KHẢO SÁT VỀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI
VỚI LỆNH CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI TỪ NGÀY 1-4



Khảo sát được thực hiện tháng 4-2020 bởi công ty cổ phần
GMO-Z.com RUNSYSTEM với 510 người tham gia



Đơn vị thực hiện:

(Vui lòng trích dẫn nguồn nếu sử dụng tài liệu)
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01.
Hiểu đúng về Chỉ thị 16/CT-TTg về
cách ly xã hội

03.
Kết quả nghiên cứu thái độ của người
dân đối với lệnh cách ly toàn xã hội

01.
HIỂU ĐÚNG VỀ CHỈ THỊ 16/CT-TTG
VỀ CÁCH LY XÃ HỘI

NỘI DUNG LỆNH CÁCH LY XÃ HỘI
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
COVID-19. Các ngành, các cấp, các địa phương đã nghiêm túc triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.
Theo văn bản hướng dẫn, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm cách ly xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người,
cộng đồng với cộng đồng.
1. Với người dân được yêu cầu ở nhà, trừ các trường hợp cần thiết gồm:
- Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.
- Các trường hợp khẩn cấp: Cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn.
- Làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao.
Những việc người dân cần làm gồm: Thực hiện nghiêm đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, không tập trung quá 2
người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m.
2. Với doanh nghiệp, các cơ sở được tiếp tục hoạt động và người đứng đầu chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an
toàn, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch, bao gồm:
- Nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (gồm lương
thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu…).
- Cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng, bổ trợ
doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch đảm bảo.
- Chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hoá,khám chữa bệnh, tang lễ.

NỘI DUNG LỆNH CÁCH LY XÃ HỘI
3. Những việc doanh nghiệp cần làm gồm:
- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng và có phương tiện phòng chống dịch trong cơ sở
sản xuất.
- Bố trí đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo quy định.
- Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp
- Tạm dừng hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung lao động.
- Tổ chức đưa đón chặt chẽ lao động đến nơi làm việc.
- Cơ quan đơn vị tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp, không để đình
trệ công việc.
4. Với lãnh đạo địa phương:

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và công khai loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình phải tạm
đình chỉ hoạt động.
- Các địa phương bãi bỏ ngay biện pháp dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại địa phương không
đúng chỉ thị.
- Các bộ và cơ quan, địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, xử nghiêm các trường
hợp vi phạm, báo cáo Thủ tướng các vấn đề phát sinh.
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5. Với hoạt động di chuyển:
- Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp: xe công vụ, xe đưa đón
công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.
- Hạn chế tối đa phương tiện cá nhân.
- Đảm bảo thông suốt vận chuyển hàng hoá, nguyên vật liệu sản xuất.
Giải thích thêm về Chỉ thị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cách ly xã hội là một tình huống pháp
lý không trái pháp luật để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ
khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách giữa
người với người, cộng đồng với cộng đồng, không phải là ngăn cấm giao thông, không phải “ngăn sông cấm
chợ”, chưa phải phong toả xã hội. “Điều quan trong là đảm bảo an toàn cho người lao động”, Thủ tướng nêu
rõ.
Trong bối cảnh ấy, chúng ta vẫn phải duy trì sản xuất, lưu thông hàng hoá an toàn, nhất là hàng thiết yếu,
vật tư y tế, hàng hoá xuất khẩu, duy trì xuất khẩu bình thường bằng đường biển, đường bộ. Ứng dụng tối đa
công nghệ thông tin để làm việc tại nhà nhưng vẫn bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng công việc. Chỉ thị 16 có
hiệu lực trong vòng 15 ngày, từ ngày 1/4 đến 15/4, đây là khoảng “thời gian vàng” để hạn chế tối đa dịch
bệnh lây nhiễm ra cộng đồng.
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Cũng theo Thủ tướng, trong 15 ngày tới là giai đoạn quyết định để ngăn chặn dịch. Nếu quyết liệt, cách ly xã
hội, cách ly người với người thì chúng ta sẽ hạn chế được tổn thất về tính mạng người dân. Vì vậy, Thủ
tướng yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các chủ trương, biện pháp mà Chính phủ đã đề ra; tập
trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ những giải pháp để ngăn chặn hiệu quả, không để dịch bệnh lây
lan trong cộng đồng; yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết, thực hiện
nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở,
trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; yêu cầu mọi người dân tích cực chấp hành việc khai báo y tế tự
nguyện, phải tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động phòng chống dịch bệnh
của các cơ quan có chức năng.
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Người Phát ngôn của Chính phủ, Chính phủ vẫn đồng ý
cho nhà máy, phân xưởng hoạt động nhưng yêu cầu cán bộ văn phòng, cơ quan hành chính Nhà nước,
doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Tuy nhiên, nếu để xảy ra 1 trường hợp
lây nhiễm cũng phải đóng cửa ngay lập tức, tránh lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng.
Tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, Chính phủ sẽ đưa ra các khuyến cáo, yêu cầu ở mức độ phù hợp./.

