ thể là trẻ em và gia đình của các em không? Vui lòng liệt kê các chương trình cùng với cơ quan 
triển khai chính của chương trình đó.

b Anh/chị còn nhớ được chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp nào ở cấp tỉnh không?
Hỏi sâu về các chương trình do các tổ chức phi chính phủ hoặc tư nhân triển khai.  

c Trong các chương trình mà anh/chị vừa liệt kê, chủ yếu các nhóm dân số bị ảnh hưởng được hỗ trợ 
bằng tiền mặt hay bằng hiện vật?

4 Vai trò của Bộ LĐTBXH trong thiết kế và triển khai các chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp 
là gì?
Vui lòng giải thích vai trò ở các cấp trung ương/tỉnh/huyện/xã.

a Trước đây Bộ LĐTBXH đã từng thiết kế và triển khai chương trình chuyển giao tiền mặt nào để ứng 
phó với một hình huống khẩn cấp trong quá khứ chưa?

b Trong nội bộ Bộ LĐTBXH đã có thảo luận gì về việc xây dựng cơ chế linh hoạt hơn cho các chương 
trình trợ giúp xã hội thường xuyên để các chương trình có thể ứng phó với các cú sốc chưa chưa, ví 
dụ như ý tưởng về việc sử dụng chương trình trợ cấp xã hội thường xuyên để ứng phó với thảm họa 
như thiên tai chẳng hạn? Anh/chị vui lòng giải thích rõ hơn.

5 Dựa vào kinh nghiệm của anh/chị, các hộ gia đình ở Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn lớn 
nào khi thảm họa xảy ra? Đặc biệt là các gia đình dễ bị tổn thương nhất và có trẻ nhỏ?

a Các nhu cầu này có khác nhau giữa thảm họa xảy ra nhanh và thảm họa diễn ra từ từ không?
(Ghi chú: Thảm họa xảy ra nhanh chóng ví dụ như bão lũ, thảm họa xảy ra từ từ ví dụ như hạn hán)
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b Theo anh/chị, các hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp trong quá khứ có thỏa đáng và đầy 
đủ để giảm nhẹ những khó khăn mà anh/chị vừa nhắc đến không? Nếu có, vui lòng giải thích cụ thể 
như thế nào. Nếu không, vui lòng giải thích những điều lẽ ra có thể làm tốt hơn.

c Các hoạt động ứng phó có đủ nhanh chóng kịp thời không?  

Quản lý các chương trình trên

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về việc quản lý các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên 
và chương trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn tính nhất quán và 
những khoảng cách nếu có giữa hai loại chương trình nói trên.

1 Anh chị có thể vui lòng giải thích các quy trình thực hiện của những chương trình trợ giúp xã hội 
khác nhau không? Các câu hỏi tiếp theo chúng tôi sẽ hỏi về từng quy trình thực hiện cụ thể: (1) xác 
định đối tượng hưởng hỗ trợ, (2) đăng kí, (3) chi trả, (4) giải quyết khiếu nại.

a Các đối tượng hưởng lợi của các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên thường được xác định 
bằng cách nào? Việc xác định đối tượng này sử dụng những cơ sở dữ liệu hay danh sách đăng kí nào? 
Anh/chị vui lòng nêu một vài ví dụ.

b Các đối tượng hưởng lợi thường được đăng kí tham gia chương trình như thế nào? Họ được yêu cầu 
cần có những loại giấy tờ gì và dữ liệu về các đối tượng hưởng lợi được lưu trữ ở đâu? Các chương 
trình trợ giúp xã hội thường xuyên có sử dụng hệ thống quản lý thông tin chương trình không?

c Các khoản hỗ trợ tiền mặt thường được chi trả như thế nào? 
Các chương trình sử dụng tiền mặt, tiền di động, thẻ trả trước hay phiếu mua hàng? 

d Các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên có cơ chế giải quyết khiếu nại không? Anh/chị vui 
lòng giải thích cụ thể.

e Theo anh/chị biết, những người triển khai chương trình thường gặp phải các khó khăn gì trong bốn 
quy trình trên?

