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Tóm tắt: Niềm tin có vai trò quan trọng trong quản lý và phát triển xã hội, là cơ sở nền tảng 

giúp xã hội vượt qua khủng hoảng, đưa đất nước phát triển bền vững trong hội nhập khu vực và 

quốc tế. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 của năm 2021, các giá trị xã hội được cộng đồng tin 

tưởng là sự chia sẻ, hỗ trợ nhau về các thông tin phòng chống dịch bệnh, sự chia sẻ, hỗ trợ nhau về 

đời sống tinh thần và vật chất. Các phân tích trong bài viết chỉ ra mức độ tin tưởng cao và cao đều 

trên các nhóm xã hội khác nhau. Mức độ tin tưởng vào gia đình cao hơn cộng đồng, mức độ tin 

tưởng vào chính quyền cao hơn các tổ chức chính trị xã hội. Ở Việt Nam, đại dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp, đoàn kết cộng đồng và sự phối hợp của các thiết chế xã hội nhằm triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh là những yếu tố quan trọng, tạo nên niềm tin và sự bình 

ổn xã hội. 

Từ khóa: Cộng đồng, đại dịch Covid-19, gia đình, niềm tin xã hội, thiết chế xã hội.  
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Abstract: Trust plays an important role in social management and development. It is the 

fundamental basis to help society overcome the crisis, and brings the country to sustainable 

development in regional and international integration. In the context of the Covid-19 pandemic in 

2021, the social values trusted by the community are the acts of sharing and supporting each other 

in disease prevention information, sharing and supporting in spiritual and material life. The 

analysis in the article shows high, consistent levels of trust across different social groups. The level 

of trust in the family is higher than that in the community, the level of trust in the government is 

higher than that in socio-political organizations. The development of the Covid-19 pandemic in 

Vietnam is complicated, therefore community solidarity and the coordination of social institutions 

to implement epidemic prevention and control measures are important factors, creating confidence 

in the community trust and social stability. 
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1. Đặt vấn đề 

 

Đại dịch Covid-19 đã gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống xã 

hội của con người, làm thay đổi căn bản thế giới mà chúng ta đang sống. Covid-19 tác 

động nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực: kinh tế, xã hội, việc làm, an sinh xã hội, y tế, giáo 

dục, thông tin truyền thông và chuyển đổi số. Quan trọng nhất, đại dịch Covid-19 đã tác 

động trực tiếp đến quản lý xã hội (Nguyễn Đức Vinh và cộng sự, 2020). Những biến đổi 

lớn đang ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ sự phát triển xã hội; do đó, niềm tin xã hội là cơ 

sở nền tảng thúc đẩy sự phát triển và ổn định xã hội.  

 Kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp phòng 

chống dịch bệnh. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chỉ thị về giãn cách xã hội, huy 

động các Bộ, ngành cùng phối hợp chống dịch. Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về chăm 

sóc điều trị cho những người nhiễm bệnh. Quân đội và công an phối hợp với địa phương và 

ngành y tế hỗ trợ truy vết, giúp đỡ những vùng bị cách ly, phong tỏa. Toàn xã hội thực 

các biện pháp 5k (khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tụ tập và khai báo y tế). 

Tuy nhiên, các biến thể mới của virus đã tiếp tục gây nên sự lan truyền mạnh mẽ, số ca 

nhiễm tiếp tục tăng và lan nhanh ra nhiều tỉnh thành. Nền kinh tế bắt đầu chịu những ảnh 

hưởng nặng nề khi nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất phải ngừng hoạt động. Người lao động 

mất việc làm, giảm thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống của các gia đình, đe dọa an ninh 

kinh tế và ổn định xã hội… 

Nhận thức được vai trò của niềm tin xã hội là một yếu tố quan trọng trong quản lý và 

phát triển xã hội, là cơ sở nền tảng giúp xã hội vượt qua khủng hoảng, đưa đất nước  

phát triển bền vững trong hội nhập khu vực và quốc tế. Trên cơ sở coi niềm tin như là một 

sản phẩm của xã hội, được tạo ra từ các tương tác của cộng đồng và các thiết chế xã hội 

trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bài viết tìm hiểu niềm tin xã hội của 

người dân đối với cộng đồng và các thiết chế xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tìm 

hiểu mức độ tin tưởng trên các nhóm xã hội khác nhau, so sánh niềm tin xã hội của người 

dân đối với gia đình và cộng đồng. 

