KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19
ĐẾN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI



Khảo sát được thực hiện tháng 3-2020 bởi công ty cổ phần
GMO-Z.com RUNSYSTEM với 786 người tham gia



Đơn vị thực hiện:

(Vui lòng trích dẫn nguồn nếu sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG BÁO CÁO
Tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam

Thông tin nghiên cứu

Số liệu khảo sát ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến đời sống xã hội

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
•

Giống như hầu hết nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam bị ảnh hưởng do sự bùng phát của dịch bệnh, các ngành công

nghiệp tư nhân bị thiếu hụt nguồn nguyên liệu cung ứng và đối mặt với nguy cơ dừng sản xuất. Dịch COVID-19
còn ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế bao gồm hàng hải, hậu cần hay các lĩnh vực phân phối, bán lẻ trong nước.
Ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, lượng khách du lịch đến Việt Nam sụt giảm.
Nhiều doanh nghiệp, các hộ kinh doanh gặp khó khăn. Dịch bệnh cũng gây ra tình trạng thất nghiệp ở một số địa
phương. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, dịch COVID-19 đã khiến ngân sách Việt Nam bị mất
khoảng 150 tỷ đồng mỗi ngày, so với tháng 1. Công bố của Tổng cục Thống kê chiều ngày 27 tháng 3 năm 2020 cho
thấy GDP quý I/2020 tăng 3,82% so với cùng kỳ 2019. Theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay đã có tới 16.151 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn,
tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, 2.807 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Đây là tháng đầu
tiên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ghi nhận những tác động của dịch Covid-19.

•

Có thể nói, đại dịch này là một “cú sốc” lớn đối với nền kinh tế. Cụ thể, thị trường tiêu thụ bị co hẹp, các lĩnh vực
dịch vụ, du lịch, khách sạn nguồn thu bị sụt giảm. Với các ngành sản xuất, khó đảm bảo công việc cho người lao
động trong tháng 3 vì thiếu hụt nguyên liệu sản xuất.

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU

786 người tham gia trả lời phỏng vấn

Đáp viên trong độ tuổi 15-50

CƠ CẤU GIỚI TÍNH ĐÁP VIÊN

291 người chiếm 37,02%

495 người chiếm 62,98%

CƠ CẤU ĐỘ TUỔI ĐÁP VIÊN
7.25%

2.93%

9.29%
36.90%

18.83%

24.81%
Dưới 18 tuổi

18-24 tuổi

25-29 tuổi

30-34 tuổi

35-40 tuổi

Trên 40 tuổi

CƠ CẤU NGHỀ NGHIỆP ĐÁP VIÊN
8.40%

2.42%
26.84%

7.63%

10.81%
6.49%
2.54%
0.89%
6.74%

27.23%
Học sinh, sinh viên

Giáo viên, Giảng viên

Công tác trong ngành Y tế - Dược

Làm trong lực lượng an ninh vũ trang

Cán bộ viên chức

Làm trong doanh nghiệp tư nhân

Làm cho công ty/ tổ chức nước ngoài

Lao động tự do

Tự kinh doanh

Khác

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

76.59%
0.38%

0.25%
0.13%

23.03%

Không nghiêm trọng

Bình thường

Nghiêm trọng

Rất nghiêm trọng

99,62% nhận thấy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CỦA COVID-19 TẠI VIỆT NAM
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Thang điểm

9,07 điểm là số điểm trung bình mà các đáp viên đánh giá cho công tác phòng chống
của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam với thang điểm từ 1 đến 10 với 1 - Rất kém, 10- Rất tốt

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH ĐẾN CÔNG VIỆC

14.94%

22.99%

6.00%

Mất việc/ Nghỉ việc không lương
Công việc ít đi
Công việc không thay đổi

10.22%

Công việc nhiều lên
Chưa đi làm/ Thất nghiệp

45.85%

COVID-19 đã có những ảnh hưởng đáng kể đến thị trường lao động. Gần 23% không có
việc làm hoặc phải nghỉ việc không lương. Gần 46% số người được hỏi cho biết công việc bị
giảm sút vì dịch bệnh. Chỉ có 10% cho biết công việc không thay đổi và 6% may mắn hơn
khi công việc nhiều lên.

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH ĐẾN CÔNG VIỆC

24.27%
75.73%

Học online/ Làm tại nhà

Đến trường/ công ty

Trong thời kỳ dịch bệnh, hạn chế tiếp xúc tối đa, hơn 75% các trường học/ công sở cho phép
học sinh/ nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà. Rõ ràng trong thời buổi bùng nổ công nghệ
như hiện nay, làm việc tại nhà không còn là một phương thức xa lạ.

