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BỐI CẢNH  
Trong những năm gần đây, 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 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. Những thiên tai này không chỉ gây ra thiệt hại kinh tế nặng nề và làm thoái hóa môi trường 
mà còn gây ảnh hưởng đáng kể lên phúc lợi của các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Để giảm thiểu những tác 
động tiêu cực đó đối với các hộ gia đình, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương, gần đây Việt Nam 
đang tập trung vào mục tiêu xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó tốt hơn để hỗ trợ các 
nhóm dân số bị ảnh hưởng.

Trong khuôn khổ những nỗ lực đó, Chính phủ Việt Nam, UNICEF và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 
Liên hiệp quốc (FAO) ủy nhiệm thực hiện một nghiên cứu phân tích tính khả thi về trợ giúp bằng tiền 
mặt cho trẻ em và người chăm sóc trẻ khi thiên tai xảy ra. Mục đích 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 và xác định các nhu cầu về vận hành nhằm bảo đảm việc trao hỗ trợ tiền mặt cho 
trẻ em một cách kịp thời và hiệu quả. Các phát hiện của nghiên cứu sẽ góp phần xây dựng một cơ chế linh 
hoạt trong hệ thống trợ giúp xã hội thường xuyên của Việt Nam. 
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THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Phân tích được thực hiện theo Khung bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc của UNICEF, 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 ba phương diện: 1) chính sách, 2) chương trình và 3) quản lý. 

Phân tích khả thi sử dụng kết hợp các phương pháp định tính, bao gồm thông tin, dữ liệu thứ cấp kết hợp 
với dữ liệu sơ cấp được thu thập ở cấp trung ương tại Hà Nội và cấp địa phương tại bốn tỉnh được chọn là 
Cà Mau, Gia Lai, Lào Cai,  và Quảng Bình – đây là các tỉnh được coi là đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 
Các buổi phỏng vấn được được thực hiện với các cơ quan chính phủ và đối tác, trong khi các cuộc thảo 
luận nhóm tập trung được thực hiện với các hộ gia đình được hưởng lợi từ các chương trình trợ giúp xã 
hội và trợ giúp khẩn cấp cũng như các hộ gia đình chưa được hưởng lợi từ các chương trình này. 

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
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PHÁT HIỆN
Cấp chính sách: Ở cấp chính sách, nghiên cứu xem xét khung pháp lý cho trợ giúp khẩn cấp ở Việt Nam 
và sự phối hợp và điều phối giữa các bên liên quan trong và ngoài Chính phủ.  

Nghị định 20 cung cấp cơ sở pháp lý cho trợ giúp thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp tại Việt Nam. 
Trong đó, Nghị định chủ yếu tập trung vào các hỗ trợ ngắn hạn, xoay quanh việc bảo đảm các nhu cầu 
lương thực/nhu yếu phẩm cơ bản và hỗ trợ các thiệt hại về nhà cửa, tài sản; Nghị định cũng tập trung vào 
hỗ trợ hiện vật nhiều hơn hỗ trợ tiền mặt, hỗ trợ tiền mặt chỉ 
được cung cấp trong một số trường hợp nhất định. 



6 TÓM TẮT KỸ THUẬT

Hơn nữa, mặc dù đưa ra quy định về cả trợ giúp thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp, Nghị định 20 
không cung cấp hướng dẫn rõ ràng về việc liên kết hai loại hỗ trợ này và về cách hạ tầng trợ giúp 
thường xuyên có thể được sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp. Hệ quả là, việc xây dựng kết nối giữa 
bảo trợ xã hội và trợ giúp khẩn cấp thường tùy theo quyết sách của từng tỉnh. 

Cuối cùng, 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. Ngoài việc cung cấp trợ giúp xã hội thường xuyên cho trẻ em có cha 
mẹ qua đời hoặc mất tích do thảm họa, 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. 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, các nhu cầu phức 
hợp của trẻ em không được thỏa mãn một cách đầy đủ. Vẫn còn dư địa cho việc thúc đẩy phối hợp và hợp 
tác giữa các Vụ, Cục thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), cũng như các Bộ ngành khác 
để trợ giúp trẻ em tốt hơn trong các tình huống khẩn cấp, như giữa Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục 
Trẻ em của Bộ LĐTBXH.

Cấp chương trình: Ở cấp chương trình, nghiên cứu đánh giá việc tích hợp các chương trình trợ giúp xã 
hội thường xuyên và khẩn cấp với nhau.