2. Khái niệm, phương pháp và mẫu nghiên cứu 

2.1. Khái niệm niềm tin xã hội và đại dịch Covid-19 

 

“Niềm tin xã hội” được tiếp cận nghiên cứu từ nhiều ngành khoa học xã hội khác nhau. 

Mỗi ngành đều có quan điểm và cách thức tiến hành nghiên cứu riêng, nó bắt nguồn từ 

cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề của ngành khoa học đó. Niềm tin xã hội được các nhà 

xã hội học đề cập đến, khác với triết học và tâm lý học, xã hội học nhấn mạnh đến tính xã 

hội của niềm tin. Niềm tin được hiểu không chỉ đơn thuần là cảm xúc hay ý thức của cá 

nhân, mà phải gắn với mối quan hệ và ý thức cộng đồng của chính cá nhân đó. Niềm tin 

phản ánh điều kiện sống, sinh hoạt, phương thức sản xuất, văn hóa của cộng đồng trong 

những hoàn cảnh lịch sử, không gian và thời gian nhất định. Trong một số nghiên cứu, khái 

niệm niềm tin xã hội được sử dụng đồng nhất với khái niệm lòng tin xã hội. Misztal 

(1996), Hearn (1997) hay Hardin (2001) nhận định rằng, lòng tin xã hội chính là một giá trị 
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xã hội quan trọng của cá nhân đối với các cá nhân và nhóm xã hội khác. Với tư cách là một 

chỉnh thể, lòng tin xã hội được tạo lập từ những thành tố khác nhau như: sự tương tác qua 

lại, trách nhiệm về mặt đạo đức, sự đáng tin cậy, các mối quan hệ xã hội, sự hợp tác 

(Nguyễn Quý Thanh, 2016). 

Trong một bài viết đăng trên Tạp chí Xã hội học châu Âu, Delhey và Newton nhấn 

mạnh hai cách tiếp cận chính khi nghiên cứu về niềm tin (Delhey, Newton, 2005). Trường 

phái tâm lý học xã hội coi niềm tin là đặc điểm của cá nhân, có nguồn gốc liên quan đến 

tâm lý con người. Trường phái thứ hai coi niềm tin là sản phẩm của xã hội, chứ không đơn 

thuần là phép cộng cá nhân. Hai tác giả này đã kiểm chứng bằng nghiên cứu thực nghiệm ở 

hơn 60 quốc gia trên thế giới. Kết quả chứng minh rằng, niềm tin trước hết do các thiết chế 

xã hội và quan hệ xã hội quyết định. Các tổ chức xã hội, mạng lưới xã hội, điều kiện xã hội 

đã góp phần xây dựng và phát triển niềm tin. Nghiên cứu này xem xét niềm tin xã hội như 

là một sản phẩm của các thiết chế. Niềm tin bao gồm cách suy nghĩ, cảm nhận và hành 

động không chỉ của cá nhân mà của cả các nhóm xã hội khác nhau trước các giá trị xã hội 

hiện tại, theo cách tiếp cận thứ 2 của các nhà xã hội học.  

 Niềm tin xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 là cách nhìn nhận và đánh giá của 

người dân đối với cộng đồng và các thiết chế xã hội, được thể hiện trong nghiên cứu này 

thông qua các giá trị xã hội. Đó là các giá trị về sự yêu thương, chia sẻ và đoàn kết cùng 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh của gia đình và cộng đồng. Đó là niềm tin 

đối với các thiết chế xã hội như chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và chính sách an 

sinh cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh. 

“Đại dịch Covid-19” là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona 

gây ra, xuất hiện lần đầu năm 2019 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Sau khi thống nhất, ngày 

11/02/2020 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức gọi tên bệnh này là Covid-19 

(viết tắt của cụm từ “Coronavirus disease 2019”). Đầu năm 2020, Việt Nam bắt đầu có 

những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, số ca bệnh tiếp tục tăng và lan ra nhiều tỉnh thành. Sau 

khi xuất hiện ở Trung Quốc, dịch Covid-19 lây lan mạnh ra toàn thế giới. Chỉ 30 ngày sau 

khi gọi tên dịch Covid-19, tại cuộc họp báo về Covid-19 ngày 11/3/2020, WHO đã chính 

thức tuyên bố sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng 

mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra là đại dịch toàn cầu (Tổ chức Y tế Thế giới, 

2020). Tại thời điểm này, dịch đã lan ra 114 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại dịch 

Covid-19 đã có những tác động mạnh đến đời sống kinh tế, xã hội, con người phải thay đổi 

thói quen sinh hoạt để phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Chính phủ các nước nỗ lực hết 

mình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng khu vực, phù hợp với sự 

lây lan mạnh của các biến thể mới của Covid-19. 

