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Chuyên đề Tác động phân phối của chính sách tài khóa ứng phó COVID-19 đến các hộ gia đình, 
đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng được xây dựng trong khuôn khổ báo cáo cập nhật tình hình tài 
khóa Việt Nam 2021, báo cáo thứ hai trong chuỗi các báo cáo của chương trình. Báo cáo này 
phân tích tác động của Covid-19 đến tình hình tài chính công của Việt Nam. Báo cáo bao gồm 4 
chuyên đề nhằm cung cấp những thông tin kịp thời và phù hợp cùng với các khuyến nghị chính 
sách để hỗ trợ Bộ Tài chính xây dựng Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 và cung cấp hỗ 
trợ kỹ thuật để Chính phủ Việt Nam áp dụng các thông lệ tốt trong những cải cách chính sách tài 
khóa và quản lý tài chính công.

Chuyên đề này được biên soạn bởi bà Nguyễn Nguyệt Nga, bà Nguyễn Thị Nga, ông Harry Edmund 
Moroz, bà Judy Yang, ông Phạm Bảo Hà, ông Matthew Wai-Poi và bà Dorsati Madani. 

Các đồng nghiệp trong Nhóm Ngân hàng Thế giới, bao gồm ông Arvind Nair (Chuyên gia Kinh tế 
cao cấp), ông Oleksii Balabushko (Chuyên gia cao cấp về Tài chính công), bà Naira Melkumyan 
(Cán bộ quốc gia cao cấp) và ông Nguyễn Hồng Ngân (Cán bộ đối ngoại cao cấp) đã giúp tham 
gia đánh giá và đảm bảo chất lượng của dự thảo báo cáo.

Thông tin trong báo cáo cũng phong phú hơn nhờ tham vấn với các cơ quan của chính phủ, các 
đối tác phát triển và các tổ chức xây dựng chính sách. Chúng tôi đã nhận được ý kiến   đóng góp 
của nhiều vụ/cục thuộc Bộ Tài chính; Sở tài chính Đà Nẵng; Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội. 
Chúng tôi xin ghi nhận sự ủng hộ và đóng góp tích cực của ông Nguyễn Minh Tân (Phó Vụ trưởng, 
Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính).

Nhóm tác giả chân thành cảm ơn sự chỉ đạo chung của bà Carolyn Turk (Giám đốc Quốc gia tại 
Việt Nam); ông Hassan Zaman (Giám đốc Khối Nghiệp vụ về Tăng trưởng công bằng, Tài chính 
và Thể chế - khu vực Đông Á và Thái Bình Dương); bà Stefanie Stallmeister (Giám đốc Điều hành 
hoạt động dự án tại Việt Nam); ông Deepak Mishra (nguyên Quản lý Khối Nghiệp vụ về Kinh tế vĩ 
mô, Đầu tư và Thương mại); ông Sebastian Eckhardt (Quản lý Khối Nghiệp vụ về Kinh tế vĩ mô, Đầu 
tư và Thương mại); ông Fily Sissoko (Quản lý Khối Nghiệp vụ về Quản trị); ông Jacques Morisset 
(Chuyên gia Kinh tế trưởng – trưởng nhóm Kinh tế, tài chính và Thể chế); và ông Matthew Wai-Poi 
(Chuyên gia kinh tế trưởng).

Báo cáo được bà Lê Thị Khánh Linh hỗ trợ hành chính, ông Nguyễn Hồng Ngân và bà Lê Thị Quỳnh 
Anh thuộc Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ về truyền thông. 

lỜi cảM ơn
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Chuyên đề này tìm hiểu các vấn đề về phân phối và hiệu quả của các biện pháp tài khóa ứng 
phó với khủng hoảng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng và trên toàn quốc1, cụ thể tập trung vào 
các chương trình trợ giúp xã hội (hỗ trợ bằng tiền). Các chương trình hỗ trợ có tiếp cận những 
người cần được trợ giúp nhất một cách hiệu quả hay không? Mức hỗ trợ và thời gian triển khai 
chương trình đã đủ chưa? Căn cứ vào những khảo sát theo dõi tình hình COVID-19 của Ngân hàng 
Thế giới, kết quả chung của cả nước cho thấy các chương trình hỗ trợ bằng tiền có lẽ đã kết thúc 
quá sớm, chưa đến được với nhóm nghèo nhất hoặc người mất việc làm do các yếu tố liên quan 
đến đại dịch. Dữ liệu chính thức cũng cho thấy phạm vi triển khai thực tế hẹp hơn so với dự kiến, 
cả về số lượng người thụ hưởng mới được tiếp cận và về mức chi. 

Mặc dù Việt Nam đã quản lý tốt ba đợt lây nhiễm COVID-19 đầu tiên, đợt dịch thứ tư bắt đầu từ 
đầu năm 2021 diễn biến phức tạp hơn, gây ra tác động tiêu cực sâu sắc trong các mặt y tế, sinh kế 
và kinh tế. Để ứng phó với đại dịch, Chính phủ đã ban hành gói hỗ trợ đợt hai trong tháng 07/2021  
tại Nghị quyết số 68/NQ-CP. Gói hỗ trợ đợt hai được thiết kế đã giải quyết được một số thách thức 
gặp phải trong triển khai gói hỗ trợ đợt một như bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng mới bị tác 
động của đại dịch và tăng cường phân cấp cho địa phương trong việc đưa ra tiêu chí lựa chọn đối 
tượng. Phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con, người lao động trong khu vực chính thức và phi chính thức 
đang làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm nghệ sỹ, hướng dẫn viên du lịch đã được 
bổ sung vào gói hỗ trợ này. Chính quyền địa phương được quyết định các tiêu chí nhằm lựa chọn 
đối tượng thụ hưởng hợp lệ và huy động nguồn ngân sách (dự phòng) hiện có của địa phương để 
hỗ trợ cho các đối tượng do địa phương xác dịnh. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức trong thiết 
kế và triển khai gói hỗ trợ, đặc biệt liên quan đến xác định đối tượng thụ hưởng mới và hạn chế 
ngân sách tại những tỉnh nghèo. Báo cáo chuyên đề này tập trung vào năm thứ nhất của khủng 
hoảng COVID-19, vì vậy các nội dung phân tích chỉ dừng lại đến tháng 03/04 năm 2021 và không 
tìm hiểu về tác động của gói hỗ trợ đợt hai.

Chuyên đề này tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến nhau như sau:

(i) Đánh giá hệ thống trợ giúp xã hội của Việt Nam và phản ứng chính sách của hệ thống với 
khủng hoảng COVID-19.

(ii) Tác động của các kịch bản khác nhau về trợ giúp xã hội đến phúc lợi của hộ gia đình (phân 
tích tác động của chính sách tài khóa) ở cấp quốc gia nhằm tìm hiểu về những phương án 
chính sách tiềm năng mà Chính phủ có thể sử dụng. 

(iii) Tác động của chính sách cứu trợ COVID-19 đến các hộ gia đình ở Đà Nẵng 

Chúng tôi phát hiện thấy: 

(i) Hệ thống trợ giúp xã hội của Việt Nam được xây dựng xuất phát từ hỗ trợ thu nhập cơ bản, 
cuối cùng cho những người không có khả năng làm việc thành một hệ thống xử lý nhiều thách 
thức khác nhau cho các nhóm dễ bị tổn thương khác nhau. Phạm vi bao phủ đã được mở 
rộng đáng kể nhờ mở rộng phạm vi tới người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ mồ côi, và trợ 
cấp tiền điện cho nhóm người nghèo. Tuy nhiên, mức chi của hệ thống còn tương đối ít, mức 
hỗ trợ còn thấp và phạm vi bao phủ còn hạn chế. Phân tích tác động tài khóa cấp quốc gia so 
sánh kết quả lựa chọn đối tượng và phúc lợi theo những kịch bản hỗ trợ bằng tiền mặt tăng 
dần trong bối cảnh Chính phủ triển khai gói hỗ trợ thu nhập do tác động của Covid. Kịch bản 
đầu tiên mô phỏng chương trình thực tế của Việt Nam, trong khi kịch bản thứ ba giả định số 

TóM lược  

1 Chuyên đề này chỉ tập trung vào năm thứ nhất của khủng hoảng COVID-19, vì vậy nội dung phân tích chỉ dừng lại đến tháng 
03/04 năm 2021. 
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người thụ hưởng và mức hỗ trợ cao hơn. Phân tích cho thấy tác động về phúc lợi chỉ ở mức 
tối thiểu vì mức hỗ trợ bằng tiền còn nhỏ. Thậm chí theo kịch bản hào phóng nhất, thu nhập 
hộ gia đình trong năm chỉ tăng bình quân 2 triệu đồng. Tác động giảm nghèo của gói hỗ trợ 
thu nhập COVID-19 được triển khai (Kịch bản #1) chỉ ở mức khiêm tốn, và hai kịch bản còn lại 
cũng không cho thấy cải thiện đáng kể.  

(ii) Thành phố Đà Nẵng tương đối thành công trong việc triển khai gói trợ giúp COVID-19 đợt hai 
cho người dân địa phương. Qua những bài học rút ra từ kinh nghiệm triển khai đợt một, gói hỗ 
trợ đợt hai đã được thực hiện nhanh chóng hơn.

(iii) Công tác triển khai tại Đà Nẵng cũng phải đối mặt với những thách thức, bao gồm trong xác định 
các nhóm đối tượng thụ hưởng, xác minh người xin trợ giúp đủ điều kiện nhận hỗ trợ, cũng như 
tính phức tạp của các thủ tục xin trợ giúp và số lượng lớn các quy trình và biện pháp kiểm tra. 

Sau đây là những khuyến nghị chính sách:  

(i) Thời gian hỗ trợ cần dựa trên phân tích định kỳ về khủng hoảng kinh tế và tác động của nó 
đến các nhóm đối tượng và các lĩnh vực khác nhau. Trong trường hợp này, với tác động của 
COVID-19 còn kéo dài, vì vậy kéo dài thời gian hỗ trợ là cần thiết do. 

(ii) Tăng mức hỗ trợ cho những người gặp khó khăn. Trên góc độ phúc lợi và mất thu nhập, hỗ trợ 
hiện vẫn ở mức thấp. Trên góc độ mất thu nhập, lương tối thiểu hiện ở mức gần 5 triệu đồng một 
tháng, trong khi hỗ trợ cho lao động trong khu vực kinh phi chính thức bị mất việc làm chỉ ở mức 
1 triệu đồng một tháng. Trên góc độ phúc lợi, các kịch bản mô phỏng ước tính phúc lợi hộ gia 
đình tăng thêm 500.000 đồng một người một năm, tương đương 41.667 đồng một người một 
tháng. Số tiền như vậy là nhỏ. Chẳng hạn, suy từ chuẩn nghèo của Ngân hàng Thế giới là 3,20 
USD/ ngày theo ngang giá sức mua năm 2011, hỗ trợ bằng tiền ở mức dưới 1 triệu đồng là nhỏ.

(iii) Đảm bảo thực hiện trợ giúp kịp thời và hiệu quả ngay sau khi gặp cú sốc lớn, bằng cách đơn 
giản hóa tiêu chí lựa chọn đối tượng và điều kiện tham gia để đảm bảo những người chịu tác 
động nhiều nhất có thể nhận hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả. Một phương án khác là, gói gỗ 
trợ có thể được giải ngân “theo nhu cầu” và “không hạn chế đối tượng” hoặc dựa trên tiêu chí 
đơn giản là “mất việc làm”. Khuyến nghị này đặc biệt phù hợp với người lao động ở khu vực 
kinh tế phi chính thức, không phải là đối tượng hưởng trợ giúp của Nhà nước từ trước đến nay. 
Điều chỉnh các tiêu chí  và điều kiện hưởng có thể được thực hiện nếu khủng hoảng kéo dài 
hơn nữa, và dữ liệu về người thụ hưởng tiềm năng đã được thu thập, và người thụ hưởng đáp 
ứng các tiêu chí mới có được xác định sau đó. 

(iv) Cải thiện hệ thống tiếp nhận, xác mình thông tin và cung cấp hỗ trợ. Trong thời gian tới / trước 
mắt, cần tận dụng công nghệ để hỗ trợ tự đăng ký / đăng ký trực tuyến nhằm xác định người 
lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức cần trợ giúp. Trong dài hạn, hình thành hệ thống 
đăng ký xã hội - một hệ thống có khả năng hỗ trợ việc đăng ký và xác định điều kiện tham gia 
cho nhiều chương trình khác nhau - có thể là nền tảng cho mạng lưới cung cấp các dịch vụ an 
sinh xã hội tích hợp. 