2 Bây giờ chúng tôi sẽ yêu cầu anh/chị trình bày về bốn quy trình trên cho các chương trình ứng phó 
với tình huống khẩn cấp. Nếu không biết câu trả lời cho câu hỏi nào, anh/chị vui lòng nêu rõ. 

a Các đối tượng hưởng lợi của các chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp thường được xác 
định bằng cách nào? Việc xác định đối tượng này sử dụng những cơ sở dữ liệu hay danh sách đăng 
kí nào? Anh/chị vui lòng nêu một vài ví dụ.

b Các đối tượng hưởng lợi thường được đăng kí tham gia chương trình như thế nào? Họ được yêu cầu 
cần có những loại giấy tờ gì và dữ liệu về các đối tượng hưởng lợi được lưu trữ ở đâu? Các chương 
trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có sử dụng hệ thống quản lý thông tin chương trình không?

c Các khoản hỗ trợ tiền mặt thường được chi trả như thế nào trong các chương trình ứng phó với tình 
huống khẩn cấp? 
Các chương trình sử dụng tiền mặt, tiền di động, thẻ trả trước hay phiếu mua hàng?

d Những người triển khai chương trình có ưu tiên thực hiện hỗ trợ bằng hiện vật hơn không? 
Nếu có, vui lòng nêu rõ loại hỗ trợ hiện vật gì.
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e Các chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có cơ chế giải quyết khiếu nại không? Anh/chị 
vui lòng giải thích cụ thể.

f Theo anh/chị biết, những người triển khai chương trình thường gặp phải các khó khăn gì trong bốn 
quy trình trên?

3 Các hệ thống được sử dụng cho xây dựng chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên và các hệ 
thống được sử dụng cho xây dựng chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp tương tác với 
nhau đến mức nào?

a Có quy trình nào sử dụng hệ thống tương tự nhau ở hai nhóm chương trình không? 
Ví dụ, có cơ sở dữ liệu hay danh sách đăng kí nào được sử dụng để xác định đối tượng hưởng lợi ở cả 
hai nhóm chương trình không? Hoặc hệ thống chi trả tương tự nhau?

b Nếu hiện giờ hai nhóm chương trình không tương tác với nhau, anh/chị có cho rằng có khả năng 
tích hợp hai nhóm chương trình này tốt hơn không? Anh/chị vui lòng giải thích rõ hơn điều này có 
thể thực hiện bằng cách nào.

4 Anh/chị có cho rằng có thể điều chỉnh các chương trình trợ cấp xã hội hiện có để chúng trở nên 
nhạy bén hơn với khủng hoảng và có thể được sử dụng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp 
không?

a Nếu muốn nỗ lực thực hiện điều đó thì cần cân nhắc những yếu tố gì?

Các câu hỏi khép lại buổi phỏng vấn

Bộ LĐTBXH đang mong muốn giúp hoạt động bảo trợ xã hội có thể ứng phó với các cú sốc. Để làm được 
điều này, Bộ muốn tích hợp vào hệ thống trợ cấp xã hội thường xuyên một cơ chế linh hoạt cho hoạt động 
hỗ trợ tiền mặt nhằm ứng phó với các cú sốc. Vì thế chúng tôi đang tìm kiếm các thực hành tốt để xây 
dựng các phương án thực thi.

1 Theo anh/chị, những chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên nào (ở cấp trung ương và địa 
phương) có thể được xem xét như điển hình thực hành tốt? Vui lòng liệt kê tên chương trình và cơ 
quan triển khai.

a Cho nghiên cứu khả thi này, chúng tôi sẽ thực hiện phỏng vấn thực địa ở bốn tỉnh: 
(1) Lào Cai; (2) Quảng Binh; (3) Gia Lai; (4) Cà Mau.
Trong bốn tỉnh này, anh/chị có biết chương trình trợ giúp xã hội hay chương trình hỗ trợ khẩn cấp 
nào đã từng được triển khai (do cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ hay tư nhân) có thể là 
điển hình thực hành tốt và cho chúng ta những bài học bổ ích?
Vui lòng liệt kê tên chương trình, tỉnh và cơ quan/tổ chức triển khai.

2 Anh/chị có muốn bổ sung thêm gì vào nội dung thảo luận liên quan đến trợ giúp xã hội thường 
xuyên và hỗ trợ khẩn cấp mà từ đầu buổi phỏng vấn đến giờ chúng ta chưa đề cập đến không? 

3 Anh/chị có muốn bổ sung gì vào những điểm chúng tôi cần cân nhắc khi suy nghĩ về phương án 
điều chỉnh để các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên được linh hoạt hơn không? 
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Câu hỏi phỏng vấn người cung cấp thông tin chính: Cán bộ Sở LĐTBXH

Các câu hỏi giới thiệu 

1 Anh/chị có thể vui lòng giới thiệu ngắn gọn về bản thân và vai trò, nhiệm vụ của anh chị trong công 
việc tại Bộ LĐTBXH, công việc của anh chị liên quan như thế nào đến việc điều phối và triển khai các 
hoạt động trợ giúp xã hội tại Việt Nam?

a Anh/chị có đang làm việc cho chương trình chuyển giao tiền mặt hay chương trình cụ thể nào hướng 
đến đối tượng là trẻ em và gia đình không? Anh/chị vui lòng chia sẻ thêm về chương trình đó.

b Anh/chị đã từng làm việc cho chương trình ứng phó với thiên tai/thảm họa nào chưa?