 

2.2. Phương pháp khảo sát trực tuyến và đặc trưng của mẫu nghiên cứu 

Đại dịch Covid-19 buộc con người phải hạn chế giao tiếp, hạn chế gặp gỡ nhằm phòng 

tránh sự lây lan của virus. Đối với các nghiên cứu trong khoa học xã hội, các cuộc khảo sát 

gần đây trên thế giới như ở Mỹ, Đức hay Úc đều sử dụng phương pháp khảo sát trực tuyến 

để thu thập số liệu. Nghiên cứu này cũng sử dụng phương pháp tương tự nhằm thu thập ý 

kiến của người dân về niềm tin xã hội, về mức độ tin tưởng đối với các hoạt động trong 

phòng chống dịch bệnh của cộng đồng và các thiết chế xã hội. Câu hỏi khảo sát được thiết kế 
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dưới dạng Google Form gửi đến người trả lời thông qua E-mail và các trang mạng xã hội 

khác như: Zalo, Facebook, Viber, Tiktok…  

Bảng 1: Đặc điểm nhân khẩu xã hội của mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm Tỷ lệ % 

Giới tính Nam 43,3 

Nữ 56,7 

 

Nhóm tuổi 

Dưới 35 54,0 

36 - 45 30,6 

Trên 45 15,4 

 

Học vấn 

Trung học phổ thông 18,4 

Trung cấp/ cao đẳng 15,3 

Đại học trở lên 66,3 

 

 

Nghề nghiệp 

Công nhân/ lao động tự do 16,3 

Kinh doanh buôn bán dịch vụ 25,8 

Công chức/ nhân viên văn phòng 38,3 

Sinh viên/ nghề khác 16,3 

Hưu/ nội trợ/ không làm việc   3,3 

 

Mức sống 

Khá trở lên 28,7 

Trung bình 64,7 

Dưới trung bình   5,0 

Tình trạng cư trú 

Người Hà Nội 53,0 

Người nhập cư 47,0 

Nguồn: Phân tích số liệu điều tra khảo sát của đề tài 

Mẫu khảo sát chủ yếu tại Tp. Hà Nội, số người tham gia khảo sát chiếm tỷ lệ lớn là 

công chức và nhân viên làm việc ở khu vực văn phòng, bao gồm cả lực lượng công an và 

quân đội (38,3%), có trình độ đại học và trên đại học (66,3%). Vì vậy, kết quả nghiên cứu 

chủ yếu phản ánh đối với người dân có trình độ dân trí cao tại khu vực Tp. Hà Nội. Thời 

điểm phản ánh tính từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Việt Nam từ tháng 1/2020 

cho đến tháng 5/2021. Do đó, các phân tích dưới đây chỉ phản ánh ý kiến của người dân 

trong giai đoạn kể trên.  

3. Niềm tin xã hội trong bối cảnh dịch bệnh ở một số nước trên thế giới 

Các nghiên cứu trước đây ở một số nước trên thế giới chỉ ra rằng, người dân sống 

trong các xã hội có độ tin cậy cao thường có xu hướng chấp nhận rủi ro cao. Năm 2005, 

dữ liệu khảo sát từ Thụy Sĩ của Siegrist và cộng sự đã cho thấy, những người có mức độ 

tin tưởng cao vào chính quyền, nhà quản lý hoặc nhà khoa học có nhận thức rủi ro thấp 
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về các mối nguy hiểm (Siegrist M., Gutscher H., & Earle TC, 2005). Tương tự, nghiên 

cứu tại Trung Quốc năm 2019 đã chứng minh rằng, ở những khu vực có lòng tin xã hội 

cao, những người ra quyết định cho các tổ chức sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao và chấp 

thuận các đề xuất mạo hiểm (Su K., Liu H., & Zhang H., 2019). Theo nghiên cứu này, 

những người ở trong môi trường có độ tin cậy cao dễ dàng chấp nhận những tình huống 

không quen thuộc và ít sợ gặp rắc rối hơn. Điều này là do họ có nhận thức tự tin rằng, 

bạn bè hoặc các cơ quan chức năng sẽ giúp khi họ gặp vấn đề. Những kỳ vọng tích cực 

và cảm giác an toàn này có thể được phản ánh trong các trường hợp khẩn cấp, xã hội có 

những biến động như đại dịch Covid-19 đang xảy ra.  