Hiện tại, vẫn còn hạn chế trong việc tích hợp các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên và 
khẩn cấp, và giữa trợ giúp khẩn cấp do chính quyền cung cấp và trợ giúp khẩn cấp do các đối tác 
phi chính phủ cung cấp. Sự chia tách giữa các chương trình như thế này gây cản trở đến hiệu quả tiếp 
cận đến tất cả các nhóm dân số bị ảnh hưởng và khả năng đáp ứng bội số các nhu cầu có thể phát sinh 
khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Tương tự, với việc những chương trình và đối tác khác nhau dựa ít nhất 
một phần vào những hạ tầng cấp phát khác nhau, sự chia tách ở cấp chương trình này nhiều khả năng 
làm giảm hiệu suất của các ứng phó khẩn cấp. 
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HÌNH 2. CÁC CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

Cấp quản lý: Ở cấp quản lý, nghiên cứu kiểm tra một số quy trình  liên quan đến việc cung cấp trợ giúp 
thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp, bao gồm xác định đối tượng hưởng lợi, đăng ký, cung cấp thông tin/
truyền thông, xác định mức hỗ trợ, và chi trả hỗ trợ. 

Về xác định đối tượng hưởng lợi, nghiên cứu phát hiện rằng việc thiếu một danh sách đăng ký 
thống nhất cho các hộ gia đình yếu thế cản trở việc xác định đối tượng hưởng lợi một cách nhanh 
chóng ngay khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Theo Nghị định 20, các trưởng thôn chịu trách nhiệm lập 
một danh sách giấy các hộ gia đình có khả năng bị ảnh hưởng, tuy nhiên quy trình này thường gặp phải 
nhiều sai sót và không đủ để số hóa. Để đẩy nhanh quá trình này, các danh sách sẵn có của các đối tượng 
hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên hoặc các danh sách hộ nghèo khác thường được sử dụng để xác định 
đối tượng. Tuy điều này có thể đẩy nhanh tốc độ triển khai hỗ trợ, nó cũng làm tăng rủi ro xảy ra sai lầm bỏ 
sót trong trợ giúp khẩn cấp. Ví dụ, trẻ em yếu thế không thuộc hộ nghèo hay cận nghèo, hay trẻ em mới 
sinh có thể chưa được liệt kê trong các danh sách này. 

Về đăng ký, nghiên cứu phát hiện rằng 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 – đây là hiện trạng của trợ 
giúp thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp. Do đó, việc giải ngân không phải lúc nào cũng được thực hiện 
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kịp thời 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. Hơn nữa, việc đăng ký trợ giúp khẩn cấp 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 ngay khi thiên tai bắt đầu xảy ra. 

Tương tự, việc 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 như  nguồn cung cấp thông tin chính. 
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. Hệ quả là các đối tượng hưởng lợi tiềm 
năng nhiều khi không biết đến thông tin về các chương trình hỗ trợ và do đó không đăng ký tham gia.

Về quyết định mức hỗ trợ, nghiên cứu phát hiện rằng quá trình quyết định mức hỗ trợ khi xảy ra 
tình huống khẩn cấp cần rất 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 thường không được toàn vẹn. 
Tuy nhiên, quy trình này chủ yếu chỉ tập trung vào mức độ thiệt hại về tài sản và không ghi nhận được 
thêm những nhu cầu  ở nhiều phương diện khác mà cộng đồng bị ảnh hưởng có thể phải đối mặt. Về giá 
trị hỗ trợ, mức hỗ trợ thường khá thấp so với nhu cầu tổng thể, và các quy trình hành chính phức tạp đôi 
khi làm cho những người bị ảnh hưởng không muốn đăng ký nhận hỗ trợ.

Cuối cùng, về phương thức chi trả, mặc dù có bằng chứng về lợi ích của trợ giúp dựa trên tiền mặt, Nghị 
định 20 chủ yếu vẫn 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. Chưa có nhiều bước tiến trong việc 
số hóa phương thức chi trả – đặc biệt là ở các vùng hẻo lánh, mặc dù độ bao phủ điện thoại thông minh 
đang tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam hiện đang triển khai nhiều sáng kiến với mục 
đích cải thiện tình trạng này, như soạn thảo các quy định để giúp dịch vụ tiền di động trở nên phổ biến 
hơn, và như việc ngân hàng VietinBank thuộc sở hữu nhà nước mở tài khoản ngân hàng cho các đối tượng 
hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên. 
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CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Dựa trên những phát hiện sơ bộ về khả năng ứng phó với các cú sốc của hệ thống trợ giúp xã hội, một số 
phương án và khuyến nghị đã được xây dựng cho mục đích thực hiện trợ giúp khẩn cấp bằng tiền mặt 
tại Việt Nam.

