
Tác động của các chính sách khắc phục hậu 
quả COVID đối với bình đẳng giới và biến 
đổi khí hậu tại Sơn La và Thừa Thiên Huế 

Thông điệp chính
 • COVID đã gây ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam, tác động mạnh tới doanh nghiệp, người lao 

động, cộng đồng dân cư và hộ gia đình tại hai tỉnh Sơn La và Thừa Thiên Huế
 • Để khắc phục hậu quả, Chính phủ Việt Nam, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Sơn La và Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều 

chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp và người dân bao gồm giảm thuế và các trách nhiệm tài chính, đảm 
bảo an ninh xã hội với nhóm yếu thế gồm phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số và đảm bảo giữ vững diện tích 
nông lâm nghiệp, sản xuất. Ngoài nguồn lực tài chính công, chính quyền địa phương và người dân cũng huy động 
nguồn hỗ trợ từ công chúng và các cơ quan doanh nghiệp để hỗ trợ khắc phục hậu quả COVID

 • Hỗ trợ của nhà nước và công chúng đã phần nào giúp các doanh nghiệp và người dân đối mặt với các ảnh hưởng 
của COVID. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách này còn gặp nhiều khó khăn bao gồm: (i) nhiều bên có liên quan 
gặp trở ngại khi không tiếp cận được thông tin kịp thời hoặc không đủ năng lực để hoàn thiện các quy trình thủ tục 
hành chính, (ii) quá trình thực hiện của các cơ quan nhà nước chậm tiến độ và chưa kịp thời do các hướng dẫn chồng 
chéo và thiếu nhất quán; và (iii) mức hỗ trợ thấp chỉ đủ hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm hàng ngày mà không 
thể hỗ trợ phục hồi sau COVID

 • Các chính sách hỗ trợ hiện nay chủ yếu tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp, người bị nhiễm COVID và người lao 
động. Đối với nhóm người dân tộc thiểu số đặc biệt là phụ nữ và trẻ em thì các hỗ trợ rất hạn chế. Các chính sách 
khắc phục hậu quả COVID cần xem xét để tạo ra các hỗ trợ kịp thời, dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu và năng lực của 
nhóm dễ bị tổn thương 

Phạm Thu Thủy, Trần Ngọc Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thủy Anh

Giới thiệu
COVID-19 đã có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế và 
an sinh xã hội của Việt Nam. Tính tới thời điểm tháng 9 năm 
2021, GDP của Việt Nam chỉ tăng 1.42% so với cùng kì năm 
trước, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chỉ 
tăng 2.74% (Tổng cục Thống kê 2021). COVID cũng dẫn tới 
số lượng doanh nghiệp mới thành lập và số vồn đầu tư giảm 
trong khi số lượng doanh nghiệp rút lui ra khỏi thị trường Việt 
Nam tăng 15.3% (Tổng cục Thống kê 2021). Các hoạt động 
giãn cách cũng đã ảnh hưởng tới nguồn thu của ngân sách 
nhà nước và đặt Việt Nam trước áp lực về tỉ lệ thất nghiệp 
ngày càng tăng. Để khắc phục hậu quả COVID, Việt Nam đã 
tiến hành nhiều giải pháp chính sách bao gồm đưa ra gói cứu 
trợ gần 13.8 nghìn tỷ đồng cho khoảng 17.6 triệu người trên 
cả nước, xuất cấp 136,349.6 tấn gạo cho hơn 2.4 triệu hộ gia 
đình với gần 9.1 triệu nhân khẩu (Tổng cục Thống kê 2021). 
Việc thực hiện các chính sách này nhận được sự ủng hộ của 

cả người dân và doanh nghiệp nhưng cho tới nay vẫn chưa 
có báo cáo nào đánh giá về hiệu quả thực hiện của các chính 
sách này trong việc khắc phục hậu quả COVID, đối mặt với 
biến đổi khí hậu và đảm bảo bình đẳng giới. Dựa vào tài liệu 
thứ cấp và kết quả nghiên cứu tại Sơn La và Thừa Thiên Huế, 
tóm lược chính sách này rà soát các ảnh hưởng của COVID, 
xem xét tính hiệu quả của các chính sách đã được đưa ra để 
khắc phục hậu quả của đại dịch và đưa ra các đề xuất sửa đổi 
chính sách trong tương lai. 