Niềm tin xã hội là một cơ chế quan trọng trong việc vượt qua các cuộc khủng hoảng 

trong suốt lịch sử. Một số xã hội hiện đang nhấn mạnh vai trò của niềm tin xã hội trong 

việc chống lại đại dịch Covid-19. Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu sự khác biệt về 

niềm tin xã hội ở 68 quốc gia có liên quan như thế nào đến tốc độ lây lan của Covid-19. 

Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu chỉ số xuyên quốc gia từ Khảo sát giá trị thế giới để tìm hiểu 

sự khác biệt về niềm tin xã hội giữa các quốc gia. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, ở các 

quốc gia có mức độ tin tưởng xã hội cao, đặc biệt là sự tin tưởng giữa các thành viên trong 

nhóm hoặc với phạm vi hẹp hơn, hoặc rộng hơn nhưng có giới hạn, số ca nhiễm mới có xu 

hướng đạt đỉnh đầu tiên trong thời gian ngắn hơn so với các quốc gia khác. Kết quả nghiên 

cứu cũng có thể được hiểu rằng, trong bối cảnh dịch bệnh, một mặt, sự hợp tác cao giữa 

mọi người để đạt được mục tiêu chung và tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực xã hội có thể 

cho phép cản trở sự lây lan nhanh của Covid-19. 

Tại châu Á, Hàn Quốc đã thực hiện một nghiên cứu nhằm mục đích khai thác các tình 

huống do cuộc khủng hoảng của dịch bệnh Covid-19 mang lại. Từ đó xác định các ảnh 

hưởng của cuộc khủng hoảng đại dịch và các phản ứng của thể chế đối với lòng tin xã 

hội. Nghiên cứu tìm kiếm lòng tin xã hội trong các tổ chức xã hội khác nhau đã thay đổi 

như thế nào, xác định tác động của việc quản lý khủng hoảng đối với lòng tin xã hội.  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, lòng tin xã hội của người dân đối với chính quyền trung 

ương và địa phương ở Hàn Quốc được cải thiện đáng kể, trong khi lòng tin vào cơ quan tư 

pháp, báo chí và các tổ chức tôn giáo giảm mạnh. Sự cải thiện lòng tin vào chính quyền 

trung ương và địa phương gắn liền với việc chủ động ứng phó với cuộc khủng hoảng do 

đại dịch gây ra. Việc không thực hiện các hành động thích hợp là nguyên nhân dẫn đến sự 

suy giảm lòng tin đối với các tổ chức tôn giáo (Hani Kim, 2020). Những phát hiện này cho 

thấy tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong việc hình thành niềm tin xã hội. Điều này 

cũng ngụ ý rằng, Hàn Quốc có thể đang chuyển đổi từ một xã hội có độ tin cậy thấp sang 

xã hội có độ tin cậy cao. 

4. Niềm tin xã hội đối với các giá trị cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 

Giá trị là những nguyên tắc đạo đức và đánh giá về sự vật hiện tượng có ý nghĩa đối với 

chủ thể hành động được cộng đồng xã hội chấp nhận. Weber (1990) cho rằng, con người 

hành động để đạt mục đích đã đề ra nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân và xã hội.  
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Các hành vi có ý thức của cá nhân với tư cách là chủ thể hành động chưa chắc đã là giá trị 

xã hội nếu nó không có liên quan gì đến những người xung quanh, hay nói cụ thể là không 

nằm trong quan hệ tương tác với người khác (Vũ Hào Quang, 2014). Khái niệm giá trị 

được nêu ra ở đây thuộc phạm trù xã hội học, nó liên quan trực tiếp tới hành động xã hội 

và tương tác xã hội trong một cấu trúc xã hội tại một giai đoạn lịch sử cụ thể. Trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19 của năm 2021, các giá trị xã hội có những đặc thù riêng, các giá trị 

được cộng đồng tin tưởng là sự chia sẻ hỗ trợ nhau về các thông tin phòng chống dịch 

bệnh, sự chia sẻ hỗ trợ nhau về đời sống tinh thần và vật chất (hình 2.1). 

 
Hình 2.1: Mức độ tin tưởng của người dân đối với các giá trị cộng đồng trong phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 

  

Nguồn: Phân tích số liệu điều tra khảo sát của đề tài. 