02.
THÔNG TIN NGHIÊN CỨU

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU

510 người tham gia trả lời phỏng vấn

Đáp viên trong độ tuổi 15-50

CƠ CẤU GIỚI TÍNH ĐÁP VIÊN

330 người chiếm 64,71%

180 người chiếm 35,29%

CƠ CẤU ĐỘ TUỔI ĐÁP VIÊN
2.55%

7.45%

10.78%
36.27%

19.02%

23.92%
Dưới 18 tuổi

18-24 tuổi

25-29 tuổi

30-34 tuổi

35-40 tuổi

Trên 40 tuổi

03
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

100%
Đã đọc/ nghe về lệnh cách ly toàn xã hội kể từ 0 giờ ngày 01/04 do thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc ban hành

85,10%
Đã đọc/ nghe TOÀN BỘ Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19.

NGUỒN THÔNG TIN

46,08%
biết đến lệnh cách ly toàn xã
hội kể từ 0 giờ ngày 01/04 qua
truyền thanh, truyền hình

NGUỒN THÔNG TIN

36,86%
biết đến lệnh cách ly toàn xã hội
kể từ 0 giờ ngày 01/04 qua
mạng xã hội

NGUỒN THÔNG TIN

Truyền thanh, truyền hình
2.55%

36.86%

Mạng xã hội

10.78%
Báo chí

6.27%

3.73%

Bạn bè, người quen

46.08%
Loa phát thanh ở nơi cư
trú

THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LỆNH CÁCH LY
0.20%

7.45%

1.18%

Hoàn toàn không hài lòng
Không hài lòng
Trung lập

50.98%
40.20%

Hài lòng

Rất hài lòng

91,18% người dân hài lòng với lệnh cách ly toàn xã hội kể từ 0 giờ ngày 01/04 do thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành. Trong đó có đến 50,98% rất hài lòng với chỉ thị.

THỰC TẾ CHẤP HÀNH
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Mua tích
trữ nhiều
đủ dùng
cả tháng

Mua tích
trữ đủ
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Làm việc Không ăn
online tại ngoài, tụ
nhà
tập

29

Vẫn ra Vẫn đi thể Không
ngoài
dục ngoài đến tỉnh
nhưng
trời
khác
hạn chế

Lượt chọn
Thực tế người dân chấp hành khá tốt việc cách ly như: Không ăn ngoài, không tụ tập bạn bè,
không đi thể dục; Làm việc online tại nhà; Không đến tỉnh khác để thăm người quen, họ hàng
và Đi mua thực phẩm, đồ thiết yếu dự trữ chỉ đủ dùng để hạn chế phải đi chợ trong thời gian
sắp tới. Chỉ có hơn 10% vẫn đi ra ngoài mua sắm nhưng hạn chế và vẫn đi thể dục ngoài trời.