Sơn La và Thừa Thiên Huế là hai tỉnh có tỉ lệ đói nghèo cao, 
người dân sống phụ thuộc vào diện tích rừng lớn đang chịu 
ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Tính đến thời điểm 
tháng 11 năm 2021, hai tỉnh Sơn La và Thừa Thiên Huế đã 
có trên 1,300 người nhiễm COVID mỗi tỉnh (Nguyễn và Duy 
2021a; P 2021; CDC Sơn La 2021; Mai 2021; Anh 2021). COVID 
đã tạo ra nhiều tác động lên cả kinh tế, xã hội đối với hai 
tỉnh, đặc biệt khi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp 
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nhiều khó khăn, COVID làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng 
hoá và dịch vụ, thiếu hụt nguyên liệu sản xuất, sản phẩm 
tiêu dùng và làm cho tổng cầu của nền kinh tế và người mua 
trong và ngoài nước giảm mạnh (Tổng cục Thống kê 2020; 
Lường 2021; Nguyễn và Duy 2021b; Lê 2021b; Nhật 2021; 
Đình 2021; Lê 2021a; Minh 2021; Cổng thông tin điện tử tỉnh 
Sơn La 2021a,b; Hầu 2021). Cụ thể hơn, nguồn thu của ngân 
sách nhà nước từ một số lĩnh vực trụ cột của hai tỉnh như sản 
lượng điện tại Sơn La và du lịch của Thừa Thiên Huế cũng 
đã giảm mạnh so với cùng kì trước khi có dịch COVID. Nhiều 
công ty và doanh nghiệp đã phải cắt giảm số lượng lao động, 
thậm chí là đóng cửa và phá sản. Tính tới thời điểm hiện tại, 
tỉ lệ vốn đầu tư công giải ngân ở Thừa Thiên Huế chỉ đạt 64% 
và tại Sơn La là 48%. 

Trong và sau giai đoạn COVID, một số lượng lớn người dân 
sống tại hai tỉnh và người dân của hai tỉnh di cư đi làm đã mất 
việc làm và thu nhập (Thu 2021; Hữu 2021). Hiện nay, có tối 
thiểu 2,500 người lao động tại Sơn La đang thất nghiệp và có 
khoảng 23% số người lao động tại các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tại Thừa Thiên Huế bị mất việc (Lường 2021; Nguyễn và 
Duy 2021b; Lê 2021b; Nhật 2021; Đình 2021; Lê 2021a; Minh 
2021; Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La 2021a,b; Hầu 2021). 
Trên địa bàn tỉnh Sơn La đã ghi nhận nhiều ca COVID trở về 
từ các tỉnh Bình Dương, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Quốc, Đồng 
Nai, Phú Thọ và Thành Phố Hồ Chí Minh (Mai 2021). Chỉ riêng 
từ ngày 5 đến 18 tháng 10, đã có 3,000 người trở về Sơn La 
từ các tỉnh này (Thu 2021a,b; Huyền 2021). Số lao động địa 
phương ra tỉnh ngoài làm thuê là hơn 110,000 người và trên 
50% đã trở về địa phương sau những ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 (Nguyễn và Duy 2021b). Những người Sơn La di cư 
ra thành phố làm việc có thể đạt thu nhập lên tới 7 triệu VND 
và có thể tiết kiệm được 1 triệu VND nhưng khi không thể 
tiếp tục đi làm thuê, đời sống của những người dân này sẽ rất 
khó khăn (Nguyễn và Duy 2021b). Nhiều chính sách và dự án 
đã ra đời trong thời gian gần đây nhằm khắc phục hậu quả 
COVID và việc xem xét tính hiệu quả của các chính sách này 
sẽ cung cấp các thay đổi kịp thời và nâng cao hiệu quả của 
các giải pháp này. 

Các chính sách hỗ trợ và khắc phục 
hậu quả COVID

Để khắc phục hậu quả của COVID, Việt Nam đã thực hiện 12 
chính sách (Hộp 1). 