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi cho anh/chị về các chương trình trợ giúp xã hội thường 
xuyên và chương trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam. Chúng tôi có ba chủ đề chính 
muốn trao đổi: (1) chính sách; (2) chương trình; (3) việc quản lý các chương trình đó.

Nếu anh/chị không biết câu trả lời cho một số câu hỏi thì cũng không sao cả, chúng ta sẽ bỏ qua câu đó và 
đi tới câu tiếp theo. 

Cấp chính sách 

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về tính nhất quán ở cấp độ chính sách của hoạt động bảo trợ 
xã hội thường xuyên mà cụ thể là hoạt động xây dựng chương trình trợ giúp xã hội và chương trình ứng 
phó với các tình huống khẩn cấp. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn tính nhất quán và những khoảng cách nếu 
có giữa hai hoạt động nói trên.

1 Có những bên nào tham gia vào hoạt động trợ giúp xã hội, đặc biệt là cho trẻ em và gia đình, ở cấp 
tỉnh/huyện/xã? Vui lòng liệt kê cho từng cấp.

a Có những bên nào tham gia vào hoạt động ứng phó với các tình huống khẩn cấp ở cấp tỉnh/huyện/
xã? Vui lòng liệt kê cho từng cấp.

b Các bên tham gia vào trợ giúp xã hội thường xuyên và các bên tham gia ứng phó với tình huống 
khẩn cấp có phối hợp với nhau khi xảy ra thiên tai/thảm họa không? 

c Nếu trả lời có cho câu hỏi b, vui lòng giải thích rõ hơn các bên đó phối hợp với nhau như thế nào. 
Có cơ chế phối hợp nào đã được thiết lập không?

d Nếu trả lời không cho câu hỏi b, theo anh/chị vì sao sự phối hợp lại hạn chế như vậy?
Có vướng mắc gì ngăn cản việc phối hợp tốt hơn không?

2 Ở tỉnh/huyện nơi anh/chị công tác có tổ chức phi chính phủ hay tư nhân nào cung cấp hỗ trợ tiền 
mặt không? Anh/chị vui lòng liệt kê các tổ chức đó.

a Các tổ chức/cá nhân này có tham gia vào trợ giúp xã hội thường xuyên và/hoặc hỗ trợ ứng phó với 
thiên tai/thảm họa không?

3 Theo anh/chị các bên khác nhau tham gia vào trợ giúp xã hội và ứng phó với thiên tai/thảm họa có 
một tầm nhìn chung về việc sử dụng tiền mặt không? Anh/chị vui lòng giải thích rõ.
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a Anh/chị thấy có khoảng cách nào về ý tưởng hay tầm nhìn giữa các bên liên quan đến sử dụng tiền 
mặt?

4 Cuối cùng, anh/chị phối hợp như thế nào giữa các cấp khác nhau trong Bộ LĐTBXH về xây dựng và 
thực hiện chương trình trợ giúp xã hội?

Cấp chương trình

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về tính nhất quán ở cấp độ chương trình của hoạt động trợ 
giúp xã hội thường xuyên và chương trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Chúng tôi muốn hiểu rõ 
hơn tính nhất quán và những khoảng cách nếu có giữa hai hoạt động nói trên.

1 Anh/chị vui lòng liệt kê các chương trình trợ giúp xã hội chính trong tỉnh/huyện này. Vui lòng liệt kê 
các chương trình cùng với cơ quan triển khai chính của chương trình đó.

a Anh/chị còn biết chương trình trợ giúp xã hội nào khác mà hướng đến đối tượng cụ thể là trẻ em và 
gia đình của các em không? Vui lòng liệt kê các chương trình cùng với cơ quan triển khai chính của 
chương trình đó.

b Anh/chị còn nhớ được chương trình trợ giúp xã hội nào do các tổ chức phi chính phủ hoặc tư nhân 
triển khai không?

2 Vai trò của Sở/Phòng LĐTBXH trong triển khai các chương trình trợ giúp xã hội là gì?
Vui lòng giải thích vai trò ở các cấp tỉnh/huyện/xã.

3 Anh/chị có thể vui lòng liệt kê các chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp chính đã từng 
được triển khai tại tỉnh/huyện này?
Vui lòng liệt kê các chương trình cùng với cơ quan triển khai chính của chương trình đó.

a Anh/chị còn biết chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp nào khác mà hướng đến đối tượng 
cụ thể là trẻ em và gia đình của các em không? Vui lòng liệt kê các chương trình cùng với cơ quan 
triển khai chính của chương trình đó.

b Anh/chị còn nhớ được chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp nào do các tổ chức phi chính 
phủ hoặc tư nhân triển khai không?

c Trong các chương trình mà anh/chị vừa liệt kê, chủ yếu các nhóm dân số bị ảnh hưởng được hỗ trợ 
bằng tiền mặt hay bằng hiện vật?