(v) Cải thiện quá trình chi trả trợ cấp xã hội thông qua áp dụng mô hình chi trả điện tử, giúp việc 
chi trả đạt hiệu suất cao hơn, minh bạch, an toàn và nhanh chóng. Chuyển tiền trực tiếp vào 
tài khoản thanh toán hoặc thẻ rút tiền hoặc cung cấp dịch vụ ngân hàng di động cho người 
thụ hưởng cũng là phương thức an toàn, minh bạch và có hiệu suất cao hơn.
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Bối cảnh về Trợ giúp xã hội ở việT naM2

Việt Nam vốn đã có khá nhiều chương trình đảm bảo xã hội. Đó là các chương trình bảo hiểm xã 
hội (bắt buộc đối với người lao động có hợp đồng lao động trên 1 tháng và bảo hiểm tự nguyện có 
các đối tượng còn lại) cũng như bảo hiểm thất nghiệp (bắt buộc cho người lao động có hợp đồng 
lao động trên 3 tháng); hệ thống bảo hiểm y tế trong đó có trợ cấp phí bảo hiểm cho người nghèo 
và trẻ em dưới 6 tuổi, những người tham gia tự nguyện và trợ cấp một phần cho những đối tượng 
khác); các chương trình (hỗ trợ bằng tiền) trợ giúp xã hội (cho đối tượng thụ hưởng thường xuyên 
và hỗ trợ khẩn cấp); cùng rất nhiều chương trình có mục tiêu  nhằm hỗ trợ các vùng miền, các lĩnh 
vực và các nhóm có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm miễn học phí, chính sách tín dụng ưu đãi nhằm 
hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ nhà ở; các chương trình hỗ trợ di dân nhằm tái phân bố lực lượng lao động, v.v.

Hệ thống trợ giúp xã hội của Việt Nam đã có những bước tiến, từ một hệ thống chỉ cung cấp hỗ 
trợ thu nhập cơ bản, cuối cùng cho những người không có khả năng làm việc thành hệ thống hỗ 
trợ  để ứng phó với những thách thức khác nhau cho các nhóm dễ tổn thương khác nhau. Trong 
thập niên 1990, một hệ thống trợ giúp xã hội cơ bản đã bắt đầu cung cấp các hỗ trợ trực tiếp bằng 
tiền và bằng hiện vật cho những người không có khả năng làm việc và không được gia đình hỗ trợ. 
Trong thập niên 2000 và 2010, hệ thống được hoàn thiện thông qua triển khai và mở rộng hưu trí 
xã hội cho người cao tuổi; các chương trình giúp hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn (bao gồm 
cả đồng bào dân tộc thiểu số); các chương trình liên quan đến giáo dục như học bổng, trợ cấp bữa 
ăn, miễn học phí; các chương trình liên quan đến y tế như trợ giá phí bảo hiểm; trợ giá điện. Các 
chương trình này được bổ sung bằng một số chương trình giảm nghèo có lồng ghép trợ giúp xã 
hội (như khoản chi trả trọn gói để hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất và nước sạch của Chương trình mục 
tiêu quốc gia về giảm nghèo) và các chương trình khác có cung cấp hỗ trợ bằng tiền và bằng hiện 
vật cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong 15 năm qua, hệ thống trợ giúp xã hội của Việt Nam đã trở nên rộng hơn và phần nào bảo 
vệ hơn. Phạm vi bao phủ đã được mở rộng đáng kể nhờ mở rộng đối tượng đến người cao tuổi, 
người khuyết tật và trẻ mồ côi, và trợ cấp tiền điện cho hộ nghèo do áp dụng chính sách thị trường 
hóa giá năng lượng. Những thay đổi  này mang lại một hệ thống trợ giúp xã hội bao gồm các nội 
dung chương trình chính như sau.

n  Trợ giúp xã hội “thường xuyên” cho các cá nhân, hộ gia đình nghèo và dễ bị tổn thương. Trong 
đó bao gồm hỗ trợ xã hội cho các nhóm cụ thể như người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ 
côi, cha mẹ đơn thân; hỗ trợ bằng tiền cho hộ nghèo trả tiền điện; hỗ trợ bằng tiền, miễn học 
phí, trợ giá và hỗ trợ bằng hiện vật để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế cho 
các hộ nghèo và dễ bị tổn thương.

n  Trợ giúp xã hội không thường xuyên/khẩn cấp/sau thiên tai. Trong đó bao gồm hỗ trợ một lần 
(bằng tiền hoặc hiện vật) cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng do những hoàn cảnh ngoài dự 
kiến hoặc do khủng hoảng cá nhân.

n  Chăm sóc xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương cụ thể. Dịch vụ chăm sóc được cung cấp cho 
các nhóm bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi và cha mẹ đơn thân thông qua 
hệ thống các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội, hoặc được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng 
đồng phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự. Chế độ bao gồm trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ gạo 
và các dịch vụ như chăm sóc y tế, tư vấn, giáo dục và đào tạo.

2 Phần này được soạn thảo dựa trên Dutta và Sen (2018).
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Hầu hết trợ giúp xã hội được quy định trong Nghị định số 20. Theo đó, khoảng 2,8 triệu người 
được nhận hỗ trợ thường xuyên bằng tiền, trong đó có khoảng 50% là người cao tuổi. Nghị định 
số 20 được ban hành năm 2021, thay thế cho Nghị định số 136 đã nâng mức hỗ trợ cơ bản từ 
270.000 đồng (11 USD) lên 360.000 đồng (15 USD), đồng thời mở rộng phạm vi bao phủ tới những 
người ở độ tuổi từ 75 đến 80 tuổi, trẻ em dưới 3 tuổi ở các hộ nghèo sinh sống tại vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. Tùy theo khả năng cân đối tài chính, một số địa phương như Hà Nội 
và thành phố Hồ Chí Minh cũng nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) có nhiệm vụ quản lý nhà nước về trợ giúp xã 
hội. Hệ thống trợ giúp xã hội có tính phân cấp cao, trong đó các địa phương được phép quyết định 
về ngân sách trợ giúp xã hội, và chính quyền cấp tỉnh chịu trách nhiệm hoàn toàn về triển khai thực 
hiện, với ít sự theo dõi và giám sát từ trung ương. Chính quyền các địa phương có thể ban hành 
những chương trình mới và mở rộng chương trình hiện có bằng nguồn lực của địa phương (chẳng 
hạn, bằng cách nâng mức hỗ trợ hoặc thay đổi điều kiện hưởng hỗ trợ) nhưng  vẫn phải đảm bảo 
chế độ cho các đối tượng thụ hưởng thuộc chương trình quốc gia. Kết quả của việc có quá nhiều 
đầu mối hoạch định chính sách và triển khai là các chương trình áp dụng cơ chế lập dự toán và 
triển khai riêng biệt.

Tuy nhiên, mức chi của hệ thống còn tương đối thấp, mức hỗ trợ còn thấp và phạm vi bao phủ 
còn hạn chế. Mức hỗ trợ còn tương đối thấp cả về tổng thể và ở cấp độ hộ gia đình. Các mức hỗ 
trợ cũng giảm giá trị theo thời gian do chưa được điều chỉnh theo lạm phát. Khoảng 17,6% các hộ 
gia đình cho biết họ được nhận hỗ trợ xã hội dưới hình thức nào đó trong Khảo sát mức sống hộ 
gia đình Việt Nam năm 2018.[1] Trong số 13,5 triệu người cao tuổi ở độ tuổi từ 60 trở lên vào năm 
2019, chỉ có 23,5% được nhận lương hưu hàng tháng và khoảng 12% (người cao tuổi ở độ tuổi 75 
trở lên) được nhận chế độ trợ giúp xã hội hoặc hưu trí xã hội hàng tháng.

Hệ thống trợ giúp xã hội phải đối mặt với một số thách thức đã ảnh hưởng đến khả năng Việt 
Nam có thể hỗ trợ các hộ gia đình dễ bị tổn thương trong thời gian bùng phát dịch COVID-19. 
Mặc dù đã có nhiều chính sách trợ giúp xã hội, nhưng các chương trình còn manh mún, chưa có 
một chương trình trợ giúp xã hội trụ cột để đảm bảo sự nhất quán chiến lược.3 Khả năng ứng phó 
với khủng hoảng còn hạn chế do lực lượng lao động ở khu vực kinh tế phi chính thức còn lớn. Năm 
2019, chỉ có 26,5% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, và phần lớn số lao động còn lại 
nằm ngoài hệ thống đảm bảo xã hội, vì vậy khó hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Việc phân loại 
đối tượng thụ hưởng cũng manh mún, với trên 10 nhóm khác nhau. Phạm vi bao phủ còn rất thấp 
trong các chương trình hỗ trợ khẩn cấp hiện hành. Điều kiện nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ hiện được 
cố định trong chính sách, khó thích nghi với tình hình mới do phải mất nhiều thời gian sửa đổi 
chính sách trước khi các điều chỉnh được thực hiện. Hệ thống triển khai thực hiện cũng còn manh 
mún một phần do vai trò chi phối của chính quyền địa phương, và còn phụ thuộc vào các thủ tục 
đăng ký, tham gia, quản lý đối tượng và chi trả thủ công, rườm rà và tốn nhiều thời gian. Chẳng 
hạn, đăng ký đối tượng thụ hưởng mới được thực hiện bằng giấy, đòi hỏi nhiều loại giấy tờ, và phải 
nộp hồ sơ lên nhiều cấp có thẩm quyền khác nhau ở địa phương. Chi trả được thực hiện chủ yếu 
bằng tiền mặt, tốn thời gian hơn so với chi trả bằng công nghệ số và làm tăng rủi ro thất thoát.

[1] Bao gồm phúc lợi trợ giúp xã hội, đối tượng chính sách (người có công) hoặc cứu trợ thiên tai.
3 Phần này được soạn thảo dựa trên Dutta và Sen (2018).
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Năm 2020, Chính phủ ứng phó nhanh chóng bằng cách thông qua các nghị quyết nhằm hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong chiến lược cứu trợ hộ gia đình bị ảnh 
hưởng COVID-19, các hộ gia đình đã đăng ký tham gia các chương trình trợ giúp xã hội (các nhóm 
dễ tổn thương hiện hành) được “hỗ trợ tăng thêm”. Ước tính về số người được hưởng trợ giúp xã 
hội trước COVID-19 trên toàn quốc và tại thành phố Đà Nẵng được trình bày ở Bảng II.1. Đà Nẵng 
đã cải thiện điều kiện sống; vì vậy tỷ lệ số đối tượng hưởng trợ giúp xã hội hiện hành chỉ chiếm một 
phần nhỏ trong tổng số đối tượng trên cả nước.

Thay đổi về chính sách Trợ giúp xã hội Trong 
giai đoạn coviD-19

Bảng II.1. Đối tượng hưởng trợ giúp xã hội hiện hành (trước COVID)

Ghi chú: a. Đối tượng chính sách (người có công) là những người có công trong “thời kỳ cách mạng và kháng chiến”. Về chi tiêu 
trước COVID, ước tính của Dutta (2019) cho năm 2018 được sử dụng.

Phân loại nhóm dễ 
tổn thương hiện hành

Ước tính số đối tượng 
thụ hưởng

Mức hỗ trợ bình quân 
(hàng tháng)

Toàn quốc 

Hộ nghèo và cận nghèo (chuẩn nghèo quốc gia) 7 triệu người  750.000 đồng/người 

Đối tượng bảo trợ xã hội  2,84 triệu người 1,5 triệu đồng/người 

Đối tượng chính sách (Người có công)a 1 triệu người 1.5 triệu đồng/người

Thành phố Đà Nẵng 

Hộ nghèo và cận nghèo (chuẩn nghèo của Đà Nẵng) 63.000 người 750.000 đồng/người

Đối tượng trợ giúp xã hội  33.000 người (chính sách TW)  1,5 triệu đồng/người
 5.000 người (chính sách của thành phố) 1,3 triệu đồng/người

Đối tượng chính sách (Người có công) 20.000 người 1,5 triệu đồng/người

Các đối tượng mới thuộc gói hỗ trợ lần một hiện không nằm trong hệ thống an sĩnh xã hội là 
người lao động có ký kết hợp đồng và lao động trong khu vực phi chính thức (nhóm đối tượng 
mục tiêu mới). Nhóm đối tượng mục tiêu mới ban đầu được xác định gồm 5 triệu người lao động. 
Tuy nhiên, do những tiêu chí chặt chẽ4 và thiếu dữ  liệu về lao động trong khu vực phi chính thức 
để có thể kiểm tra chéo với dữ liệu bảo hiểm xã hội và các cơ sở dữ liệu khác, nên quy mô thực 
hiện chương trình bị giảm so với đề xuất ban đầu (Bảng II.2).