Tại 2 tỉnh Sơn La và Thừa Thiên Huế nói riêng đã tiến hành 
nhiều chính sách, từ bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ tài chính, 
miễn giảm thuế thu nhập và thuế đất (Thủ tướng Chính Phủ 
2021; Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La 2021; Hội đồng Nhân 
dân tỉnh Sơn La 2021; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 2021; Thùy 
2021; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 2021a; Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội 2021; Hữu 2021; Phạm và cộng sự 2021; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 2021a,b; Khánh 2021; 
Báo điện tử Chính Phủ 2021; Hoàng 2021; Dương và cộng 
sự 2021).

Miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế và hô  trợ tín 
dụng. Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ban hành một số 
giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác 
động của dịch COVID-19 bao gồm giảm 30% thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp của năm 2021; miễn thuế thu nhập 
cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp 
phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng 
trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ gia đình, cá nhân 
có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện 
chịu tác động của dịch COVID-19; giảm thuế giá trị gia tăng 
từ 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với các loại 
hàng hóa, dịch vụ; và miễn tiền chậm nộp phát sinh trong 
năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức phát 
sinh lỗ trong năm 2020 (Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La 
2021). Ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền 
thuê đất trong năm 2021 (Thủ tướng Chính Phủ 2021). Hơn 
94% doanh nghiệp và tổ chức tại Sơn La đã hưởng lợi từ 
chính sách này (Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La 2021). Ngoài 
ra, nhiều doanh nghiệp tại hai tỉnh đều được nhận hỗ trợ tín 
dụng, cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi, cho vay mới 
nhằm tái sản xuất và kinh doanh (An 2021; Hội đồng Nhân 
dân tỉnh Sơn La 2021).

Hộp 1. 12 chính sách chính hỗ trợ khắc phục hậu 
quả COVID

1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp

2. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 
tử tuất

3. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho 
người lao động

4. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp 
đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

5. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc
6. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp 

đồng lao động
7. Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em
8. Hỗ trợ tiền ăn mức 80,000  đồng/người/ngày đối 

với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0)
9. Hỗ trợ một lần 3,710,000 đồng/người đối với đạo 

diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ
10. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh
11. Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương 

phục hồi sản xuất
12. Chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động (lao động tự do) và một số đối 
tượng đặc thù khác
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Chính sách hỗ trợ người lao động, người tham gia công tác 
phòng dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch. Chính phủ 
đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về 
việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID. 
Tại Sơn La, Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND và Quyết định 
số 2270/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ như 
sau: Đối với lực lượng tham gia tổ công tác liên ngành tại 
các trạm kiểm soát phương tiện giao thông phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do cấp tỉnh, cấp huyện thành 
lập: Hỗ trợ 130,000 đồng/người/ca (8 giờ); hỗ trợ tiền ăn: 
80,000 đồng/người/ngày; Hỗ trợ một lần đối với người lao 
động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo từ vùng dịch trở về địa 
phương; đối với người thuộc hộ nghèo: 500,000 đồng/người; 
đối với người thuộc hộ cận nghèo: 300,000 đồng/người; Hỗ 
trợ người bị nghỉ việc do tạm dừng sản xuất, kinh doanh 
dưới 30 ngày: 50,000 đồng/người/ngày; hỗ trợ một lần cả 
đợt dịch bị nghỉ việc do tạm dừng sản xuất kinh doanh từ 30 
ngày trở lên: 1,500,000 đồng/người. Trường hợp chính sách 
quy định tại Nghị quyết này trùng với chính sách do Trung 
ương ban hành thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ 
cao nhất. 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 
số 1220/QĐ-LĐTBXH về thực hiện chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Văn kiện chính 
sách này quy định hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang 
tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm 
thất nghiệp; hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng 
tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp; giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử 
dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngoài 
ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2311/
BHXH-CSYT về việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán 
chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) đảm 
bảo nguồn kinh phí phục vụ KCB cho người tham gia BHYT, 
không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa 
chất, vật tư y tế tại các cơ sở KCB BHYT, không để người 
bệnh tự chi trả chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng 
theo quy định. Nghị quyết số 116/NQ-CP và công văn số 
1652/VPUB-KGVX về chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 
từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. 