4 Vai trò của Sở/Phòng LĐTBXH trong thiết kế và triển khai các chương trình ứng phó với tình huống 
khẩn cấp là gì?
Vui lòng giải thích vai trò ở các cấp tỉnh/huyện/xã.

a Sở/Phòng LĐTBXH đã bao giờ triển khai hoạt động hỗ trợ khẩn cấp mà không có các bên khác tham 
gia chưa, hay hoạt động này thường được thực hiện với sự phối hợp của các bộ ngành và các đối tác 
khác? 

5 Dựa vào kinh nghiệm của anh/chị, các hộ gia đình ở tỉnh/huyện này phải đối mặt với những khó 
khăn lớn nào khi thảm họa xảy ra? Đặc biệt là các gia đình dễ bị tổn thương nhất và có trẻ nhỏ?
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a Theo anh/chị, các hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp trong quá khứ có thỏa đáng và đầy 
đủ để giảm nhẹ những khó khăn mà anh/chị vừa nhắc đến không? Nếu có, vui lòng giải thích cụ thể 
như thế nào. Nếu không, vui lòng giải thích những điều lẽ ra có thể làm tốt hơn.

b Các hoạt động ứng phó có đủ nhanh chóng kịp thời không?  

Quản lý các chương trình trên

Trong phần này chúng tôi có một vài câu hỏi về việc quản lý các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên 
và chương trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn tính nhất quán và 
những khoảng cách nếu có giữa hai hoạt động nói trên.

1 Anh chị có thể vui lòng giải thích các quy trình thực hiện của những chương trình trợ giúp xã hội 
thường xuyên không? Các câu hỏi tiếp theo chúng tôi sẽ hỏi về từng quy trình thực hiện cụ thể: (1) 
xác định đối tượng trợ cấp, (2) đăng kí, (3) chi trả, (4) giải quyết khiếu nại. 

a Các đối tượng hưởng lợi của các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên thường được xác định 
bằng cách nào? Việc xác định đối tượng này sử dụng những cơ sở dữ liệu hay danh sách đăng kí nào? 
Anh/chị vui lòng nêu một vài ví dụ.

b Các đối tượng hưởng lợi thường được đăng kí tham gia chương trình như thế nào? Họ được yêu cầu 
cần có những loại giấy tờ gì và dữ liệu về các đối tượng hưởng lợi được lưu trữ ở đâu? Các chương 
trình trợ giúp xã hội thường xuyên có sử dụng hệ thống quản lý thông tin chương trình không?

c Các khoản hỗ trợ tiền mặt thường được chi trả như thế nào? 
Các chương trình sử dụng tiền mặt, tiền di động, thẻ trả trước hay phiếu mua hàng? 

d Nếu phần lớn chương trình sử dụng cách trao tiền mặt tận tay, theo anh/chị biết có những khó 
khăn nào cản trở việc sử dụng các phương thức chuyển tiền hiện đại hơn (ví dụ như tiền di động)?

e Các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên có cơ chế giải quyết khiếu nại không? Anh/chị vui 
lòng giải thích cụ thể.

f Theo anh/chị biết, các chương trình thường gặp phải những khó khăn chính nào khi triển khai? Có 
phần cụ thể nào trong quy trình gặp nhiều khó khăn hơn các phần khác không?

g Theo anh/chị biết, có khoảng cách hay khác biệt nào về quy trình giữa cấp trung ương và địa phương 
trong triển khai chương trình không?

2 Bây giờ chúng tôi sẽ yêu cầu anh/chị trình bày về bốn quy trình trên cho các chương trình ứng phó 
với tình huống khẩn cấp. Nếu không biết câu trả lời cho câu hỏi nào, anh/chị vui lòng nêu rõ. 

a Các đối tượng hưởng lợi của các chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp thường được xác 
định bằng cách nào? Việc xác định đối tượng này sử dụng những cơ sở dữ liệu hay danh sách đăng kí 
nào? Anh/chị vui lòng nêu một vài ví dụ.

b Các đối tượng hưởng lợi thường được đăng kí tham gia chương trình như thế nào? Họ được yêu cầu 
cần có những loại giấy tờ gì và dữ liệu về các đối tượng hưởng lợi được lưu trữ ở đâu? Các chương 
trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có sử dụng hệ thống quản lý thông tin chương trình không?
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c Các khoản hỗ trợ tiền mặt thường được chi trả như thế nào trong các chương trình ứng phó với tình 
huống khẩn cấp? 
Các chương trình sử dụng tiền mặt, tiền di động, thẻ trả trước hay phiếu mua hàng?