Theo báo cáo mới ban hành của Bộ LĐTB&XH, có khoảng 300.000 người lao động mất việc làm 
đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Chính phủ chi trả cho số tháng bị mất việc làm thực tế. Vì vậy hầu hết 
mọi người chỉ được nhận 1 triệu đồng cho một tháng do thời gian cách ly toàn xã hội bắt đầu từ 
tháng 4 và kết thúc vào tháng 6/2020, mặc dù cũng có một số người lao động được nhận hỗ trợ 
trong nhiều tháng. Chính vì thế, gói hỗ trợ mở rộng đối tượng theo chiều ngang chỉ bao trùm được 
0,33% dân số, một trong các mức tăng thấp nhất ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

4 Đó là các tiêu chí liên quan đến loại việc làm, xác nhận việc làm, lao động khu vực phi chính thức, và xác nhận hộ khẩu. Các điều 
kiện trong gói hỗ trợ của Chính phủ nhằm vào người lao động ở khu vực phi chính thức tham gia các công việc cụ thể như bán 
hàng rong; thu gom rác thải; vận chuyển hàng hóa; lái xe mô-tô hai bánh chở khách và xe xích-lô; bán vé số dạo; tự sản xuất kinh 
doanh hoặc giúp việc gia đình; lưu trú, du lịch, y tế, chăm sóc sắc đẹp, thể thao và các doanh nghiệp giải trí khó có thể được xác 
nhận. Việc xác nhận thậm chí còn khó khăn hơn do toàn bộ quy trình được thực hiện theo cách thủ công.
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so sánh chính sách ứng phó của việT naM với các quốc gia đá-TBD

Hỗ trợ của Việt Nam có thời hạn ngắn hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.5 Trợ giúp 
xã hội của Việt Nam được mở rộng để ứng phó với dịch COVID-19 theo hướng ban hành chương 
trình mới và/hoặc mở rộng như tại hầu hết các quốc gia trong khu vực. Nhưng khác với Việt Nam, 
nhiều quốc gia trong khu vực như Cam-pu-chia, In-đô-nê-xia, Ma-lay-xia, Mông Cổ, Phi-líp-pin, và 
Thái Lan, đã kéo dài thời gian hỗ trợ bằng tiền đến năm 2021. Các biện pháp của Việt Nam chỉ kéo 
dài từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Việt Nam mở rộng phạm vi đối tượng thụ hưởng ít hơn so với các quốc gia khác ở Đông Á. Trước 
khi đại dịch bùng phát, Việt Nam có tỷ lệ người dân nhận trợ giúp xã hội đứng thứ 5 từ dưới lên ở 
mức 16%, thấp hơn nhiều so với 64% ở Ma-lay-xia và 71% ở Thái Lan (Bảng II.3). Tất cả các đối 
tượng thụ hưởng hiện hành ở Việt Nam đều được nhận hỗ trợ tăng thêm. Tỷ lệ người dân được bổ 
sung vào nhóm đối tượng thụ hưởng mới cũng thấp, chỉ ở mức 11%, đứng thứ ba từ dưới lên trong 
số các quốc gia Đông Á có bổ sung đối tượng thụ hưởng mới. Chính vì vậy, tổng số đối tượng thụ 
hưởng trợ giúp xã hội trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 là 28% dân số, đứng thứ ba từ dưới 
lên trong khu vực, chỉ cao hơn Trung Quốc và Cam-pu-chia.

5   Phần này được soạn thảo dựa trên cơ sở dữ liệu của Khối Nghiệp vụ về Đảm bảo Xã hội và Việc làm khu vực ĐÁ-TBD của Ngân 
hàng Thế giới. 

Bảng II.2. Cứu trợ COVID-19 cho hộ gia đình (kế hoạch so với thực hiện)

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Nhóm an sinh xã hội và Việc làm.
Ghi chú: TGXH = trợ giúp xã hội; BHTN = bảo hiểm thất nghiệp.

Hỗ trợ thu nhập cho các nhóm dễ bị 
tổn thương hiện hành

Hộ nghèo và cận nghèo  9.200.000 250.000 6.900 7.001.991 5.374.15 767.517

Đối tượng bảo trợ xã hội (TGXH) 3.000.000 500.000 4.500 2.839.544 4.227.65 1.488.849

Đối tượng chính sách (người có công) 1.135.000 500.000 1.703 991.907 1.483.05 1.495.154 

Hỗ trợ thu  nhập cho các 
nhóm đối tượng mới       

Người lao động có hợp đồng lao động 
tạm nghỉ không hưởng lương trong ít nhất  1.000.000 1.800.000 5.400 139.180 141.76 1.018.508
1 tháng, hoặc chưa đủ điều kiện hưởng 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Người lao động khu vực phi chính thức  5.000.000 1.000.000 15.000 1,04 triệu 1.027 980.000
bị ảnh hưởng  

Hộ kinh doanh có đăng ký thuế,  760.000 1.000.000 2.280 32.409 40.19 1.239.995
có thu nhập <100 triệu đồng/tháng   

Toàn quốc                                                       Ước tính      Thực hiện

Số người Số người Số tiền/
tháng

 Kinh phí 
(tỷ đồng)

 Kinh phí 
(tỷ đồng)

Mức chi 
mỗi người
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Bảng II.3. Tỷ lệ dân số được hưởng trợ giúp xã hội trước và trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 (% dân số)

Nguồn: Nhóm An sinh Xã hội và Việc làm của Ngân hàng Thế giới.
Ghi chú: Ước tính dựa trên số liệu theo báo cáo của Chính phủ trong các văn bản chính thức hoặc báo chí. Số liệu về Trung 
Quốc lấy ở ngưỡng thấp do thiếu dữ liệu của địa phương. Không rõ = không có thông tin.

Quốc gia Đối tượng thụ 
hưởng trước 

COVID

Đối tượng thụ 
hưởng trước 

COVID nhận hỗ 
trợ tăng thêm

Đối tượng thụ 
hưởng trước 

COVID nhận các 
khoản chi trả mới

Đối tượng thụ 
hưởng mới

Tổng số 
đối tượng 
hưởng thụ

Phần trăm dân số

Trung Quốc 3,1 3,1 0 2,9 5,9

Cam-pu-chia 1,5 0 1,5 14,9 16,4

Fi-ji 34,0 34,0 0 14,1 48,1

In-đô-nê-xia 13,3 13,3 0 51,7 64,9

CHDCND Lào Không rõ  Không rõ  Không rõ  0 Không rõ

Ma-lay-xia 63,5 0 63,5 24,7 88,2

Mông Cổ 84,8 84,8 0 13,5 98,3

Miến Điện 3,4 3,4 0 45,9 49,3

Pa-pua Niu Ghi-nê ,52 0 0 0 ,52

Phi-líp-pin 35,3 17,1 18,6 46,7 82,4

Sa-moa 26,8 26,8 26,8 73,2 100,0

Thái Lan 71,3 21,1 50,2 10,4 81,7

Đông Ti-mo 66,0 0 66,0 27,4 93,4

Tông-ga 36,1 36,1 0 29,1 65,1

Việt Nam 21,5 21,5 0 9,4 30,9

Mức chi của Việt Nam cho trợ giúp xã hội liên quan đến COVID-19 cũng thấp hơn so với các 
quốc gia khác trong khu vực. Trước khi dịch bệnh bùng phát, Việt Nam đứng thứ năm về tỷ lệ chi 
trợ giúp xã hội trên GDP năm 2019 (Bảng II.4). Việt Nam chi khoảng 0,09% GDP để hỗ trợ tăng 
thêm cho các đối tượng hiện hành trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19, chỉ cao hơn In-đô-
nê-xia trong số các quốc gia có hỗ trợ tăng thêm. Nhất quán với số lượng đối tượng mới ít như đã 
nêu trên, Việt Nam chỉ chi 0,11% GDP để trợ giúp xã hội cho các đối tượng mới (người lao động khu 
vực phi chính thức), thấp thứ hai trong số các quốc gia có mở rộng trợ giúp xã hội cho đối tượng 
mới, và thấp hơn nhiều so với mức chi 0,67% tăng thêm của In-đô-nê-xia. Chính do chi hỗ trợ tăng 
thêm ở mức khiêm tốn và chi cho các đối tượng mới ở mức thấp, nên tổng chi cho trợ giúp xã hội 
của Việt Nam trong đại dịch chỉ ở mức 0,86% GDP, thuộc hàng thấp nhất trong khu vực và thấp 
hơn nhiều so với 4,2% của Mông Cổ, 3% của Thái Lan và 2,1% của Phi-líp-pin.
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Dữ liệu qua các khảo sát theo dõi hộ gia đình trong COVID-19 của Ngân hàng Thế giới khẳng 
định rằng nhiều hộ gia đình đăng ký tham gia nhưng không nhận được bất kỳ cứu trợ COVID-19 
nào. Để ứng phó với tác động kinh tế tiêu cực do COVID-19 gây ra ở các hộ gia đình, Chính phủ 
Việt Nam đã triển khai một chương trình hỗ trợ thu nhập bổ sung cho các chương trình trợ giúp 
xã hội (TGXH) hiện hành - khoảng 20% hộ gia đình được nhận trợ giúp xã hội trước COVID-19 dưới 
hình thức nào đó - đồng thời bổ sung thêm ba nhóm mới, bao gồm người lao động khu vực phi 
chính thức bị mất việc làm và lao động có hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm 
thất nghiệp, và các hộ kinh doanh.6 Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ còn khiêm tốn, chương trình triển khai 
ban đầu chưa đồng đều, còn chậm và xác định đối tượng còn yếu kém. Chẳng hạn, hộ gia đình chỉ 
được nhận 250.000 đồng (10,80 USD) mỗi người cho ba tháng (Bảng II.2). 

Mức hỗ trợ có thể cao hơn sơ với các quốc gia khác trong khu vực, nhưng chỉ ở mức khiêm 
tốn trong vai trò thay thế thu nhập cho người lao động mất việc làm ở Việt Nam. Đối tượng thụ 
hưởng trợ giúp xã hội liên quan đến COVID-19 ở Việt Nam được nhận hỗ trợ lớn hơn so với một 

Tác động đến hộ gia đình

Các quốc gia khác thành công hơn Việt Nam về bổ sung đối tượng mới do cơ chế xác định đối 
tượng và chi trả dễ tiếp cận hơn. Cam-pu-chia và In-đô-nê-xia sử dụng danh sách đã có về đối 
tượng thụ hưởng tiềm năng để mở rộng phạm vi. In-đô-nê-xia cũng xây dựng chương trình hỗ trợ 
mới sử dụng cả hình thức đăng ký bằng giấy và đăng ký trực tuyến. Ma-lay-xia và Thái Lan tạo ra 
các chương trình mới tạm thời, sử dụng hình thức đăng ký tham gia trực tuyến và kiểm tra chéo với 
các cơ sở dữ liệu đã có (ví dụ cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội). Cam-pu-chia sử dụng các nhà cung 
cấp dịch vụ tiền di động lớn nhất của quốc gia để thực hiện cơ chế chi trả. Các khoản chi trả nhìn 
chung được chuyển vào tài khoản giao dịch tại ngân hàng ở Ma-lay-xia, Mông Cổ, và Thái Lan. Phụ 
lục II.2 trình bày danh sách chi tiết các chính sách và biện pháp được áp dụng tại Việt Nam, đặc 
biệt là Đà Nẵng kể từ tháng 4/2020.

Bảng II.4. Chi tiêu về trợ giúp xã hội trước và trong thời kỳ dịch COVID-19 (% GDP năm 2019)

Nguồn: Nhóm An sinh Xã hội và Việc làm của Ngân hàng Thế giới.
Ghi chú: Ước tính dựa trên tính toán từ dưới lên. 