Giảm tiền thuê đất. Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc 
giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 đối với Tổ chức, đơn vị, 
doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước 
cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền 
thuê đất hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hỗ trợ và thúc đẩy thương mại. UBND tỉnh Sơn La ban hành 
Kế hoạch số 224/KH-UBND để thực hiện Nghị quyết số 105/
NQ-CP ngày 9/9/2021 trong việc phát triển hoạt động kinh 
doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 
Nếu như các năm trước, phương thức thúc đẩy thương mại 
của tỉnh tập trung vào tổ chức các hội nghị xúc tiến thương 
mại, kết nối tiêu thụ hàng nông sản trong và ngoài nước thì 
trong giai đoạn COVID, trước thời điểm thu hoạch các loại 
nông sản, tỉnh Sơn La đã tổ chức các hội nghị trực tuyến, 
kết nối tiêu thụ nông sản, có phương án lưu thông hàng 
hóa giữa các địa phương trong nước và các địa phương có 
cửa khẩu (Nguyễn 2021). Ngoài ra, cả 2 tỉnh Sơn La và Thừa 
Thiên Huế đều xây dựng các chính sách thu hút đầu tư và 
dự án. Cụ thể tại Sơn La, ngày 15/5/2021, UBND tỉnh Sơn La 
đã ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về Danh mục dự 
án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La trong giai đoạn 
2021 – 2025, theo đó, trên địa bàn tỉnh có 239 dự án thu hút 
đầu tư, thành phố Sơn La đang triển khai 17 dự án phát triển 
đô thị (8 dự án của tỉnh, 9 dự án của thành phố) với quy mô 
96.75 ha trong khi Tại Thừa Thiên Huế, tỉnh đã cấp phép cho 
27 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn 8 dự án với tổng vốn 
đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 13,904 tỷ đồng trong năm 
2021 (Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La 2021a,b; Hầu 2021; 
Nhật 2021).

Vai trò quan trọng của các chính 
sách hỗ trợ khác phục hậu quả 
COVID

Các chính sách đã tạo ra nhiều điều kiện cần thiết để hỗ trợ 
các doanh nghiệp và người dân của tỉnh Sơn La trong việc 
khắc phục hậu quả COVID-19.

Chính sách an sinh xã hội. Năm 2020, 24.9 nghìn tỷ đồng 
đã được cung cấp cho các bên bị ảnh hưởng bởi COVID, 
trong đó 13.4 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19, hơn 4.1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ đối 
tượng chính sách và người có công, 3.1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và 26.6 triệu thẻ bảo hiểm y tế, sổ/
thẻ khám chữa bệnh miễn phí (Tổng cục thống kê 2020).

Đối với các doanh nghiệp và người lao động. Các chính sách 
hỗ trợ của Nhà nước đã hỗ trợ kịp thời cho nhiều doanh 
nghiệp. Ví dụ, ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh 
Sơn La đã giải quyết cho 12 doanh nghiệp có nhu cầu vay 
vốn với số tiền trên 2.5 tỷ đồng để trả lương cho công nhân 
(Nguyễn và Duy 2021a). Dự kiến có 43,479 người sẽ nhận 
được hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp với mức hỗ trợ từ 1.8 
đến 3.3 triệu đồng với tổng số tiền là 99.13 tỷ đồng (Thùy 
2021). Tại Huế, trên 1,600 đơn vị, doanh nghiệp trên địa 
bàn được hưởng chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai 
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nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, và cho người sử dụng lao 
động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất (Nguyệt 2021). 
Hiện nay, Sơn La đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 
867 đối tượng là hộ kinh doanh, người lao động tạm hoãn 
thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 
với số tiền gần 3 tỷ đồng và hơn 1,200 doanh nghiệp trên 
địa bàn để thực hiện giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp, tai 
nạn lao động cho khoảng 19,000 lao động (Nguyễn và Duy 
2021a). Hiện có khoảng 4,000 lao động sẽ được hưởng hỗ 
trợ từ chính sách đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ 
cận nghèo từ vùng dịch trở về địa phương; hỗ trợ người bị 
nghỉ việc do tạm dừng sản xuất, kinh doanh dưới 30 ngày 
và hỗ trợ một lần cả đợt dịch bị nghỉ việc do tạm dừng sản 
xuất kinh doanh từ 30 ngày trở lên với kinh phí khoảng 5.7 tỷ 
đồng (Nguyễn và Duy 2021a).