d Nếu phần lớn chương trình sử dụng cách trao tiền mặt tận tay, theo anh/chị biết có những khó 
khăn nào cản trở việc sử dụng các phương thức chuyển tiền hiện đại hơn (ví dụ như tiền di động)?

e Những người triển khai chương trình có ưu tiên thực hiện hỗ trợ bằng hiện vật hơn không? 
Nếu có, vui lòng nêu rõ loại hỗ trợ hiện vật gì.

f Theo anh/chị biết, có sự khác biệt nào về phương pháp thực hiện giữa các vùng miền, tỉnh, huyện 
không? 
Hỏi sâu để tìm hiểu xem có địa phương nào thiếu cơ sở hạ tầng cho việc chuyển giao hỗ trợ tiền mặt 
không.

g Các chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có cơ chế giải quyết khiếu nại không? Anh/chị 
vui lòng giải thích cụ thể.

h Theo anh/chị biết, các chương trình thường gặp phải những khó khăn chính nào khi triển khai? Có 
phần cụ thể nào trong quy trình gặp nhiều khó khăn hơn các phần khác không?

3 Các hệ thống được sử dụng cho xây dựng chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên và các hệ 
thống được sử dụng cho xây dựng chương trình ứng phó với tình huống khẩn cấp tương tác với 
nhau đến mức nào?

a Có quy trình nào sử dụng hệ thống tương tự nhau ở hai nhóm chương trình không? 
Ví dụ, có cơ sở dữ liệu hay danh sách đăng kí nào được sử dụng để xác định đối tượng hưởng lợi ở cả 
hai nhóm chương trình không? Hoặc hệ thống chi trả tương tự nhau?

b Nếu hiện giờ hai nhóm chương trình không tương tác với nhau, anh/chị có cho rằng có khả năng tích 
hợp hai nhóm chương trình này tốt hơn không? Anh/chị vui lòng giải thích rõ hơn điều này có thể 
thực hiện bằng cách nào.

c Ở cấp tỉnh/huyện, anh chị có thể mô tả sự phối hợp và cộng tác giửa Sở/Phòng LĐTBXH với các đối 
tác khác tham gia vào các chương trình ứng phó thiên tai không? 

4 Anh/chị có cho rằng có thể điều chỉnh các chương trình trợ cấp xã hội hiện có để chúng trở nên nhạy 
bén hơn với khủng hoảng và có thể được sử dụng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp không?

a Nếu muốn nỗ lực thực hiện điều đó thì cần cân nhắc những yếu tố gì?

Các câu hỏi khép lại buổi phỏng vấn

Bộ LĐTBXH đang mong muốn giúp hoạt động bảo trợ xã hội có thể ứng phó với các cú sốc. Để làm được 
điều này, Bộ muốn tích hợp vào hệ thống trợ cấp xã hội thường xuyên một cơ chế linh hoạt cho hoạt động 
hỗ trợ tiền mặt nhằm ứng phó với các cú sốc. Vì thế chúng tôi đang tìm kiếm các thực hành tốt để xây dựng 
các phương án thực thi.

1 Theo anh/chị, tại tỉnh /huyện này, có những chương trình trợ giúp xã hội và chương trình hỗ trợ khẩn 
cấp nào đã từng được triển khai (do cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ hay tư nhân) có thể là 
điển hình thực hành tốt và cho chúng ta những bài học bổ ích?
Vui lòng liệt kê tên chương trình và cơ quan/tổ chức triển khai.
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2 Anh/chị có muốn bổ sung thêm gì vào nội dung thảo luận liên quan đến trợ giúp xã hội thường 
xuyên và hỗ trợ khẩn cấp mà từ đầu buổi phỏng vấn đến giờ chúng ta chưa đề cập đến không? 

3 Anh/chị có muốn bổ sung gì vào những điểm chúng tôi cần cân nhắc khi suy nghĩ về phương án 
điều chỉnh để các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên được linh hoạt hơn không? 

Câu hỏi hướng dẫn thảo luận nhóm tập trung với các đối tượng hưởng lợi

Các câu hỏi giới thiệu

1 Là đối tượng hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ tiền mặt, cô bác anh chị có thể vui lòng chia sẻ về trải 
nghiệm tham gia chương trình của mình không? Cho đến nay trải nghiệm tham gia chương trình của 
cô bác anh chị như thế nào?

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi về nhu cầu của cô bác anh chị, đặc biệt là trong khi xảy 
ra thiên tai, và vai trò của các khoản hỗ trợ tiền mặt trong việc giúp giải quyết các nhu cầu đó. Chúng tôi 
muốn thảo luận về ba chủ đề chính: (1) nhu cầu của gia đình; (2) vai trò của khoản hỗ trợ tiền mặt; và (3) 
cách vận hành chương trình hỗ trợ.