Quốc gia Chi tiêu trước 
COVID 

Chi tiêu cho đối tượng 
thụ hưởng trước 

COVID được nhận hỗ 
trợ tăng thêm 

Chi tiêu chương 
trình mới cho đối 
tượng thụ hưởng 

trước COVID

Chi tiêu cho 
đối tượng thụ 

hưởng mới

Tổng chi 
COVID-19 

Trung Quốc 1,56 Không rõ Không rõ 0,09 1,65

Cam-pu-chia 0,09 0,00 0,00 0,63 0,72

In-đô-nê-xia 0,28 0,05 0,00 0,67 0,95

Lào 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Ma-lay-xia 0,53 Không rõ  Không rõ  Không rõ  1,40

Mông Cổ 1,77 1,79 0,00 0,60 4,16

Miến Điện 0,08 0,09 0,00 0,53 0,62

Phi-líp-pin 1,19 1,03 0,30 0,62 2,12

Thái Lan 0,77 0,15 1,70 0,40 3,00

Việt Nam 0,66 0,09 0,00 0,11 0,86
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số quốc gia khác trong khu vực. Số tiền hỗ trợ cho mỗi đối tượng (tính chuẩn hóa theo GDP đầu 
người) ở Việt Nam cao hơn so với tất cả các quốc gia khác trong khu vực, ngoại trừ Mông Cổ và 
Thái Lan. Mặc dù vậy, chi trả trợ giúp xã hội cho người lao động mất việc làm và trợ cấp lương chỉ 
ở mức khiêm tốn so với mức thu nhập của họ. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng cho người lao động mất 
việc làm và 1,8 triệu đồng trợ cấp lương chỉ tương đương lần lượt 17% và 30% so với thu nhập bình 
quân hàng tháng ở Việt Nam  trong quý II năm 2020. Bảo hiểm thất nghiệp chi trả hào phòng hơn 
với chế độ bình quân 3 triệu đồng một người một tháng. Trợ cấp lương và vốn vay để trả lương 
cũng ở mức khiêm tốn so với các biện pháp ứng phó trên thế giới. Trợ cấp lương được cung cấp 
ở một mức chung, không xét đến mức lương, trong khi các khoản vay chỉ đảm bảo được cho 50% 
lương của người lao động. Điều này trái ngược với kinh nghiệm ở các quốc gia OECD, ở đó hầu hết 
nếu không nói là tất cả các quốc gia đều chi trả đầy đủ cho số giờ không làm việc của người lao 
động bị mất việc làm (OECD 2020).

Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân các gói cứu trợ mới cho COVID-19 cũng thấp ở thời điểm Ngân hàng Thế 
giới thực hiện khảo sát COVID-19 đợt đầu vào tháng 6/2020. Khoảng 10% các hộ gia đình đăng 
ký tham gia các chương trình cứu trợ mới cho COVID-19. Trong đó, cứ 10 hộ đăng ký gói cứu trợ thì 
có 1 người được nhận hỗ trợ. 7 Khu vực thành thị có tỷ lệ nhận hỗ trợ cao hơn: 13% hộ gia đình ở khu 
vực thành thị được nhận hỗ trợ so với 10,3% hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Khoảng 4% hộ gia đình 
được hỗ trợ bằng hiện vật là lương thực thực phẩm.8 Tỷ lệ nhận gói hỗ trợ mới cho COVID-19 cũng 
tương đối đồng đều trong phân bố thu nhập (Bảng II.5), cho thấy các hộ nghèo không nhất thiết được 
ưu tiên nhận cứu trợ. Đến tháng 7, các chương trình hỗ trợ cấp quốc gia thứ nhất “Đợt 1” kết thúc.

6   Vấn đề này được bàn chi tiết thêm trong tài liệu của Ngân hàng Thế giới (2020).
7   Hộ gia đình ở khu vực thành thị có xu hướng đăng ký tham gia cao hơn, do các trung tâm kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề hơn: 
Có 13,7% hộ gia đình ở khu vực thành thị và 8,4% hộ gia đình ở khu vực nông thôn đăng ký tham gia. Mặc dù nhóm 40% ở đáy 
phân bố thu hập và đồng bào dân tộc thiểu số là các nhóm nghèo nhất, nhưng họ cũng là nhóm đăng ký tham gia các gói hỗ 
trợ mới cho COVID-19 ít nhất. 
8   Việc triển khai và sử dụng cây ATM gạo được mở rộng nhanh chóng. Khoảng 4% hộ gia đình được hỗ trợ bằng hiện vật là lương 
thực và thực phẩm, có lẽ liên quan nhiều đến các cây ATM gạo mới. Các máy cấp gạo bán tự động đổ ra từ 1,4 đến 2 kg gạo mỗi 
lần. Mặc dù máy ATM gạo ban đầu được lắp đặt tại thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ những người bị mất việc làm trong đại dịch, 
nhưng có thêm nhiều máy được lắp đặt trên toàn quốc qua phối hợp với các nhà tài trợ và bảo trợ tư nhân. 

Bảng II.5. Trợ giúp xã hội (% hộ gia đình)

Nguồn: Báo cáo nhanh kết quả khảo sát tần suất cao về COVID-19 tại Việt Nam. Nhóm Nghiệp vụ Toàn cầu về Đói nghèo và Công bằng.
Ghi chú: Các chương trình trợ giúp xã hội có mục tiêu hiện hành bao gồm hỗ trợ tiền cho các hộ nghèo và cận nghèo, đối tượng 
trợ giúp xã hội và đối tượng chính sách hoặc người có công. 

Thuộc  nhóm 
nghèo trong 
cộng đồng 

Được hỗ trợ 
mua bảo 
hiểm y tế 

Được hỗ trợ 
của các tổ chức 

quốc tế hoặc 
Việt Nam bất kỳ 

Được hỗ trợ tiền 
trong các nhóm 

có hoàn cảnh khó 
khăn hiện tại 

Đăng ký tham gia 
các chương trình 

hỗ trợ mới cho 
COVID-19 

Được hỗ trợ qua 
các chương trình 
cứu trợ mới cho 

COVID-19 

Tổng cộng  6,6 38,3 7,7 19,8 10,2 1,2

Thành thị  3,7 31,5 4,6 14,2 13,7 1,8

Nông thôn  8,1 41,8 9,4 22,7 8,4 0,9

Nhóm đỉnh 60% 2,4 31,7 4,7 13,1 11,4 1,4

Nhóm đáy 40% 13,3 48,7 12,5 30,4 8,3 0,9

Người Kinh  4,8 33,3 6,9 18,5 10,8 1,3

Dân tộc thiểu số  16,8 66,1 12,5 26,7 6,8 0,7

Năm 2020...                      Từ tháng 2…
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9   Khảo sát hộ gia đình được sử dụng để mô phỏng tác động của chính sách tài khóa đến hộ gia đình không mang tính đại diện 
ở cấp tỉnh. Vì vậy, phần này bàn về kết quả chung trên toàn quốc ở Việt Nam, chứ không riêng cho Đà Nẵng.

Tác động của chính sách Tài khóa đến các hộ gia đình Trên 
Toàn quốc qua gói cứu Trợ coviD-199

Tỷ lệ thực thu từ thuế TNDN trên GDP giảm 0,3 điểm phần trăm trong giai đoạn từ năm 2015 đến 
Để đo lường tác động của việc thực hiện gói cứu trợ COVID-19 đến phúc lợi của hộ gia đình, phần 
dưới đây sẽ bàn về kết quả mô phỏng hỗ trợ bằng tiền theo các kịch bản khác nhau về mức hỗ trợ 
và đối tượng thụ hưởng ở cấp quốc gia. Mô phỏng tác động tài khóa nhằm đo lường tác động của 
chính sách về COVID-19 đến phúc lợi của hộ gia đình theo cách đơn giản. Trước hết, cú sốc tiêu cực 
về thu nhập dựa trên tác động của COVID-19 đến tăng trưởng được áp dụng chung cho toàn bộ các 
hộ gia đình, không phân biệt nhóm thu nhập (tăng trưởng thu nhập của hộ gia đình giàu và hộ gia 
đình ngèo suy giảm cùng số điểm phần trăm). Qua đó xác định được mốc chuẩn về tình trạng nghèo 
năm 2020 để so sánh kết quả của việc giới hạn đối tượng thụ hưởng và tác động phúc lợi giữa các 
kịch bản khác nhau cho các chương trình trợ giúp xã hội.

Dữ liệu cuối năm 2020 cho thấy vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có tỷ lệ hộ gia 
đình ở nhóm đối tượng mới được nhận hỗ trợ về COVID-19 cao hơn. Trên toàn quốc, 1,5% hộ gia 
đình được hỗ trợ từ gói cứu trợ COVID-19 dành nhóm đối tượng mới. Tại khu vực Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực có Đà Nẵng, tỷ lệ này cao hơn, đạt 2,5% các hộ gia đình (Bảng 
II.6). Tỷ lệ đăng ký tham gia thành công ở khu vực này cũng cao hơn mức bình quân. Trên một 
nửa các hộ gia đình đăng ký tham gia gói cứu trợ COVID-19 dành cho nhóm đối tượng mới được 
nhận hỗ trợ từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020. Khảo sát đợt 3 được thực hiện vào đầu tháng 9, vì 
vậy có thể còn có thêm người đăng ký tham gia được nhận hỗ trợ sau đó.

Bảng II.6. Tỷ lệ cao nhất đối tượng được nhận hỗ trợ COVID-19 dành cho người đăng ký mới ở khu vực trung 
bắc bộ và duyên hải miền trung

Nguồn: Khảo sát theo dõi hộ gia đình trong COVID-19  vòng 3 của Ngân hàng Thế giới.

Hỗ trợ nhóm đối tượng mới. Từ tháng 7-9/ 2020

Đăng ký tham gia Được nhận hỗ trợ

Tổng cộng  3,2% 1,5%

Thành thị  4,2% 2,2%

Nông thôn  2,7% 1,1%

Nhóm đỉnh 60% 3,9% 1,7%

Nhóm đáy 40% 2,1% 1,0%

Người Kinh  3,4% 1,6%

Dân tộc thiểu số  2,5% 0,8%

Đồng bằng sông Hồng  3,1% 1,4%

Miền núi và trung du bắc bộ  1,9% 0,9%

Bắc trung bộ và duyên hải miền trung  4,8% 2,5%

Tây Nguyên  0,9% 0,1%

Miền đông nam bộ  4,0% 1,0%

Đồng bằng sông Cửu Long  2,4% 1,5%
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Mục tiêu chính của phân tích này nhằm so sánh kết quả về giới hạn đối tượng thụ hưởng và về 
phúc lợi theo các kịch bản về hỗ trợ bằng tiền khác nhau. Các hộ gia đình được lựa chọn nhận hỗ 
trợ thu nhập theo các kịch bản khác nhau được mô tả ở Bảng II.7 dưới đây. Kịch bản 1 dựa trên số 
giải ngân và số người thụ hưởng thực tế (Tham khảo Bảng II.2). Kịch bản 2 mô phỏng gói hỗ trợ với 
giả định số lượng đối tượng thụ hưởng lớn hơn còn Kịch bản 3 xem xét quy mô triển khai rộng hơn, 
cả về số lượng đối tượng thụ hưởng và thời gian hưởng hỗ trợ. Tổng cục Thống kê (TCTK) ước tính 
năm 2020 có thêm 2,4 triệu người lao động ở khu vực kinh tế phi chính thức bị mất việc làm so với 
năm 2019. Tuy nhiên, các hộ gia đình còn bị mất thu nhập ngay cả khi họ không bị mất việc làm. 
TCTK ước tính đến quý I năm 2021, có đến 32 triệu người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, có 
thể do mất việc làm, giảm giờ làm việc, hoặc mất thu nhập (TCTK, 2021a). Phân tích về đối tượng 
thụ hưởng theo các kịch bản 2 và 3 sử dụng hai số liệu thống kê này làm mốc chuẩn cho số người 
lao động có thể được nhận hỗ trợ bằng tiền. Tổng kinh phí theo các kịch bản trên rơi vào khoảng từ 
13,49 đến 208,2 ngàn tỷ đồng. Phân bổ ngân sách của Việt Nam trong tháng 4/2020 cho cứu trợ hộ 
gia đình và doanh nghiệp liên quan đến COVID-19 là 62 ngàn tỷ đồng. 