Cấp chính sách: Để cải thiện và tăng cường hiệu quả của trợ giúp khẩn cấp, nghiên cứu đề xuất một 
số điều chỉnh sửa đổi, bổ sung cho Nghị định 20. Cụ thể là đề xuất các cập nhật như sau: 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 - không chỉ trẻ em bị mất cha mẹ, và 5) đưa vào các yếu 
tố kích hoạt hành động sớm (Early warning early action - EWEA). Mặt khác, nếu không thể sửa đổi bổ sung 
Nghị định 20, có thể cập nhật các thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện kèm theo Nghị định.

Thêm vào đó, khuyến nghị đẩy mạnh hợp tác trong nội bộ Bộ LĐTBXH và giữa Bộ LĐTBXH với các 
Bộ ngành khác để thúc đẩy hiệu quả và hiệu suất của hoạt động ứng phó tổng thể. Hợp tác khăng 
khít hơn trong nội bộ Cục Bảo trợ Xã hội, đặc biệt giữa Phòng Chính sách Bảo trợ Xã hội và Phòng Trợ giúp 
Đột xuất sẽ giúp xác định và điều chỉnh những chương trình sẵn có mà có thể được sử dụng trong ứng 
phó khẩn cấp. Hơn nữa, Cục Trẻ em cần tham gia một cách có hệ thống hơn, ví dụ, vào việc xây dựng các 
mô đun đánh giá nhu cầu việc xác định các dịch vụ xã hội thích hợp cần được cung cấp. Thứ hai, vẫn còn 
dư địa cho việc đẩy mạnh điều phối đa ngành và xây dựng hạ tầng hỗ trợ cho sự điều phối này – thông 
qua 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. Đặc biệt Bộ LĐTBXH và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thể phối 
hợp chặt chẽ hơn nữa, ví dụ như trong việc xác định các “cơ chế kích hoạt” và hợp tác trong hành động 
dựa trên cảnh báo sớm. 

Cuối cùng, 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 
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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 các lĩnh vực y tế và giáo dục. 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.

Cấp chương trình: Nghiên cứu khuyến nghị liên kết và tích hợp tốt hơn chương trình trợ giúp xã hội 
thường xuyên với chương trình ứng phó khẩn cấp để bảo đảm tiếp cận được với tất cả các nhóm 
dân số bị ảnh hưởng và tối đa hóa hiệu quả và tính bền vững. Có thể áp dụng các tiếp cận khác nhau 
trong lên kết chương trình, ví dụ, mở rộng trợ giúp xã hội thường xuyên theo chiều dọc tăng giá trị hỗ 
trợ tạm thời cho các đối tượng hưởng lợi sẵn có hoặc mở rộng trợ giúp xã hội thường xuyên theo chiều 
ngang để hỗ trợ tạm thời cho những người thụ hưởng bổ sung thông qua một chương trình trợ giúp xã 
hội thường xuyên sẵn có. Cả hai cách tiếp cận này đều khả thi trong hệ thống trợ giúp xã hội của nhà nước. 
Ngoài ra, nếu một tổ chức hay một cơ quan phi chính phủ triển khai ứng phó khẩn cấp và chương trình 
này được quản lý bên ngoài hệ thống nhà nước, thì chương trình này có thể liên kết theo kiểu vệ tinh với 
hệ thống trợ giúp xã hội nhà nước. Theo cách đó, chương trình này sử dụng một phần hạ tầng vận hành 
của hệ thống nhà nước, ví dụ như danh sách người hưởng lợi hay quy trình chi trả.

Cấp quản lý: Ở cấp quản lý, nghiên cứu khuyến nghị củng cố các quy trình thực hiện trợ giúp khẩn cấp và 
cải thiện các quy trình thiết kế, xây dựng và triển khai chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên để chuẩn 
bị cho việc sử dụng trong tình huống khẩn cấp. 

Về xác định đối tượng hưởng lợi, nghiên cứu khuyến nghị cân nhắc đơn giản hóa các tiêu chí xác 
định đối tượng và  dịch chuyển từ đánh giá thiệt hại về nhà cửa và hạ tầng sang đánh giá một cách 
toàn diện nhu cầu của các đối tượng hưởng lợi tiềm năng. Một cách bao quát, 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 theo 
nhóm, tuy nhiên, với việc đơn giản hoa tiêu chí xác định và nhóm đối tượng nhắm đến, các nhóm này có 
thể được xác định tùy theo loại tình huống khẩn cấp và với các mức độ rộng, hẹp khác nhau. Xác định đối 
tượng hưởng lợi nên được hỗ trợ bằng đánh giá nhu cầu thay vì đánh giá thiệt hại như hiện nay, điều này 
sẽ giúp xác định đối tượng hiệu quả hơn và giảm thiểu nguy cơ bỏ sót. 
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Về đăng ký, nghiên cứu khuyến nghị đơn giản hóa các quy trình, và cung cấp thông tin về quy trình 
một cách rõ ràng và nhất quán để tránh chồng chéo, nhầm lẫn giữa các bên thụ hưởng và chậm trễ trong 
việc giải ngân vốn hỗ trợ. Nên sử dụng quy trình đăng ký chuẩn hóa với một biểu mẫu đăng ký thống nhất, 
tuy các quy trình cụ thể dùng cho việc đăng ký có thể thay đổi tùy theo loại tình huống khẩn cấp và hạ 
tầng có sẵn tại địa phương. Quan trọng là Chính phủ Việt Nam cần khuyến khích tập huấn đầy đủ cho cán 
bộ nhà nước về thu thập dữ liệu, nhập liệu trên các hệ thống số chuẩn hóa, cũng như đẩy nhanh nỗ lực 
cung cấp căn cước công dân cho các nhóm yếu thế và thiệt thòi nhất.