THỰC TẾ CHẤP HÀNH
9,32 Điểm là số điểm trung bình
đáp viên tự chấm điểm tự giác
tuân thủ chỉ thị: Ở tại nhà, chỉ ra
ngoài trong trường hợp thật sự cần
thiết như mua lương thực, thực
phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm
việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất

với thang điểm từ 1 đến 10 với 10
là Chấp hành rất tốt.

THỰC TẾ CHẤP HÀNH
8,42 Điểm là số điểm trung bình đáp
viên tự chấm điểm tự giác tuân thủ chỉ

thị: Giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi
giao tiếp với thang điểm từ 1 đến 10 với
10 là Chấp hành rất tốt. Đây cũng là

mục mà đáp viên tự chấm điểm thấp
nhất trong các khuyến cáo được đưa ra,
tức là khuyến cáo này được thực hiện

chưa được chặt chẽ như các khuyến
cáo còn lại.

THỰC TẾ CHẤP HÀNH

8,98 Điểm là số điểm trung bình

đáp viên tự chấm điểm tự giác
tuân thủ chỉ thị: Không tập trung
quá 2 người ngoài phạm vi công
sở, trường học, bệnh viện và tại
nơi công cộng với thang điểm từ 1
đến 10 với 10 là Chấp hành rất tốt.

THỰC TẾ CHẤP HÀNH
9,74 Điểm là số điểm trung bình đáp

viên tự chấm điểm tự giác tuân thủ chỉ
thị: Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài với
thang điểm từ 1 đến 10 với 10 là Chấp

hành rất tốt. Đây cũng là mục mà đáp
viên tự chấm điểm cao nhất trong các
khuyến cáo được đưa ra, tức là khuyến

cáo này được thực hiện nghiêm túc nhất
so với các khuyến cáo còn lại.

THỰC TẾ CHẤP HÀNH

9,08 Điểm là số điểm trung bình

đáp viên tự chấm điểm tự giác
tuân thủ chỉ thị: Rửa tay bằng dung
dịch diệt khuẩn nhiều lần trong
ngày với thang điểm từ 1 đến 10
với 10 là Chấp hành rất tốt.

Ý KIẾN VỀ LỆNH PHẠT 200.000 ĐỒNG KHI
KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG TẠI NƠI CÔNG CỘNG
2.16%

28.24%

69.61%

Quá nhẹ, cần tăng tiền phạt

Hợp lý

Quá nặng, cần giảm tiền phạt

KỲ VỌNG DỊCH COVID-19 SẼ ĐƯỢC DẬP TẮT TRONG
BAO LÂU SAU LỆNH CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI?
1.37%

1.96%

11.76%
2.16%
84.12%

0.79%

Ít hơn 2 tháng

2-3 tháng

3-4 tháng

4-5 tháng

Nhiều hơn 5 tháng

84,12% người dân kỳ vọng đại dịch Covid-19 sẽ được dập tắt trong chưa đến 2 tháng sau khi
Chính phủ ban hành lệnh cách ly toàn quốc. Điều này thể hiện sự tín nhiệm rất cao của người
dân đối với Chỉ thị của Chính phủ.

SO SÁNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỚI CÁC QUỐC GIA KHÁC
3.92%

0.59%

95.49%

Tốt hơn

Bằng nhau

Kém hơn

95,49% đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam tốt hơn các quốc gia khác. Rõ
ràng Chính phủ đã kiểm soát tốt tình hình lây lan của dịch bệnh, hành động mau lẹ, đưa ra quyết
định nhanh chóng và kịp thời nên tính tới cuối tháng 3 ghi nhận hơn 200 ca nhiễm và chưa có ca tử
vong.

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.

THANKS!
INFOQ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6 và tầng 12, tòa nhà Ocean
Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3566-8164
Email: infoq@runsystem.net
Website: https://infoq.vn/business/home