kếT quả về lựa chọn đối Tượng 

Có hai quan sát về lựa chọn đối tượng cần lưu ý liên quan đến phân bố của các nhóm dễ bị tổn 
thương hiện nay (đối tượng nghèo và đang nhận trợ giúp xã hội) và các nhóm đối tượng mới 
(người lao động trong khu vực phi chính thức) (Hình II.1). Nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hiện 
có là những người đã được nhận hỗ trợ thu nhập theo các chương trình giảm nghèo, bảo trợ xã hội 
hoặc chế độ chính sách (người có công). Những hộ được phân loại là nghèo trên địa bàn các xã và 
nhận trợ giúp xã hội đại diện cho số đông người nghèo (Hình II.1, Biểu đồ A). Các nhóm đối tượng 

Bảng II.7. Kịch bản - mô phỏng về hỗ trợ bằng tiền (đồng)

Hỗ trợ thu nhập cho các nhóm hoàn cảnh khó khăn hiện tại 

Số người Mức chi mỗi người 
(tổng 3 tháng)

Số người Mức chi mỗi người 
(tổng 3 tháng)

Số người Mức chi mỗi 
người

Hộ nghèo & cận nghèo 7 triệu 770.000 7 triệu 770,000 7 triệu 250.000 x 6 tháng

Đối tượng trợ giúp xã hội  2,8 triệu 1,5 triệu 2,8 triệu 1,5 triệu 2,8 triệu 500.000 x 6 tháng

Người có công  1 triệu 1.5 triệu 1 triệu 1.5 triệu 1 triệu 500.000 x 6 tháng

Lao động khu vực 
phi chính thức 

HOẶC

Toàn bộ người lao động 
bị ảnh hưởng 

1 triệu 1 triệu

12,09 ngàn tỷ

1 triệu

13,49 ngàn tỷ

HOẶC

43,09 ngàn tỷ

2,4 triệu 

HOẶC

32 triệu

2,4 triệu

HOẶC

32 triệu

1 triệu x 6 tháng

30,6 ngàn tỷ

HOẶC

208,2 ngàn tỷ

Kịch bản # 1 – Dựa trên 
thực tế (làm tròn)

Kịch bản #3 - Thời gian 
kéo dài hơn (6 tháng)

Kịch bản #2 – Giả định triển khai 
rộng hơn cho nhiều lao động khu 

vực phi chính thức hơn 

Hỗ trợ thu nhập cho các nhóm đối tượng mới 

Tổng chi phí
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chính sách, người có công là người nhận những chế độ đảm bảo xã hội khác, cũng là các nhóm đối 
tượng phân loại, và không liên quan đến chương trình giảm nghèo.

Nhóm đối tượng thụ hưởng mới của gói cứu trợ COVID-19 là người lao động trong khu vực phi 
chính thức. Khu vực phi chính thức tồn tại khá phổ biến. Trong số hai mươi mốt triệu hộ gia đình, 
tương đương 81% tổng số hộ gia đình, mỗi hộ đều có ít nhất một thành viên gia đình làm công ăn 
lương mà không có hợp đồng lao động, đang tham gia tự sản suất nông nghiệp, hoặc các ngành 
nghề tự sản xuất kinh doanh. Theo số liệu giải ngân thực tế, rõ ràng gói cứu trợ COVID-19 dành cho 
người lao động trong khu vực phi chính thức chỉ đại diện cho một phân khúc rất nhỏ những người 
thụ hưởng tiềm năng trong nhóm này (Bảng II.3). Số giải ngân thực tế cũng cho thấy có rất ít hộ gia 
đình được nhận hỗ trợ thu nhập cho người lao động khu vực phi chính thức (Bảng II.2). 

Khả năng gói hỗ trợ COVID-19 đến được hộ nghèo cao hơn do các nhóm dễ bị tổn thương hiện 
nay cũng là đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ. 48% hộ gia đình trong nhóm 10% nghèo nhất được 
nhận bổ sung từ gói hỗ trợ COVID-19. Tuy nhiên, giá trị hỗ trợ tăng thêm cho các hộ nghèo và cận 
nghèo thấp hơn số tiền hỗ trợ cho người lao động trong khu vực phi chính thức. Các Kịch bản #2 và 
#3 xem xét việc mở rộng chương trình cho đông đảo người lao động khu vực phi chính thức hơn, 
từ 1 triệu người lao động lên đến 2,4 triệu người lao động. Tuy nhiên, thay đổi này chỉ làm tỷ lệ đối 
tượng được nhận hỗ trợ tăng không đáng kể. Trên toàn quốc, tỷ lệ hộ gia đình nhận hỗ trợ theo các 
Kịch bản #1 và #2/3 lần lượt là 11,2% và 12,6%. Kết quả theo vùng cho thấy tăng đối tượng lao động 
trong khu vực phi chính thức đem lại cải thiện lớn nhất ở những khu vực nghèo. Chẳng hạn tỷ lệ hộ 
gia đình được hưởng hỗ trợ tăng từ 7,2% lên 8,9% ở khu vực Tây Nguyên (Hình II.2). 

Nguồn: Tính toán của cán bộ NHTG sử dụng khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2018.
Ghi chú: Thu nhập của đối tượng chính sách hoặc người có công, trợ giúp xã hội và bảo trợ xã hội dựa trên kê khai thu nhập 
nhận được theo các nhóm đó. Hộ nghèo là những hộ được xác định là nghèo trong xã vào năm 2018.

Hình II.1. Tác động đến hộ gia đình theo nhóm đối tượng chính sách

Biểu đồ A
Tác động về số hộ gia đình được hưởng hỗ trợ xã hội  

Biểu đồ B
Tác động đến hộ gia đình có người lao động trong 

khu vực phi chính thức 



21Tác động phân phối của chính sách tài khóa ứng phó COVID-19 đến các hộ gia đình, đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng

Nguồn: Tính toán của cán bộ NHTG sử dụng khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2018.

Hình II.2. Phân bố hộ gia đình nhận hỗ trợ theo nhóm thập phân vị và kịch bản

kếT quả về phúc lợi 

Số tiền hỗ trợ chỉ ở mức nhỏ, kể cả theo những giả định về mở rộng chương trình, vì vậy chỉ có tác 
động phúc lợi ở mức tối thiểu. Theo các kịch bản hào phóng nhất, thu nhập của hộ gia đình chỉ tăng 
bình quân 2 triệu đồng trong năm (Hình II.3). Vì phúc lợi được đo lường theo đầu người, nên phúc lợi 
hộ gia đình chỉ tăng thêm tối đa 500.000 đồng/người cho cả năm, tương đương 41.667 đồng/người/
tháng. Mức tăng như vậy là nhỏ. Chẳng hạn, theo chuẩn nghèo của Ngân hàng Thế giới là 3,20 USD/ 
ngày theo ngang giá sức mua năm 2011, hỗ trợ bằng tiền ở mức dưới 1 triệu đồng là nhỏ.

Nguồn: Tính toán của cán bộ NHTG sử dụng khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2018.

Hình II.3. Mức hỗ trợ bình quân, theo nhóm thập phân vị và kịch bản
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Tác động phúc lợi thấp theo các kịnh bản mở rộng gói cứu trợ vì mở rộng phạm vi chỉ ở mức nhỏ 
(thêm 1 triệu người lao động) và không hoàn toàn bù đắp được thu nhập bị mất. Mức hỗ trợ mô 
phỏng theo kịch  bản hào phóng nhất (Kịch bản #3) là 6 triệu đồng/ năm cho mỗi lao động trong 
khu vực phi chính thức bị ảnh hưởng. Dự báo chỉ số dựa trên các khảo sát hộ gia đình của Ngân 
hàng Thế giới ước tính các hộ gia đình trung bình bị giảm thu nhập từ 10-20%, và mức giảm thu 
nhập như vậy trong cả năm cao hơn so với 6 triệu đồng. Thu nhập làm công ăn lương hàng năm 

Bảng II.8. Tổng hợp về tác động phân phối đến tình trạng nghèo năm 2020

Ghi chú: PPP = ngang giá sức mua.  Nguồn: Tính toán của cán bộ Ngân hàng Thế giới.

Số liệu cơ sở tỷ lệ 
nghèo năm 2020 

Tính trước 
COVID

2,4 triệu ở 
khu vực phi 
chính thức 

2,4 triệu ở 
khu vực phi 
chính thức 

Tính sau 
COVID-19

32 triệu 
lao động 

32 triệu 
lao động 

Dựa trên 
thực 

tế (làm 
tròn) 

Kịch bản #3
Thời hạn dài hơn

Kịch bản #2
Triển khai rộng hơn cho khu 

vực phi chính thức hoặc 
người bị mất việc làm 

Kịch bản 
#1

Đồng bằng sông Hồng 0,62 0,99 0,97 0,97 0,94 0,97 0,81

Miền núi và trung du bắc bộ  17,05 19,58 19,48 19,48 18,90 19,02 17,76

Trung bắc bộ và duyên hải  4,52 4,93 4,79 4,79 4,79 4,63 4,32
miền trung  

Tây nguyên  16,60 17,60 17,60 17,60 17,56 17,52 16,37

Đông nam bộ  0,24 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,24

Đồng bằng sông Cửu Long 1,12 1,39 1,34 1,34 1,29 1,19 1,10

Toàn quốc 5,01 5,69 5,63 5,63 5,53 5,50 5,09

Chuẩn nghèo quốc gia thu nhập trung bình thấp (LMIC) (3,20$/ngày, ngang giá sức mua 2011)

Do tăng trưởng kinh tế chững lại trong thời kỳ COVID-19, tỷ lệ nghèo năm 2020 ước tính sẽ tăng 
thêm 0,68 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra trước COVID.10 Ước lượng cho thấy tác động tăng 
trưởng bất lợi dự kiến làm tỷ lệ nghèo tăng thêm 0,68 điểm phần trăm vào năm 2020 (từ 5,01 lên 
5,69%). Những tỷ lệ nêu trên là cơ sở để so sánh tác động tái phân phối thu nhập và tác động phúc 
lợi theo các kịch bản hỗ trợ bằng tiền.

Tác động giảm nghèo của hỗ trợ thu nhập thực tế cho COVID-19 (Kịch bản #1) chỉ ở mức khiêm 
tốn. Dựa trên các chuẩn nghèo dành cho quốc gia thu nhập trung bình thấp, công tác triển khai trên 
thực tế đem lại tác động giảm nghèo chỉ ở mức tối thiểu (Kịch bản #1). Tuy nhiên, tác động giảm 
nghèo cũng không hơn gì nhiều theo các kịch bản về mở rộng phạm vi bao phủ cho 2,4 triệu người 
lao động khu vực phi chính thức vì người lao động khu vực phi chính thức trải dài trên toàn bộ phân 
bố (Kịch bản #2 và #3). Mở rộng theo biên độ ngang nhằm tăng số đối tượng thụ hưởng là người lao 
động phi chính thức lên 2,4 triệu người chỉ đem lại tác động không đáng kể. Ngoài ra, cả kịch bản 
#1 và kịch bản #2 đều không cải thiện phân bố phúc lợi đủ để giảm nghèo nếu chỉ nhìn vào người 
lao động trong khu vực phi chính thức. Mở rộng theo biên độ dọc đem lại một số lợi ích về phúc lợi 
và giảm nghèo, nhưng những lợi ích đó cũng chỉ ở mức nhỏ nếu chỉ cân nhắc mở rộng chương trình 
cho 2,4 triệu lao động ở khu vực phi chính thức.

10   Chuẩn nghèo dành cho quốc gia thu nhập trung bình thấp  (LMIC)của Ngân hàng Thế giới (3,2 USD/ngày, ngang giá sức mua 
năm 2011)
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của người lao động không có hợp đồng là 48,3 triệu đồng/năm, vừa đủ đáp ứng các yêu cầu quy 
định về lương tối thiểu. Tuy nhiên, khảo sát lực lượng lao động không tìm thấy sự khác biệt đáng 
kể nào về tăng trưởng lương danh nghĩa từ năm 2019 đến năm 2020.

Đà Nẵng được lựa chọn cho phân tích này vì thành phố đã trải qua hai đợt giãn cách xã hội do 
COVID-19, cùng hai đợt triển khai các biện pháp trợ giúp xã hội, đợt một là cách ly xã hội trên 
phạm vi cả nước vào tháng 4/2020 và đợt tiếp theo là cách ly xã hội toàn thành phố từ cuối tháng 
7 - giữa tháng 8/2020, thời điểm thành phố trở thành tâm điểm bùng phát dịch. Trong cả hai đợt 
cách ly xã hội, đi lại trong thành phố giảm mạnh (Hình II.4), và đó là chỉ tiêu gián tiếp thể hiện hoạt 
động kinh tế giảm mạnh. 