Về cung cấp thông tin/truyền thông, nghiên cứu khuyến nghị 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 và với 
cách vận hành của hạ tầng truyền thông địa phương. Một chiến lược truyền thông hiệu quả đảm bảo rằng 
kênh được lựa chọn có thể tiếp cận tất cả các nhóm dân số bị ảnh hưởng. Trong một số trường hợp, có thể 
cần kết hợp nhiều kênh (như truyền thông miệng qua các thành viên trong cộng đồng, các phương tiện 
truyền thống, truyền thông số). Dù lựa chọn kênh truyền thông nào, thông tin về chương trình, các mục 
tiêu, và đặc biệt là các tiêu chí thỏa mãn điều kiện hưởng hỗ trợ cần phải rõ ràng và dễ hiểu. 

Ngoài ra, nghiên cứu đề xuất xây dựng một cách tiếp cận đòi hỏi ít dữ liệu và thời gian hơn trong 
xác định mức hỗ trợ. Quy trình này nên được chuẩn hóa và xác định trước càng nhiều càng tốt, ví dụ dựa 
trên một giỏ lương thực cơ bản hay một rổ chi tiêu tối thiểu, được tính toán hàng năm. Vẫn cần giữ lại một 
chút linh hoạt để điều chỉnh mức hỗ trợ, dựa trên loại tình huống khẩn cấp và các yếu tố không thể áp 
dụng đồng đều cho tất cả mọi trường hợp. 

Về chi trả hỗ trợ, nghiên cứu khuyến nghị tiếp tục tận dụng hệ thống chi trả tiền mặt trao tận tay 
hiện có thông qua VnPost. Xét trên tình trạng thiếu hụt cơ sở hạ tầng tài chính địa phương và độ bao 
phủ điện thoại thông minh thấp ở nhiều cộng đồng hẻo lánh, việc cấp phát trợ giúp tiền mặt khẩn cấp 
dựa vào VnPost - tận dụng được kinh nghiệm cũng như kỹ năng chi trả tiền mặt của Bưu điện vẫn là khả 
thi nhất. Tuy nhiên, nên tiếp tục đầu tư và thí điểm các phương thức chi trả mới, 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, giúp nâng cao hiệu 
quả chi trả và khuyến khích người dân tham gia sử dụng dịch vụ tài chính.
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Cuối cùng, để theo dõi và đánh giá các chương trình trợ giúp khẩn cấp, Việt Nam nên áp dụng 
phương pháp tiếp cận hỗn hợp, bao gồm thu thập và phân tích cả dữ liệu định lượng và định tính. 
Về dữ liệu định lượng, có thể thực hiện theo dõi sau cấp phát (post-distribution monitoring – PDM) và bổ 
sung thêm dữ liệu hành chính của chương trình. Dữ liệu định tính có thể được thu thập thông qua 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 khó khăn mà người triển khai gặp phải khi thực hiện 
chương trình.



KẾT LUẬN
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. 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. 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 giữa các cơ quan nhà nước, như Cục Bảo trợ Xã hội và Cục Trẻ em thuộc Bộ LĐTBXH 
với Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

Phân tích khả thi này cung cấp một số phương án ở các cấp độ chính sách, chương trình và quản lý để 
làm cho trợ giúp xã hội khẩn cấp và trợ giúp xã hội thường xuyên trở nên nhạy cảm hơn với trẻ em. Ở cấp 
chính sách, các điều chỉnh và cập nhật đối với Nghị định 20 và việc thể chế hóa liên kết giữa trợ giúp khẩn 
cấp bằng tiền mặt với các dịch vụ xã hội được khuyến nghị. Ở cấp độ chương trình, cần tích hợp tốt hơn 
trợ giúp xã hội thường xuyên với ứng phó khẩn cấp.

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. Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào các giải pháp số hóa và điện tử. Ngoài 
ra, các mức hỗ trợ cho trợ giúp khẩn cấp cần được xác định từ trước phục vụ việc đăng ký, truyền thông, 
và thanh toán.
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