Đối với cộng đồng và người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn 
La đã chi 11.1 tỷ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 
1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn người lao động 
tập trung vào chăn nuôi, trồng trọt để ổn định đời sống và 
thúc đẩy các Trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường kết nối 
cung - cầu lao động với các công ty, doanh nghiệp ngoài 
tỉnh để người lao động địa phương có việc làm, thu nhập 
(Thu 2021a; P 2021). Sơn La cũng tập trung hỗ trợ đầu tư 
các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản và hỗ trợ 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư xây dựng kho 
bảo quản đồng lạnh, container đông lạnh, lò sấy hơi nhiệt, 
nhiệt lạnh; ứng dụng máy móc thiết bị để sơ chế, chế biến, 
bảo quản sản phẩm nông nghiệp (Nguyễn 2021). Ngoài ra, 
Sơn La liên tục đẩy mạnh hoạt động kết nối với các nhà máy 
chế biến nông sản ngoài tỉnh để hỗ trợ thu mua, chế biến 
các loại quả tươi thành sản phẩm quả sấy khô, sấy dẻo để 
nếu tình trạng dịch được kiểm soát ổn định thì tiếp tục xuất 
khẩu nông sản, đưa vào chế biến và bán ở thị trường nội địa 
(Nguyễn 2021). Thừa Thiên Huế cũng đã thực thi Nghị quyết 
68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch COVID-19 và Nghị quyết số 42 của Chính Phủ. Tính 
đến hết tháng 5/2021, Thành phố Huế đã phê duyệt và hỗ 
trợ cho 41,081 đối tượng với tổng số tiền trên 45.8 tỷ đồng 
(Thái 2021).

Các chính sách xã hội cho phụ nữ và trẻ em. Ngày 08/9/2021, 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 
số 1013/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản 
phụ bị nhiễm COVID-19 với mức hỗ trợ là 1,000,000 đồng/trẻ 
trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 
(Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 2021b).

Các chính sách hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số. Ngày 
01/9/2021 Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 567/
QĐ-UBDT về phê duyệt kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc 
thiểu số (DTTS) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn 

cảnh khó khăn. Theo đó, tổng số tiền hỗ trợ tại Sơn La là 176 
triệu với mức hỗ trợ cụ thể như sau: Hộ nghèo 2,000,000/
hộ, hộ cận nghèo 1,000,000/hộ, hộ có hoàn cảnh khó khăn 
500,000/hộ. Số kinh phí trên sẽ góp phần động viên kịp thời 
cho đồng bào các DTTS có hoàn cảnh khó khăn tại những 
tỉnh đang là điểm nóng của dịch bệnh Covid-19, góp phần 
giúp bà con đồng bào DTTS yên tâm chống dịch và nỗ lực 
vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống (Cổng thông tin 
điện tử tỉnh Sơn La 2021c). Tỉnh Sơn La cũng đã huy động 
được nguồn hỗ trợ tài chính từ người dân, cộng đồng doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-
19 được 32.1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều hàng hóa và hiện 
vật để hỗ trợ các Tổ COVID cộng đồng, hỗ trợ công nhân 
đi lao động tại các tỉnh trở về để bảo đảm an sinh xã hội 
(P 2021)…

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mặc dù PFES 
không được thiết kế như một chính sách để hỗ trợ khắc 
phục hiệu quả COVID nhưng PFES đã giúp nhiều người dân 
có thêm nguồn thu nhập để mua các nhu yếu phẩm hàng 
ngày trong giai đoạn không có thu nhập. Với khoản tiền 
nhận được từ PFES, gánh nặng sinh hoạt phí của người dân 
đã phần nào được chia sẻ và là nguồn ngân sách chi cho các 
hoạt động công ích của thôn bản (Phạm và cộng sự 2021). 

Thách thức trong việc thực hiện các 
chính sách hỗ trợ

Mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước 
để giúp đỡ doanh nghiệp và người dân trên cả nước và tại 2 
tỉnh Sơn La và Thừa Thiên Huế, việc thực hiện các chính sách 
này trong thực tiễn còn gặp nhiều khó khăn.