Đà Nẵng là thành phố được quản lý tốt và hiện đại, dựa nhiều vào các ngành du lịch và dịch vụ. 
Thành phố có điều kiện kinh tế-xã hội trên trung bình và tự cân đối ngân sách. Thành phố đã đạt 
được những tiến bộ đáng kể về hiện đại hóa công tác quản lý hành chính, chuẩn hóa và đơn giản 
hóa nhiều thủ tục hành chính (nằm trong nhóm 10 địa phương có chỉ số Cải cách quản lý hành 
chính công cấp tỉnh cao nhất). Lãnh đạo địa phương luôn quan tâm sâu sát và chỉ đạo cụ thể, 
đồng thời chủ động lên kế hoạch, lập ngân sách và rà soát các đối tượng thụ hưởng tiềm năng. 
Thành phố được trang bị những cơ sở dữ liệu về một số nhóm đối tượng xã hội mục tiêu (đối tượng 
chính sách hoặc người có công, nghĩa là những người có đóng góp trong “thời kỳ kháng chiến và 
cách mạng”, hộ nghèo và cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội) giúp hỗ trợ lựa chọn và đăng ký đối 
tượng. Đáng chú ý, vì thành phố dựa nhiều vào du lịch, nên các biện pháp đóng cửa và giãn cách 
xã hội liên quan đến COVID-19, cũng như đóng cửa chuyến bay quốc tế, gây ra tác động kinh tế 
bất lợi cho Đà Nẵng nghiêm trọng hơn so với các vùng nông thôn hoặc các thành phố ít dựa vào 
ngành du lịch và dịch vụ. 

Trong bối cảnh đợt dịch bùng phát lần thứ nhất và cách ly xã hội trên phạm vi cả nước vào 
tháng 4/2020, Chính phủ đã ban hành những biện pháp nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn 
do đại dịch COVID-19 gây ra (Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/04/2020). Ngân sách khoảng 62 
(khoảng 2,7 tỷ USD) được lên dự toán để hỗ trợ trực tiếp các nhóm đối tượng cụ thể như người có 
công, hộ nghèo và cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, và một số nhóm người lao động bị ảnh 
hưởng việc làm. Đà Nẵng là thành phố duy nhất phải cứu trợ xã hội hai giai đoạn cho các hộ gia 
đình. Gói cứu trợ đợt hai chủ yếu lấy từ ngân sách của thành phố và được triển khai trong tháng 
8/2020, khi dịch bùng phát lớn đợt hai. 

Trong trường hợp Đà Nẵng, hai đợt hỗ trợ được triển khai thành công. Thành phố chi trên 403 
tỷ đồng (13,1 triệu USD, tương đương 1,5% tổng chi tiêu trong năm 2020, 0,3% GRDP năm 2020) 
để hỗ trợ cho 325.454 lượt người trong cải hai đợt dịch bùng phát.11 Vì công tác triển khai các 
chương trình trợ giúp xã hội ở Việt Nam được phân cấp mạnh, năng lực của địa phương là yếu tố 
ảnh hưởng đến khả năng địa phương có thể phản ứng nhanh cũng như triển khai các chính sách 
cứu trợ mới về COVID-19. Đà Nẵng cũng là một điển hình nghiên cứu thú vị vì thành phố đã trải qua 
hai đợt cứu trợ và có khả năng học hỏi rút kinh nghiệm từ đợt triển khai thứ nhất. 

Bài học và Thách Thức qua Triển khai gói  
Trợ giúp xã hội Trong coviD-19

11   Một số đối tượng thụ hưởng có thể nhận hỗ trợ cả hai đợt và được tính hai lượt.
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kinh nghiệM Tại đà nẵng 

Thành phố Đà Nẵng là địa phương tự đảm bảo ngân sách hoạt động và có đóng góp cho ngân 
sách trung ương. Thành phố đặc biệt quan tâm đến chính sách xã hội, chuẩn nghèo của thành phố 
cao hơn so với chuẩn nghèo của quốc gia. Năm 2020, kinh tế thành phố sụt giảm đáng kể do đại 
dịch COVID-19, và tổng sản phẩm trên địa bản (GRDP) giảm 9,26%.  GRDP bình quân đầu người vào 
cuối năm 2019 đạt 4.156 USD. Nhưng do tác động của đại dịch, GRDP đầu người giảm còn 3.678 
USD vào năm 2020. 

Tuy nhiên, thành phố vẫn ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Trong đợt cách lý xã hội 
toàn quốc lần thứ nhất vào tháng 4/2020, thành phố Đà Nẵng đã triển khai hỗ trợ cho người dân bị 
ảnh hưởng COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, đồng thời bổ sung thêm bằng các chính sách 
của địa phương. Thành phố cũng triển khai một chương trình hỗ trợ của địa phương cho người dân 
Đà Nẵng trong đợt dịch thứ hai vào tháng 8/2020. Thành phố chi trên 304 tỷ đồng (13,13 triệu USD) 
nhằm hỗ trợ khoảng 160.000 đối tượng thụ hưởng trong mỗi đợt, trong đó phạm vi bao phủ của hai 
đợt có thể phần nào trùng nhau (Bảng II.9).

Nguồn: Xu hướng đi lại theo Google. 

Hình II.4. Xu hướng đi lại, từ tháng 2/2020 đến tháng 2/2021                            

Biểu đồ A 
Đà Nẵng

Biểu đồ B 
Toàn quốc

Tạp hóa & hiệu thuốc
Trong dân cư

Bán lẻ & giải trí Nơi làm việc
Bến xe

Tạp hóa & hiệu thuốc
Trong dân cư

Bán lẻ & giải trí Nơi làm việc
Bến xe

Do chưa có tiền lệ, công tác triển khai các chương trình hỗ trợ gặp phải một số thách thức. Các 
chính sách hỗ trợ yêu cầu phải xác định và xác minh được những người bị ảnh hưởng  bởi COV-
ID-19, nhưng chưa tham gia hệ thống đảm bảo xã hội. Do có sự hiện diện của khu vực kinh tế phi 
chính thức và tình trạng nhập cư, nên việc xác minh gặp nhiều thách thức trong nhiều trường hợp. 
Những thách thức đó dẫn đến số lượng người hưởng hỗ trợ và số giải ngân thấp hơn so với dự kiến 
ban đầu, đặc biệt đối với nhóm lao động không hợp đồng. Có nhiều lý do dẫn đến tính trạng này 
như đã được tìm hiểu trong một chuyển khảo sát thực địa. 
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Bài học đúc rúT qua Thực địa Tại đà nẵng 

Thành công chính 

Nhìn chung, Đà Nẵng triển khai chính sách khá tốt đối với các gói cứu trợ COVID-19, người dân 
ghi nhận những nỗ lực đáng kể của chính quyền nhằm cứu trợ kịp thời. Nhận định chung là chính 
sách phù hợp trong thời điểm khó khăn, góp phần tích cực nhằm bình ổn thu nhập của hộ gia đình. 
Các chính sách đều được người dân và cộng đồng hoan nghênh. Cho dù mức hỗ trợ là cao hay thấp, 
nỗ lực đó đã thể hiện sự quan tâm của chính quyền đến người dân và đem lại giá trị lớn trong việc 
nâng cao tinh thần và tình cảm cộng đồng. 

Đà Nẵng là địa phương duy nhất trong cả nước chịu tác động bởi hai đợt bùng phát dịch COV-
ID-19, đó có thể là lý do giúp Đà Nẵng giải ngân nhanh chóng gói cứu trợ đợt hai. Vào ngày 
20/08/2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng ý tiếp tục hỗ trợ những người gặp khó khăn 
do đại dịch COVID-19 gây ra (trong tháng 8 và tháng 9/2020). Nguồn hỗ trợ lấy từ ngân sách của 
thành phố.12

Bảng II.9. Giải ngân gói hỗ trợ thu nhập cho COVID-19 tại Đà Nẵng năm 2020

Nguồn: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng.
Ghi chú: Người thụ hưởng giữa các đợt có thể như nhau.

Số người thụ 
hưởng (người) 

Đối tượng thụ hưởng Tổng ngân sách 
(triệu đồng)

Số người thụ 
hưởng (người) 

Tổng chi trả 
(triệu đồng)

 164,413 172,036 161,041 132,770

 14,236 21,356.50 13,947 13,930.50

 28,383 42,307 26,898 26,898

 52,770 39,578 52,772 26,386

 1,265 2,277 233 419

 413 408 95 94

 651 578 671 599

 57,230 56,176 55,166 53,233

 1,243 1,233 1,172 1,160

 5,298 5,229 7,250 7,119

 2,159 2,141 2,207 2,193

 765 755 630 740

Gói đảm bảo xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, 
ngày 09/4/2020 (hai đợt)

Đối tượng chính sách (người có công) là người có 
đóng góp trong thời kỳ kháng chiến và cách mạng 

Đối tượng trợ giúp xã hội 

Hộ nghèo và cận nghèo 
Người lao động trong các doanh nghiệp bị đình hoãn 
hợp đồng hoặc phải nghỉ việc tạm thời không lương 

Lao động hợp đồng bị sa thải hoặc nghỉ việc tạm thời 
không lương do tác động trực tiếp của đại dịch COVID-19, 
nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

Người bán vé số 

Người lao động khu vực phi chính thức bị ảnh hưởng 
Hộ kinh doanh có đăng ký thuế có thu nhập hàng năm 
<100 triệu đồng phải đóng cửa 

Thợ cắt tóc, lau dọn, giúp việc 

Giáo viên và lao động không hợp đồng hoặc làm việc 
tại các tổ chức đào tạo 

Giáo viên và lao đọng có hợp đồng lao động 
bị đình hoãn

Đợt 1 Đợt 2

12   Đà Nẵng là địa phương tự cân đối, vì vậy theo Nghị quyết số 42, nguồn vốn triển khai hỗ trợ được lấy từ ngân sách của địa phương.
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Thành phố đã chủ động mở rộng chính sách để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khác ngoài các 
nhóm được nêu trong Nghị quyết số 42/NQ-CP do trung ương ban hành. Chính sách mở rộng 
có cân nhắc chuẩn nghèo của địa phương và các ngành bị ảnh hưởng ngoài hướng dẫn của trung 
ương. Các nhóm đối tượng bổ sung bao gồm:

l   Các nhóm hộ nghèo và cận nghèo nằm dưới chuẩn nghèo của thành phố13  

l   Các đối tượng chính sách xã hội và bảo trợ xa hội theo quy định của thành phố 

l   Một số đối tượng bổ sung là người lao động không có hợp đồng lao động theo quyết định của 
Ủy ban Nhân dân thành phố, như giáo viên và người lao động làm việc tại các tổ chức giáo dục 
ngoài công lập,14 người lao động làm việc tại các tiệm cắt tóc và làm đầu, người giúp việc và 
lau dọn.

Nhờ những bài học rút ra từ kinh nghiệm triển khai đợt một, gói hỗ trợ đợt hai được triển khai 
nhanh chóng hơn. Hỗ trợ trong triển khai đợt hai đến được với toàn bộ đối tượng thụ hưởng trước 
30/10/2020, khoảng hai tháng sau khi có chỉ đạo của Hội đồng Nhân dân thành phố. Danh sách 
đối tượng thụ hưởng hỗ trợ đợt hai được lập dựa trên đối tượng đã biết thông qua hỗ trợ đợt một, 
sau khi rà soát để loại bỏ các trường hợp không đủ điều kiện (nghĩa là loại bỏ những người đã mất, 
những người đã ra khỏi địa phương, đã thoát nghèo, đã vượt điều kiện tham gia chương trình trợ 
giúp xã hội thường xuyên, v.v.), đồng thời đưa thêm vào những người mới bị ảnh hưởng. Để đơn 
giản hóa thủ tục và quyết định nhanh chóng nhằm hỗ trợ toàn bộ đối tượng kịp thời, Ủy ban Nhân 
dân thành phố ủy quyền cho các cấp dưới phê duyệt danh sách hỗ trợ: Ủy ban Nhân dân cấp quận 
huyện phê duyệt nhóm đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng đảm bảo xã hội; Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội phê duyệt các nhóm đối tượng chính sách hoặc người có công, hộ 
sản xuất kinh doanh và người lao động.