Nếu cô bác anh chị không biết câu trả lời cho một số câu hỏi thì cũng không sao cả, chúng ta sẽ đi tiếp đến 
câu hỏi tiếp theo.

Nhu cầu của hộ gia đình

Trong phần này chúng tôi có một số câu hỏi về các nhu cầu của gia đình cô bác anh chị, đặc biệt là trong 
khi xảy ra thiên tai.

1 Trong đời sống hàng ngày, gia đình cô bác anh chị có những nhu cầu chính yếu nào?

a Hàng tháng, gia đình cô bác anh chị có thường thu xếp thỏa mãn được các nhu cầu chính yếu đó 
không?

b Có nhu cầu nào không giải quyết được không?

c Cô bác anh chị có gặp khó khăn trong việc chu cấp cho các nhu cầu của con em mình không? Ví dụ 
như nhu cầu về thực phẩm, quần áo, đồ dùng học tập hay chi phí y tế? 

d Các nhu cầu của gia đình cô bác anh chị có thay đổi theo mùa không? Ví dụ như mùa khô hay mùa 
mưa? 

4 Giả sử nếu ngay bây giờ xảy ra lũ lụt/hạn hán hay bất kì thiên tai nào khác thì sự việc đó sẽ ảnh hưởng 
như thế nào đến đời sống hàng ngày và sinh kế của gia đình cô bác anh chị?

a Thiên tai có những ảnh hưởng chính nào lên đời sống của con em trong gia đình cô bác anh chị?
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b Cô bác anh chị thường đối phó với các thiên tai đó như thế nào?

c Cô bác anh chị có biết làm thế nào để xin nhà nước hỗ trợ cho gia đình mình không?

Tác động của hỗ trợ tiền mặt

1 Khoản hỗ trợ tiền mặt mà cô bác anh chị đã nhận hoặc đang nhận có đủ cung cấp cho các nhu cầu 
cơ bản của gia đình cô bác anh chị không? 

a Theo cô bác anh chị chương trình hỗ trợ này có tác động tích cực lên đời sống gia đình mình không? 
Tác động như thế nào? 

b Chương trình hỗ trợ tiền mặt có bỏ qua nhu cầu nào không giải quyết được không?

2 Chương trình hỗ trợ tiền mặt có giúp cô bác anh chị ứng phó tốt hơn với mùa khô/ mùa mưa không?

a Nếu có, vui lòng giải thích như thế nào.

b Nếu không, vui lòng giải thích vì sao và những nhu cầu nào chưa được giải quyết.

c Việc hỗ trợ tiền mặt cần những yếu tố gì để giúp cô bác anh chị ứng phó với mùa khô/ mùa mưa hay 
khi có thiên tai?

3 Hiện nay cô bác anh chị có đang nhận hỗ trợ từ chương trình nào khác hay không (cả hỗ trợ tiền mặt 
và hỗ trợ khác)? 

a Nếu có, đó là chương trình nào và họ cung cấp những hỗ trợ gì? Cô bác anh chị vui lòng liệt kê.

Nếu đối tượng hưởng lợi đã hoặc đang nhận trợ cấp xã hội thường xuyên, hỏi các câu sau đây:

4 Nếu xảy ra lũ lụt hay hạn hán nghiêm trọng, nhà nước hay các tổ chức tại địa phương có hỗ trợ 
không?

a Nếu có thì cơ quan/tổ chức nào thường hỗ trợ? Cô bác anh chị vui lòng liệt kê danh sách và loại hỗ 
trợ.

b Cô bác anh chị có biết cách tiếp cận/yêu cầu nhận hỗ trợ này không? Vui lòng nêu rõ.

c Thường thì hỗ trợ có đến nhanh chóng kịp thời không?

Nếu đối tượng hưởng lợi đã hoặc đang nhận hỗ trợ từ một chương trình ứng phó với thiên tai, 
hỏi các câu sau đây:
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5 Khi thiên tai xảy ra, cô bác anh chị tiếp cận chương trình hỗ trợ ứng phó thiên tai như thế nào?
Hỏi sâu xem có cơ quan tổ chức nào chủ động liên hệ với họ không.

a Hỗ trợ có đến nhanh chóng kịp thời không?

Vận hành chương trình

Trong phần này chúng tôi có một số câu hỏi về việc vận hành chương trình hỗ trợ tiền mặt mà cô bác anh 
chị đang nhận. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn chương trình này hoạt động như thế nào.