Thứ nhất, các chương trình hỗ trợ chính sách hiện nay chỉ 
tập trung chủ yếu vào khối doanh nghiệp và người lao động 
trong khi các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, những hộ 
dân tộc thiểu số đặc biệt là các hộ sống phụ thuộc vào rừng 
lại có nguồn tài chính hạn hẹp. Các chính sách này chỉ hỗ trợ 
một lần với mức hỗ trợ thấp do vậy không đủ để hỗ trợ các 
hộ gia đình. Hơn nữa, mặc dù Chỉ thị số 11/CT-TTg để hỗ trợ 
doanh nghiệp, chỉ có khoảng 3% tổng số doanh nghiệp tiếp 
cận được chính sách do công tác chỉ đạo điều hành ở các 
cấp có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa thống nhất, bị động; 
thiếu nhất quán, thiếu linh động khi tình hình thay đổi; bộc 
lộ nhiều điểm yếu của hệ thống quản lý, năng lực quản lý 
các cấp (Mai 2021; Lê 2021a). Ngay cả với các doanh nghiệp 
đã được trợ cấp thì trước bối cảnh doanh thu và thị trường 
bị thu hẹp, các doanh nghiệp này buộc phải sa thải nhiều 
người lao động và do vậy sẽ đẩy tỉ lệ thất nghiệp lên cao.

Thứ hai, mặc dù đã có một số chính sách khắc phục và hỗ 
trợ đầu tư sản xuất trở lại, việc hỗ trợ nông dân nhằm duy 
trì chuỗi sản xuất, tiêu thụ; phấn đấu giữ vững diện tích, sản 
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lượng để bảo đảm đời sống cho nông dân gặp rất nhiều 
khó khăn (Nguyễn 2021) vì nhiều hộ gia đình quy mô nhỏ 
đã không có nguồn vốn để phục hồi kinh tế. Tại Sơn La, ước 
tính các doanh nghiệp và hộ sản xuất nông lâm nghiệp và 
thủy sản có tỷ lệ thiếu hụt vốn là 36.84% (Cổng thông tin 
điện tử tỉnh Sơn La 2021a,b). Trước bối cảnh không có đất 
sản xuất và nguồn vốn tái đầu tư vào sản xuất nông nghiệp 
bị hạn chế, số lượng người di dân ra thành phố sẽ ngày càng 
gia tăng (Thu 2021a) và thậm chí một số người bất chấp 
nguy hiểm, họ đã tìm kiếm cơ hội thông qua con đường trái 
phép và trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người (Cổng 
Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc 2020). 

Thứ ba, hiện nay chi ngân sách Nhà nước tập trung ưu tiên 
cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, 
kêu gọi đầu tư và xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ (Tổng 
cục Thống kê 2021). Trong bối cảnh này, nhiều chính sách 
môi trường, biến đổi khí hậu và bình đẳng giới có xu hướng 
bị nới lỏng để nhường chỗ cho ưu tiên phục hồi kinh tế. 