Hỗ trợ dành cho những hộ gia đình đã đăng ký tham gia hệ thống hỗ trợ xã hội được giải ngân 
nhanh chóng và hiệu quả. Vì các hộ gia đình đó đã nằm trong danh sách và đã đăng ký tham 
gia hệ thống hỗ trợ xã hội, nên thành phố không có vấn đề gì trong việc cung cấp hỗ trợ cho họ.
 
Đà Nẵng có hệ thống dữ liệu với kiến trúc tiên tiến có thể hỗ trợ xác định nhóm cá nhân và 
doanh nghiệp chịu ảnh hưởng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hợp tác với Sở Thông tin và 
Truyền thông của thành phố để triển khai kênh tìm kiếm thông tin. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng có 
hệ thống dữ liệu tích hợp và thông tin về bốn nhóm đối tượng, bao gồm người lao động và hộ kinh 
doanh, đối tượng trợ giúp xã hội, người có công, và hộ nghèo và cận nghèo. Người dân và doanh 
nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về những cá nhân và đơn vị thuộc bốn nhóm đối tượng 
này thông qua cổng dữ liệu mở của thành phố tại https://congdulieu.vn hoặc https://opendata.
danang.gov.vn/; qua ứng dụng Zalo với Tổng đài 1022 của Đà Nẵng; hoặc qua tin nhắn điện thoại 
SMS. Thông tin sẵn có bao gồm tên của người nhận hỗ trợ, ngày sinh, số Chứng minh thư nhân 
dân hoặc Căn cước công dân, địa chỉ (tổ dân phố, phường/xã, quận), nhóm đối tượng (một trong 
bốn nhóm đối tượng nêu trên) và số tiền hỗ trợ.

13  Số hộ nghèo theo chuẩn nghèo của quốc gia bằng khoảng 50% số người nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố.
14  Đến 19/10/2020, giáo viên và người lao động làm việc tại các tổ chức giáo dục ngoài công lập được trung ương đưa vào 
chương trình hỗ trợ, theo quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP.
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Bài học và thách thức chính 

Yêu cầu nhanh chóng triển khai Chương trình hỗ trợ vào tháng 4/2020 đặt ra một số thách thức 
về thời giam và cách thức phối hợp giữa trung ương và địa phương. Trong đợt dịch bùng phát 
thứ nhất, hướng dẫn của trung ương cho các cấp địa phương được chuyển qua nhiều kênh. Tuy 
nhiên, chính quyền địa phương Đà Nẵng đã hành động nhanh chóng và thực hiện tập huấn cho 
cấp xã và cấp thôn, đồng thời thiết kế mẫu đơn xin nhận hỗ trợ trước khi có hướng dẫn chi tiết về 
chính sách và thủ tục từ trung ương. Vì vậy, một số nỗ lực đã thực hiện phải thực hiện lại. 

Có nhiều thách thức liên quan đến xác minh người đăng ký tham gia đủ điều kiện nhận hỗ trợ 
theo quy định về các nhóm đối tượng thụ hưởng mới. Có hai thách thức liên quan đến xác minh 
đối tượng thụ hưởng do tính chất của khu vực phi chính thức:

l   Đối với người lao động trong khu vực phi chính thức không có hợp đồng lao động, điều kiện 
việc làm của họ cần được xác minh, nhưng giấy tờ chứng minh lại khó xác nhận.

l   Đối với hộ kinh doanh, các hộ phải khẳng định có doanh số chịu thuế dưới 100 triệu đồng mỗi 
năm qua Cơ quan Thuế nếu không còn giữ giấy tờ biên nhận thuế.

l   Người lao động phải được bên sử dụng lao động xác nhận là mất việc làm. Yêu cầu này đôi khi 
khó thực hiện đối với các doanh nghiệp lớn, hoặc bên sử dụng lao động không hỗ trợ nộp đơn, 
hoặc không hỗ trợ cung cấp đầy đủ hồ sơ giấy tờ cho người nộp đơn. 

Các tiêu chí xác định nhóm đối tượng mới theo quy định trong chính sách của trung ương 
không bao gồm tất cả những người có thể đã chịu tác động bất lợi của COVID-19. Một số nhóm 
không thuộc nhóm đối tượng thụ hưởng mục tiêu, bao gồm người lao động không hưởng lương từ 
ngân sách trong các tổ chức giao dục công lập; các hộ kinh doanh nhỏ buôn bán các mặt hàng 
không thiết yếu (quần áo, giày dép); thợ cơ khí, thợ xây, thợ may, công nhân bốc vác trong nhà 
máy, người tự sản xuất kinh doanh trong các hộ kinh doanh; và lao động nông nghiệp. Các tiêu chí 
về địa lý dựa trên hộ khẩu thay vì nơi làm việc. Vì những lý do đó, Đà Nẵng đưa thêm một số nhóm 
đối tượng đủ điều kiện theo các nghị quyết do địa phương ban hành. Sau đây là những ví dụ cụ thể 
về người không đủ điều kiện nhận hỗ trợ:

l   Các tiêu chí về người lao động làm việc tại các cơ sở doanh nghiệp và tổ chức giáo dục rất 
chặt chẽ. Người lao động phải mất việc làm và mất bảo hiểm xã hội đúng vào 01/04/2020. Tuy 
nhiên, nhiều cơ sở đã dừng hoạt động trước ngày đó, trong khi các doanh nghiệp khác cố gắng 
duy trì bảo hiểm xã hội cho người lao động sau ngày 01/04. Vì vậy, những người lao động đó 
được coi là không đủ điều kiện. 

l   Trong đợt 2, những người nhập cư làm việc tại Đà Nẵng và có đăng ký hộ khẩu tại tỉnh, thành 
phố khác không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ của Đà Nẵng. 

Thủ tục xin nhận hỗ trợ cồng kềnh cản trở một số đối tượng tiếp cận hỗ trợ. Thách thức này 
không nằm ngoài dự kiến vì người dân không quen với các quy trình đăng ký và xác minh mới. 
Những đối tượng này không cố gắng theo dõi hay hoàn tất hồ sơ đăng ký. Chính vì vậy, nhiều 
trường hợp có khả năng được nhận hỗ trợ nhưng không đăng ký tham gia trong đợt 1 (do thủ tục) 
cũng thường không cố gắng tham gia trong đợt 2 mặc dù họ có đủ điều kiện. Ví dụ về một số 
thách thức liên quan đến thủ tục hành chính bao gồm:
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l   Một số hộ gia đình đáp ứng đủ điệu kiện nhận hỗ trợ của nhiều nhóm đối tượng khác nhau, 
một số khác đã nộp đơn ở các địa bàn khác nhau. Những trược hợp này phải được kiểm tra để 
tránh trùng lặp. Nguyên nhân là do một số hộ nộp lại đơn trong lúc chờ đơn của họ được xử lý, 
hoặc nhằm cố gắng nhận hỗ trợ bằng cách đăng ký theo nhóm đối tượng khác.

l   Nhiều người nộp đơn nhưng lại thiếu các giấy tờ bổ sung, đặc biệt là giấy tờ xác định danh tính 
(giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu)

l   Trong một số trường hợp, thông tin kê khai trong đơn và giấy tờ bổ sung không chính xác, 
không nhất quán hoặc thiếu sót.

Do phải xử lý và kiểm tra số lượng lớn, cán bộ tuyến cơ sở cũng gặp khó khăn do khối lượng 
công việc nặng nề. Khối lượng công việc chủ yếu tập trung ở cán bộ cấp xã/phường và cấp thôn, 
bao gồm truyền thông về chính sách, hướng dẫn người dân đăng ký và thu thập giấy tờ bổ sung, 
kiểm tra đơn, lập danh sách đối tượng thụ hưởng, thông báo kết quả cho người nộp đơn, và xử lý 
thông tin phản hồi và khiếu nại của người dân và cộng đồng. Bên cạnh đó, cán bộ phường/xã và 
thôn bản cũng phải tập trung vào các nhiệm vụ chống dịch, thực hiện hỗ trợ toàn diện cho các 
khu vực vùng sâu vùng xa, và đảm bảo an ninh trật tự trong cộng đồng. Cán bộ cấp quận huyện 
thực hiện xác minh và kiểm tra để tránh trùng lặp đối với tất cả các bộ hồ sơ do cấp phường xã 
nộp lên (trên 10.000 hồ sơ mỗi quận huyện). Khối lượng công việc là rất lớn, nhưng chỉ có một cán 
bộ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. 

15  Ngân hàng Thế giới 2021. 

khuyến nghị   

Cách tiếp cận tích hợp đối với việc cung cấp hỗ trợ xã hội sẽ bao hàm:

l  Cần xây dựng chính sách trên cơ sở xác định các kênh tác động, thời gian cú sốc diễn ra và các 
nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, và điều chỉnh thời gian và đối tượng mục tiêu của các gói hỗ trợ 
khác nhau

l  Đơn giản hóa tiêu chí xác định và lựa chọn đối tượng 

l  Cải thiện các hệ thống tiếp nhận, xác minh thông tin và cung cấp hỗ trợ

I. Cung cấp hỗ trợ dựa trên phân tích định kỳ về khủng hoảng kinh tế và tác động của nó. Trong 
trường hợp này, kéo dài thời gian hỗ trợ được cho là cần thiết. Tác động của khủng hoảng COV-
ID-19 kéo dài đến năm 2021, trong khi hỗ trợ chỉ được cung cấp cho ba tháng (từ tháng 4 - tháng 
6/2020). Mặc dù COVID-19 gây tác động nghiêm trọng nhất trong quý II, nhưng một số tác động 
kéo dài đến quý III và thậm chí đến cuối năm, khi số việc làm vẫn nằm dưới mức của năm trước 
đó.15 Khảo sát tần suất cao của Ngân hàng Thế giới cho thấy khoảng 30% các hộ gia đình rơi vào 
tình trạng mất việc làm hoặc biết có ai đó đang tìm việc trong quý I năm 2021. Nhiều quốc gia đã 
triển khai các chương trình hỗ trợ mới, khi dịch COVID-19 tiếp tục tác động đến người dân. Trong 
số 142 gói hỗ trợ bằng tiền trên toàn cầu, thời gian triển khai kéo dài từ 1 đến 12 tháng, và bình 
quân là 4 tháng. 
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II. Đơn giản hóa các tiêu chí xác định đối tượng và điều kiện tham gia để đảm bảo hầu hết 
những người chịu ảnh hưởng có thể nhận hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả. Khuyến nghị này đặc 
biệt phù hợp với người lao động trong khu vực phi chính thức, không phải là đối tượng nhận hỗ 
trợ của Nhà nước từ trước đến nay. Những người lao động này không được quản lý trong các cơ 
sở dữ liệu về an sinh xã hội hiện hành vì vậy không dễ xác định. Ngoài ra, chương trình hướng đến 
các nghề nghiệp rất cụ thể trong khu vực phi chính thức – như người bán hàng rong, lao động tự 
do, người giúp việc - trong khi nhiều nghề nghiệp khác như trong ngành du lịch và các ngành dịch 
vụ khác, và trong ngành xây dựng lại không được tính đến. Cuối cùng, điều kiện tham gia đòi hỏi 
nhiều tiêu chí và quá trình xác minh giấy tờ rất chặt chẽ (về hộ khẩu, nghề nghiệp và tình trạng thất 
nghiệp, bằng chứng chứng minh ngưỡng thu nhập), khó có thể thỏa mãn đối với khu vực kinh tế 
phi chính thức, và với nhiều người lao động đang làm việc không có hợp đồng.

l  Để đảm bảo cung cấp hỗ trợ kịp thời và hiệu quả ngay sau khi xảy ra cú sốc lớn, các tiêu chí 
lựa chọn đối tượng cần được xây dựng rộng hơn và điều kiện tham gia nên được giảm nhẹ 
hoặc đơn giản hóa để đảm bảo tất cả những người cần hỗ trợ tài chính đều có thể tiếp cận gói 
hỗ trợ. Chẳng hạn: 

m   Tiêu chí lựa chọn đối tượng có thể được kết hợp với ngưỡng thu nhập để giảm sai sót lựa 
chọn nhưng không nên thấp như chuẩn nghèo, không đủ để thay thế thu nhập. Ác-hen-ti-na 
ban hành chương trình hỗ trợ cho người lao động trong khu vực phi chính thức ở ngành du 
lịch. Tuy-ni-zi hỗ trợ cho các hộ gia đình làm việc trong khu vực phi chính thức, không nằm 
trong bất kỳ chương trình trợ giúp xã hội nào và dễ bị tổn thương với các cú sốc (những hộ 
gia đình đăng ký tham gia hệ thống an sinh xã hội có thẻ chăm sóc y tế chi phí thấp).

m   Ngược lại, gói hỗ trợ có thể được giải ngân “theo nhu cầu” và “không giới hạn đối tượng”; 
hoặc dựa trên tiêu chí đơn giản là “ bị mất việc làm”. Cách tiếp cận đơn giản này có lẽ phù 
hợp hơn vì số tiền hỗ trợ nhỏ, trong khi phạm vi bao phủ dự kiến lại khá lớn (dự kiến bao phủ 
khoảng 13 triệu lao động trong khu vực phi chính thức).

l  Cần điều chỉnh các tiêu chí và điều kiện tham gia nếu khủng hoảng tiếp tục kéo dài, và dữ liệu 
về đối tượng thụ hưởng tiềm năng được thu thập và xác minh sau đó. 