1 Chúng tôi sẽ hỏi cô bác anh chị các câu hỏi dựa trên quy trình thực hiện: (1) xác định đối tượng được 
hỗ trợ; (2) đăng kí; (3) chi trả; và (4) giải quyết khiếu nại. 

a Ban đầu cô bác anh chị biết về chương trình từ nguồn thông tin nào? Việc tìm hiểu mình có đủ tiêu 
chuẩn tham gia chương trình có dễ dàng với cô bác anh chị không? 

b Về quy trình đăng kí tham gia chương trình, quy trình này hoạt động như thế nào? Thể lệ đăng kí có 
rõ ràng không? 

c Cô bác anh chị có phải mang theo giấy tờ gì không? Cụ thể là những giấy tờ gì?

d Cô bác anh chị có đầy đủ các giấy tờ đó không?

e Theo cô bác anh chị quá trình đăng kí có gì cần cải thiện không?

f Về phương thức chi trả, khi mới tham gia chương trình, cô bác anh chị có hiểu rõ mình sẽ nhận tiền 
bằng cách nào không?

e Trong suốt thời gian tham gia chương trình, quá trình nhận hỗ trợ diễn ra như thế nào? Cô bác anh 
chị có gặp phải vấn đề gì không?

g Cô bác anh chị nhận tiền hỗ trợ như thế nào? Bằng tiền mặt, tiền di động, chuyển khoản ngân hàng 
hay cách nào khác?

h Cô bác anh chị có cho rằng cách chuyển tiền hỗ trợ hiện nay là cách tốt nhất không? Theo cô bác 
anh chị có cách nào tốt hơn không? 

i Cô bác anh chị có cho rằng cách chi trả tiền hỗ trợ của chương trình này an toàn không? Theo cô bác 
anh chị có cách nào an toàn hơn không? 

j Cô bác anh chị có biết về tiền di động không? Nếu có, theo cô bác anh chị nó có thể là một phương 
pháp chi trả tốt cho chương trình này không?

k Nếu gặp vấn đề với chương trình, có cơ chế nào giải quyết khiếu nại cho cô bác anh chị không? Cô 
bác anh chị có biết làm thế nào để khiếu nại và được hỗ trợ giải quyết không?  

l Việc này đã từng xảy ra chưa? Nếu có, trải nghiệm của cô bác anh chị về quá trình giải quyết vấn đề 
với chương trình như thế nào?

2 Khó khăn chính của cô bác anh chị khi tham gia chương trình này là gì (nếu có)?
Hỏi sâu về khó khăn trong thực hiện bất kì quy trình nào trong số đề cập ở trên. 

a Nếu có thể thay đổi bất kì điều gì về chương trình thì cô bác anh chị muốn thay đổi điều gì?
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Các câu hỏi khép lại buổi phỏng vấn

1 Có điều gì theo cô bác anh chị là có liên quan đến trải nghiệm của mình với chương trình hỗ trợ tiền 
mặt mà từ đầu buổi thảo luận đến giờ chúng ta chưa đề cập đến không? 

2 Theo cô bác anh chị có điều gì khác chúng tôi cần cân nhắc khi nghĩ về việc thiết kế một chương 
trình hỗ trợ cho các hộ gia đình đối phó với thiên tai? 

Câu hỏi hướng dẫn thảo luận nhóm tập trung với những người chưa hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ

Các câu hỏi giới thiệu 

1 Cô bác anh chị có biết về chương trình hỗ trợ tiền mặt nào tại địa phương khi xảy ra thảm họa 
không? Nếu có, ấn tượng của cô bác anh chị về các chương trình này như thế nào?

2 Cô bác anh chị có quen biết ai được hưởng trợ cấp từ các chương trình này không? Nếu có, cô bác 
anh chị có biết gì về trải nghiệm của người đó với chương trình đó không?

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi về nhu cầu của cô bác anh chị, đặc biệt là trong khi xảy 
ra thiên tai, và vai trò của các khoản hỗ trợ tiền mặt trong việc giúp giải quyết các nhu cầu đó. Chúng tôi 
muốn thảo luận về ba chủ đề chính: (1) nhu cầu của gia đình; (2) vai trò của khoản hỗ trợ tiền mặt; và (3) 
cách vận hành chương trình hỗ trợ.

Nếu cô bác anh chị không biết câu trả lời cho một số câu hỏi thì cũng không sao cả, chúng ta sẽ đi tiếp đến 
câu hỏi tiếp theo.

Nhu cầu của hộ gia đình

Trong phần này chúng tôi có một số câu hỏi về các nhu cầu của gia đình cô bác anh chị, đặc biệt là trong 
khi xảy ra thiên tai. 

1 Trong đời sống hàng ngày, gia đình cô bác anh chị có những nhu cầu chính yếu nào?

a Hàng tháng, gia đình cô bác anh chị có thường thu xếp thỏa mãn được các nhu cầu chính yếu đó 
không?

b Có nhu cầu nào không giải quyết được không?

c Cô bác anh chị có gặp khó khăn trong việc chu cấp cho các nhu cầu của con em mình không? Ví dụ 
như nhu cầu về thực phẩm, quần áo, đồ dùng học tập hay chi phí y tế? 

d Các nhu cầu của gia đình cô bác anh chị có thay đổi theo mùa không? Ví dụ như mùa khô hay mùa 
mưa? 