Thứ tư, người dân tộc thiếu số chiếm 14.7% tổng dân số Việt 
Nam nhưng 95% trong số họ là hộ nghèo và phụ nữ nghèo 
chịu nhiều thiệt thòi về vấn đề bình đẳng giới và cần được 
hỗ trợ (Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc 2020). Tuy 
nhiên, việc giải ngân các gói an sinh xã hội còn chậm (Mai 
2021) và do vậy người hưởng lợi chưa được tiếp cận kịp thời 
trong giai đoạn khó khăn. Ngoài ra, để tiếp cận và xin trợ cấp 
nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp nhiều 
khó khăn vì phần lớn là họ không biết chữ hoặc khó có điều 
kiện tiếp cận với internet để nộp các đơn xin hỗ trợ. Riêng 
chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng lao động tự do và một số 
đối tượng đặc thù khác được giao về cho địa phương để xây 
dựng tiêu chí, xác định đối tượng và mức tiền hỗ trợ nên việc 
triển khai thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. 
Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ tại cơ sở còn mỏng, kiêm 
nhiệm nhiều công việc dẫn đến việc hướng dẫn, tiếp dân và 
giải quyết hồ sơ cho người dân đôi lúc thiếu kịp thời (Nguyệt 
2021). Ngoài ra, mặc dù hiện nay đã có các hỗ trợ bằng tiền 
mặt hoặc hỗ trợ nâng cao năng lực lâu dài với nhiều hình 
thức như: dạy nghề, cho vay vốn, hướng dẫn triển khai nhiều 
mô hình chăn nuôi, trồng trọt,… nhưng các chính sách này 
chưa thực sự được thiết kế và thực hiện để hỗ trợ phụ nữ, 
đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số (Duy 2021). Hơn nữa, 
COVID ảnh hưởng lớn tới phụ nữ và trẻ em nghèo, khuyết 
tật vốn đã chịu ảnh hưởng trước khi có COVID thì nay càng 
ảnh hưởng nặng nề hơn. Chính sách giãn cách xã hội đang 
tạo ra nhiều khó khăn cho học sinh nghèo ở miền núi tiếp 
cận với giáo dục vì hỉnh thức học tập trực tiếp được chuyển 
thành hình thức online, chất lượng bữa ăn cũng giảm đi do 
thu nhập kém hơn trước. Điều này cũng ảnh hưởng tới thể 
chất, tinh thần và nhận thức của trẻ em nghèo dân tộc thiểu 
số, tăng nguy cơ đối với phụ nữ và trẻ em về bạo lực gia 
đình, bạo lực giới và sức khỏe tinh thần. Tuy chính phủ đã có 

nhiều chính sách hỗ trợ, nhiều gia đình vẫn không đủ điều 
kiện để nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42 vì quy trình thủ 
tục nhận gói hỗ trợ phức tạp, thủ tục hành chính rườm rà và 
ngay cả khi nhận được gói hỗ trợ thì số tiền ít ỏi cũng không 
đủ giúp các hộ gia đình vượt qua khó khăn (Cục Bảo trợ xã 
hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội 2020).

Kết luận
COVID đã tác động lớn tới sự phát triển kinh tế và xã hội của 
Việt Nam. Để đối mặt và khắc phục hậu quả COVID, Chính 
phủ Việt Nam đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách an 
sinh xã hội và phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, các chính sách này 
còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai do thủ 
tục hành chính và hướng dẫn còn thiếu nhất quán. Ngay cả 
khi nhận được các hỗ trợ mà Nhà nước đưa ra, các gói hỗ trợ 
này chỉ đối phó và giải quyết nhu cầu thiết yếu trước mắt, 
được chi trả một lần và khó có thể đảm bảo cung cấp các giải 
pháp bền vững lâu dài. Đảm bảo tiếp cận công bằng, kịp thời 
và hiệu quả với các chính sách hỗ trợ nhà nước đưa ra đòi 
hỏi đơn giản hóa thủ tục hành chính, sự phối hợp liên ngành 
giữa các bên có liên quan và kết hợp, lồng ghép nhiều giải 
pháp. Hiện nay, với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và phục 
hồi kinh tế, những ưu tiên đầu tư hiện nay và các chính sách 
hỗ trợ chưa chú trọng và tập trung vào các giải pháp thích 
ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu - bảo vệ môi trường bền 
vững. Việc xem nhẹ vấn đề này có thể ảnh hưởng lâu dài tới 
sự bền vững của tài sản tự nhiên và đặt ra những thách thức 
môi trường mới trong tương lai. Trong khi các gói hỗ trợ chỉ 
mang tính tạm thời và một lần, nhiều chương trình và dự án 
bảo vệ môi trường khác như Chi trả dịch vụ môi trường rừng 
(PFES) có khả năng hỗ trợ tích cực vào việc cung cấp nguồn 
thu ổn định cho người dân sống quanh rừng. Xem xét vai trò 
quan trọng của những chính sách môi trường này trong bối 
cảnh COVID không chỉ giúp các bên có liên quan nhận thức 
tốt hơn về vai trò của rừng và PFES đem lại mà còn có thể đa 
dạng hóa các giải pháp khắc phục hậu quả COVID. 
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www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nong-san-son-la-vuot-
qua-dai-dich-covid19-36435

Hầu T. 2021. Thừa Thiên Huế có 247 doanh nghiệp thành lập 
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ca F0 trở về từ vùng dịch. Báo Sơn La Online. Truy cập ngày 
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mùa dịch. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Truy cập 
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