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH ĐẾN THU NHẬP
1.53%

0.13%

10.47%
Thu nhập giảm nhiều
Thu nhập giảm ít
Không thay đổi

27.20%
60.66%

Thu nhập tăng ít
Thu nhập tăng nhiều

Giảm số lượng việc làm cũng đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập lớn cho người lao
động. Kết quả nghiên cứu cho thấy gần 88% người lao động bị giảm thu nhập trong đó 61%
bị giảm nhiều. Chỉ có 1,66% may mắn có thu nhập tăng lên trong đại dịch này.

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH ĐẾN SINH HOẠT GIA ĐÌNH
15

Khác
Gia đình bị cách ly một thời gian do có người tiếp xúc/tiếp xúc với người tiếp xúc
bệnh nhân nhiễm Covid-19

44

Không đủ lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu để mua

63

Dự trữ thức ăn ở nhà nhiều hơn

246

Tăng các hoạt động mua sắm online

319

Cuộc sống sinh hoạt thường ngày bị xáo trộn

367

Tâm lý của một số thành viên trong gia đình hoang mang

397

Công việc bị ảnh hưởng rất nhiều

418

Trẻ con nghỉ học nên phải trông trẻ

418

Giảm tần suất ghé siêu thị/chợ

463

Hạn chế hoặc không được đi về các địa phương khác để thăm người thân/ giải quyết
các công việc gia đình

497

Hoạt động vui chơi, hội họp bị hạn chế

552
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TÌNH TRẠNG MUA SẮM, TÍCH TRỮ LƯƠNG THỰC, ĐỒ THIẾT YẾU
Mua rất nhiều đồ dự trữ

Có mua dự trữ nhưng đủ dùng
4.60%

Không mua tích trữ

14.18%

81.23%

COVID-19 không những tác động đến hành vi chung mà còn đến cả việc mua sắm và các kê
nh ăn uống ngoài. Theo khảo sát, 85,82% đáp viên phản hồi rằng họ có dự trữ thức ăn, trong
đó 81,23% rất có ý thức khi chỉ mua đủ dùng thực phẩm, đồ thiết yếu trong khi 14,18% còn
lại lại tích trữ rất nhiều đồ trong nhà.

CÓ ỦNG HỘ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI?
Trường hợp khai báo gian dối, không trung thực, trốn
trách cách ly, để lây nhiễm bệnh trong cộng đồng không?

7.15%

5.49%

94.51%

Trường hợp đầu cơ tích trữ để trục lợi về sản phẩm y tế và
lương thực trong giai đoạn dịch bệnh không?

Có

Có

Không

Không
92.85%

LÍ DO CHỌN DỊCH VỤ CỦA INFOQ
• InfoQ Việt Nam với kỹ thuật thu thập hiệu quả, tổng hợp thông tin nhanh chóng và chính xác, đạt hiệu quả cao cũng

như tiết kiệm chi phí nghiên cứu và bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm với hơn 40 website tại hơn 40 quốc gia trên thế giới,
chúng tôi cam kết đem lại cho các doanh nghiệp tại Việt Nam một giải pháp hoàn hảo để thâm nhập thị trường cũng như cải
tiến sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, gia tăng thị phần và nhờ đó, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

• Khảo sát thị trường trực tuyến có rất nhiều lợi thế so với khảo sát thị trường truyền thống:
 Thời gian khảo sát rất nhanh chóng, mỗi ngày có thể thực hiện khảo sát trên hàng nghìn phiếu khảo sát
 Khảo sát đúng đối tượng dựa trên thông tin đăng ký của các thành viên. Hệ thống tự động lọc các thuộc tính của đối tượng và

chỉ gửi bản khảo sát đến các đối tượng thỏa mãn các tiêu chí nghiên cứu của doanh nghiệp.
 Chi phí thực hiện khảo sát trực tuyến thấp hơn rất nhiều so với khảo sát truyền thống, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chi phí
in ấn cũng như chi phí về nhân sự đi thực hiện khảo sát.

 Khảo sát có thể được thực hiện bất kể thời gian nào trong ngày, và người thành viên có thể trả lời khảo sát ở bất kể nơi nào có
Internet.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
INFOQ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa,

Hà Nội
Tel: (024) 3566-8164

Email: infoq@runsystem.net
Website: http://infoq.vn/business/home