2 Giả sử nếu ngay bây giờ xảy ra lũ lụt/hạn hán hay bất kì thiên tai nào khác thì sự việc đó sẽ ảnh hưởng 
như thế nào đến đời sống hàng ngày và sinh kế của gia đình cô bác anh chị?
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a Thiên tai có những ảnh hưởng chính nào lên đời sống của con em trong gia đình cô bác anh chị?

b Gia đình cô bác anh chị thường đối phó với các thiên tai đó như thế nào?

c Cô bác anh chị có biết làm thế nào để xin nhà nước hỗ trợ cho gia đình mình không?

Ảnh hưởng của hỗ trợ tiền mặt

Trong phần này chúng tôi sẽ hỏi một số câu hỏi liên quan đến vai trò của hỗ trợ tiền mặt trong trường hợp 
xảy ra thiên tai hay thảm họa.

1 Nếu xảy ra lũ lụt hay hạn hán nghiêm trọng, nhà nước hay các tổ chức tại địa phương có hỗ trợ 
không?

a Nếu có thì cơ quan/tổ chức nào thường hỗ trợ? Cô bác anh chị vui lòng liệt kê danh sách và loại hỗ 
trợ.

b Cô bác anh chị có biết cách tiếp cận/yêu cầu nhận hỗ trợ này không? Vui lòng nêu rõ.

2 Cô bác anh chị đã từng nhận khoản hỗ trợ nào như thế khi có thiên tai chưa? 

Nếu trả lời có cho câu hỏi 2, hỏi các câu sau đây:

a Cô bác anh chị nhận được loại hỗ trợ gì?

b Hỗ trợ mà cô bác anh chị nhận được có đủ để giảm nhẹ những khó khăn do thiên tai gây ra không?

c Nếu có, vui lòng giải thích như thế nào.

d Nếu không, vui lòng giải thích vì sao và những nhu cầu nào chưa được giải quyết.

e Việc hỗ trợ tiền mặt cần những yếu tố gì để giúp cô bác anh chị ứng phó với mùa khô, mùa mưa hay 
khi có thiên tai?

f Hỗ trợ có đến nhanh chóng kịp thời không?

Nếu trả lời không cho câu hỏi 2, hỏi các câu sau đây:

a Theo cô bác anh chị vì sao mình không được nhận hỗ trợ?
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Vận hành chương trình

Trong phần này chúng tôi có một số câu hỏi về việc chương trình hỗ trợ tiền mặt nên được thiết kế như thế 
nào để đáp ứng nhu cầu của cô bác anh chị. 

1 Khi có thiên tai xảy ra thì cô bác anh chị cần loại hỗ trợ nào nhất?
Hỏi sâu về tiền mặt, thực phẩm, vật liệu xây dựng hay các loại hỗ trợ hiện vật khác, v.v.

2 Để thiết kế quy trình cho chương trình, chúng tôi sẽ hỏi các câu hỏi dựa trên từng quy trình thực 
hiện: (1) truyền thông, (2) đăng kí, (3) chi trả, (4) giải quyết khiếu nại. 

Nếu cô bác anh chị không có câu trả lời cho một câu hỏi nào thì cũng không sao cả, chúng ta sẽ 
chuyển sang câu tiếp theo.

a Theo cô bác anh chị, cách tốt nhất để một cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai biết được rằng có 
thể nhận hỗ trợ là cách nào? Nhà nước nên truyền đạt thông tin về hỗ trợ như thế nào?

b Về quy trình đăng kí, có thể cần yêu cầu một số loại giấy tờ nhất định. Cô bác anh chị có những loại 
giấy tờ nào có thể dễ dàng xuất trình được?

c Quy trình đăng kí nên diễn ra ở đâu?

d Về cách thức chi trả, theo cô bác anh chị cách nào là tốt nhất để nhận hỗ trợ? 
Hỏi sâu xem người trả lời thích nhận hỗ trợ hiện vật hay tiền mặt, đặc biệt là sau khi xảy ra thiên tai. 

e Vì sao cô bác anh chị lại thích cách này?

f Cô bác anh chị có biết về tiền di động không? Nếu có, theo cô bác anh chị nó có thể là một phương 
pháp chi trả tốt cho chương trình này không?

g Về giải quyết khiếu nại, cách dễ nhất để các thành viên trong cộng đồng nêu khiếu nại với những 
người triển khai chương trình là cách nào?

Câu hỏi khép lại buổi phỏng vấn

1 Theo cô bác anh chị có điều gì khác chúng tôi cần cân nhắc khi nghĩ về việc thiết kế một chương 
trình hỗ trợ cho các hộ gia đình đối phó với thiên tai? 
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