III. Cải thiện hệ thống xác định đối tượng và thực hiện. Mặc dù Việt Nam đã thực hiện tốt việc 
kiểm soát COVID-19, nhưng vẫn cần chuẩn bị tốt hơn cho những khủng hoảng/rủi ro trong 
tương lai.

l  Cải thiện về tiếp nhận, xác minh thông tin:

m   Trong ngắn hạn / trước mắt, cần tận dụng công nghệ để hỗ trợ tự đăng ký / đăng ký trực 
tuyến nhằm xác định người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức cần trợ giúp. Một 
số quốc gia thành công hơn trong việc tiếp cận đối tượng trong khu vực phi chính thức bằng 
cách áp dụng đăng ký trực tuyến, như In-đô-nê-xia, Ma-lay-xia, Thái Lan, và Phi-líp-pin. Tại 
Việt Nam, ý tưởng gợi ý là phát triển ứng dụng đăng ký trên điện thoại, hạn như tờ khai y tế 
đã được Bộ Y tế triển khai thực hiện. Thông qua ứng dụng này, đối tượng thụ hưởng tiềm 
năng có thể điền thông tin của họ. Sau đó thông tin cũng được xác minh điện tử bằng cách 
kiểm tra chéo với các cơ sở dữ liệu khác như cơ sở dữ liệu về đối tượng bảo trợ xã hội, người 



Chuyên đề II30

nghèo, người có công, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Cán bộ thôn, xã có thể đóng vai 
trò là bước xác minh cuối cùng. Thái Lan đã phê duyệt khoảng 23 triệu đơn đề nghị hỗ trợ 
của nông dân và lao động trong khu vực phi chính thức - trên một nửa dân số trong độ tuổi 
làm việc. Trong vòng vài tuần, trên 6 triệu đơn đề nghị hỗ trợ trực tuyến được xác nhận tại 
Nam Phi. Bra-xin đăng ký được cho khoảng 27 triệu hộ gia đình trong vài tuần thông qua xử 
lý trực tuyến. Tuy nhiên, Việt Nam hiện chưa có cơ sở dữ liệu về lao động trong khu vực phi 
chính thức.   

m   Trong dài hạn, cần thiết lập một hệ thống đăng ký xã hội một cửa làm cơ sở cho hệ thống 
đảm bảo xã hội tích hợp. Trong thời giai diễn ra đại dịch, nhiều quốc gia đã tận dụng các 
hệ thống đăng ký xã hội có sẵn hoặc nắm bắt cơ hội để xây dựng một hệ đăng ký xã hội để 
triển khai thực hiện và mở rộng chương trình. Ác-hen-ti-na và Pê-ru có khả năng kiểm tra 
những người không làm việc trong khu vực chính thức bằng cách so sánh hệ thống đăng ký 
xã hội với cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội. Việt Nam có thể tìm hiểu việc hình thành hệ đăng 
ký xã hội một cửa - nghĩa là hệ thống thông tin an sinh xã hội tích hợp có thể hỗ trợ việc tiếp 
cận, xác minh, đăng ký và xác định điều kiện tham gia cho nhiều chương trình khác nhau - 
làm nền tảng của một mạng lưới cung cấp dịch vụ an sinh xã hội tích hợp. Các cơ sở dữ liệu 
khác nhau (chẳng hạn về trợ giúp xã hội, đói nghèo, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thuế) 
có thể được kết nối với nhau để tạo điều kiện quản lý dữ liệu và trao đổi thông tin với hiệu 
suất cao hơn giữa các bộ ngành, cơ quan. Bộ Công an gần đây đã công bố kế hoạch phát 
hành 50 triệu căn cước công dân, mang lại cơ hội để hình thành liên kết giữa các cơ sở dữ 
liệu thông qua sử dụng số căn cước công dân làm mã định danh duy nhất.

l  Cải thiện chi trả chế độ trợ giúp xã hội:

m   Áp dụng hi trả điện tử sẽ giúp việc chi trả đạt hiệu suất cao hơn, minh bạch, an toàn và 
nhanh chóng. Các chương trình hỗ trợ về COVID-19 được triển khai dựa nhiều vào chi trả 
bằng tiền mặt thông qua phát tiền trực tiếp trong giai đoạn giãn cách xã hội và hạn chế đi 
lại. Làm như vậy vừa mất thời gian vừa dễ xảy ra sai sót và tham nhũng. Gửi tiền trực tiếp 
vào tài khoản thanh toán hoặc thẻ rút tiền hoặc qua dịch vụ ngân hàng di động cho người 
thụ hưởng là cách làm an toàn, hiệu suất cao hơn và minh bạch. Các quốc gia khác đã 
thành công hơn trong đổi mới cơ chế chi trả hỗ trợ thuộc chính sách ứng phó COVID-19 
thông qua sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ tiền di động làm đại lý chi trả (Cam-pu-chia), 
trong khi Ma-lay-xia, Mông Cổ, và Thái Lan thực hiên chi trả vào các tài khoản ngân hàng.
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phụ lục ii.1. Dòng ThỜi gian Diễn Biến coviD-19 
và chính sách Tại đà nẵng 
Ngay đầu năm 2020, Việt Nam đã phản ứng sớm với COVID-19 bằng các biện pháp chặt chẽ, đóng 
cửa biên giới với các nước, đồng thời nhanh chóng thực hiện truy vết ngay khi phát sinh ca nhiễm. 
Trong một năm qua, Việt Nam chỉ trải qua hai đợt cách ly xã hội toàn quốc và một số đợt cách ly 
cục bộ chặt chẽ. Việt Nam được cho là đã kiểm soát đại dịch rất thành công.

Đến tháng 3 và tháng 4 năm 2020, số ca nhiễm tăng lên nhanh chóng do có nhiều người trở về từ 
các quốc gia châu Âu, và các cụm lây nhiễm đã xuất hiện. Vào ngày 22/03/2020, Việt Nam ngừng 
cho phép nhập cảnh với toàn bộ người nước ngoài và áp dụng cách lý y tế trong 14 ngày cho mọi 
trường hợp nhập cảnh của công dân Việt Nam. Vào ngày 01/04/2020, Việt nam triển khai cách 
ly xã hội trên phạm vi toàn quốc trong 15 ngày. Trong cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ công bố 
dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn quốc. Các biện pháp kiểm soát bệnh dịch quyết liệt được 
triển khai rất thành công, và Việt Nam không phát hiện ca lây nhiễm mới trong cộng đồng từ giữa 
tháng 4 đến cuối tháng 7.

Việt Nam bước vào đợt lây nhiễm thứ hai khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm thứ 416 tại Đà Nẵng, đó là 
ca nhiễm đầu tiên không xác định được nguồn lây sau 99 ngày. Vào ngày 28/7, chính quyền Đà 
Nẵng ngay lập tức cách ly xã hội toàn thành phố trong 15 ngày. Hàng trăm ca nhiễm trên cả nước 
được phát hiện với các yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng, và ca tử vong đầu tiên được ghi nhận 
vào ngày 31/7. Sau hai tháng, nhờ những chiến lược tương tự như đã áp dụng trong đợt bùng phát 
đầu tiên, Việt Nam đã kiểm soát được dịch đợt hai thành công và khôi phục lại hầu hết các hoạt 
động kinh tế, bao gồm cả các chuyến bay thương mại quốc tế. 

Dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7/2020 dẫn đến phải di tản trên 80.000 
người. Mặc dù tổng cộng chỉ có vài trăm người có kết quả xét nghiệm dương tính trong đợt bùng 
phát theo cụm này, nhưng đó là đợt bùng phát lớn nhất ở Việt Nam vào thời điểm đó. Các biện 
pháp giãn cách chặt chẽ được triển khai nhanh chóng sau đó. Giãn cách tại Đà Nẵng dẫn đến đi lại 
giảm mạnh. Tác động cục bộ là rõ ràng khi so sánh xu hướng đi lại ở Đà Nẵng với mức bình quân 
trên toàn quốc. Là thành phố du lịch nổi tiếng, cách ly xã hội và di tản gây ra tác động kinh tế rất 
tiêu cực cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Trong bối cảnh đợt dịch đầu tiên và đợt cách ly xã hội toàn quốc vào tháng 4/2020, Chính phủ đã 
ban hành những biện pháp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra (Nghị 
quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/04/2020). Ngân sách khoảng 62 ngàn tỷ đồng (2,7 tỷ USD) được 
nhanh chóng dự toán để hỗ trợ trực tiếp cho một số nhóm đối tượng, bao gồm người có công, hộ 
nghèo và cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã h, và một số nhóm người lao động bị ảnh hưởng việc 
làm. Đà Nẵng là thành phố duy nhất phải triển khai hai đợt cứu trợ xã hội cho các hộ gia đình. Gói 
cứu trợ đợt hai do ngân sách của thành phố tự đảm bảo, và được triển khai trong tháng 8/2020, 
trong đợt dịch bùng phát lần hai. 
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phụ lục ii.2. Danh Mục chính sách của chính 
phủ và của đà nẵng (nghị quyếT và quyếT định)
Đánh giá chính sách cứu trợ COVID-19 của Việt Nam 

Các chính sách liệt kê dưới đây được Việt Nam ban hành nhằm ứng phó COVID-19 và đặc biệt tại 
thành phố Đà Nẵng. Các quy định về đối tượng thụ hưởng và quy trình triển khai sẽ được phân tích, 
có trong các văn bản quy phạm pháp luật dưới đây:

Đợt 1 (Tháng 4/2020)

l  Do Chính phủ ban hành 

m Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân 
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

m Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về triển 
khai các chính sách nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

m Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về bổ sung và sửa đổi Nghị 
quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19

m Quyết định số 32/2020/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung và sửa đổi một số Điều 
của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 
triển khai các chính sách nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

l  Do Chính quyền địa phương ban hành (thành phố Đà Nẵng)

m Kế hoạch số 2918/KH-UBND ngày 5/5/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về 
triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 / NQ-
CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

m Văn bản hướng dẫn số 3423/HD-SLĐTBXH ngày 8/5/2020 của Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội thành phố Đà Nẵng hướng dẫn về nội dung Kế hoạch số 2918/KH-UBND

m Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng 
về các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội của thành phố khi đại dịch COVID-19 
được kiểm soát 

m Quyết định số 1711/QD-UBND ngày 14/5/2020 Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 
8/7/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về phê duyệt bổ sung nhóm người lao 
động không có hợp đồng lao động hoặc bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

m Công văn số 3521/UBND-LĐTBXH ngày 2/6/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà 
Nẵng về triển khai Nghị quyết số 298/NQ-HĐND và Công văn số 5644/UBND-VHXH ngày 
24/8/2020 về sửa đổi điều kiện hỗ trợ giáo viên và người lao động làm việc theo hợp đồng 
lao động.
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Đợt 2 (Tháng 8/2020)

l  Do Chính quyền địa phương ban hành (thành phố Đà Nẵng)

m Công văn số 1090/HĐND-VHXH ngày 21/8/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà 
Nẵng công bố ý kiến của Ủy ban Thường trực Hội đồng Nhân dân về tiếp tục hỗ trợ người 
dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

m Công văn số 5945/UBND-LĐTBXH ngày 17/9/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà 
Nẵng về triển khai hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
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