Với hơn 90% mẫu nghiên cứu lựa chọn các giá trị xã hội về hỗ trợ tinh thần, vật chất và 

các thông tin phòng chống dịch bệnh, mức độ tin tưởng cao nhất là sự chia sẻ thông tin về 

phòng chống dịch bệnh với 94,3%, sự chia sẻ và giúp đỡ nhau về tinh thần là 93% và sự 

chia sẻ hỗ trợ nhau về vật chất 91,9%. Đây là những giá trị gắn chặt với đời sống xã hội 

trong bối cảnh dịch bệnh khi nhiều gia đình bị cách ly, nhiều khu dân cư bị phong tỏa cần 

sự hỗ trợ từ cộng đồng. Sự hỗ trợ thể hiện bằng các hành động cụ thể như: thăm hỏi và 

động viên nhau về đời sống tinh thần, giúp đỡ nhau về vật chất. Hỗ trợ thực phẩm và các 

vật dụng cần thiết cho những gia đình bị mất việc làm, bị phong tỏa, cho gia đình có người 

nhiễm bệnh. Đó là các giá trị cộng đồng vững chắc trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, trong dịch bệnh, hỗ trợ nhau là chưa đủ, người dân cần có sự đoàn kết, cần 

có tiếng nói chung để cùng nhau thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đó là sự đoàn 

kết trong gia đình, đoàn kết trong cộng đồng và đoàn kết ở các nhóm xã hội khác nhau. 
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Mức độ tin tưởng vào gia đình và cộng đồng trong đoàn kết phòng chống dịch bệnh Covid-19 

được phân tích thể hiện trên từng nhóm xã hội khác nhau (hình 2.2). 

Hình 2.2: Niềm tin của người dân đối với sự đoàn kết của gia đình và cộng đồng trong phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 

 

           
Nguồn: Phân tích số liệu điều tra khảo sát của đề tài 

Mức độ tin tưởng của người dân đối với gia đình gần như tuyệt đối, với 99,8% tin 

tưởng. Điều này có nghĩa là, người dân tin các thành viên trong gia đình có thể kiểm soát 

được hành vi của nhau, chia sẻ được với nhau để cùng thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh cho gia đình. Trong khi đó, mức độ tin tưởng đối với cộng đồng thấp hơn, chỉ 

89,8%. Phân tích sâu so sánh niềm tin xã hội của người trả lời theo giới tính (nam - nữ), mức 

sống (khá giả, trung bình, dưới trung bình) hay tình trạng cư trú (người bản địa sinh ra tại 

Hà Nội, người nhập cư về Hà Nội sinh sống) đối với sự đoàn kết phòng chống dịch bệnh 

trong gia đình và cộng đồng cho thấy không có sự khác biệt lớn. Mức độ tin tưởng cao và 

cao đều trên các nhóm xã hội khác nhau. Đặc biệt, có khoảng chênh khá lớn giữa niềm tin 

vào gia đình và niềm tin vào cộng đồng là 10%. Kết quả nghiên cứu này tương tự như kết 

quả nghiên cứu của Nguyễn Quý Thanh, khi chỉ ra khoảng cách lớn giữa chỉ số lòng tin đối 

với thành viên gia đình trực tiếp và thành viên ngoài gia đình (được hiểu là cộng đồng). 

Chỉ số lòng tin đối với thành viên gia đình trực tiếp là 4,2 trong khi đó chỉ số lòng tin với 

thành viên ngoài gia đình là 0,3. Như vậy, khoảng chênh giữa chỉ số lòng tin đối với thành 

viên gia đình trực tiếp cao gấp 14 lần so với chỉ số lòng tin của thành viên ngoài gia đình 

(Nguyễn Quý Thanh, 2016). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng khá phù hợp với nhận 

định của Putnam về sự ảnh hưởng của quy mô tổ chức đến niềm tin. Khi quy mô tổ chức 

nhỏ thì niềm tin càng dễ được hình thành (Putnam, 1995). Với kết quả nghiên cứu này, rõ 

ràng quy mô như gia đình không chỉ nhỏ mà còn có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành 

viên trong gia đình hơn là các thành viên ngoài cộng đồng. Nói một cách khác, nếu xem 

xét từ những người không tin tưởng gia đình và cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh 

thì tỷ lệ người không tin vào cộng đồng là 10,2%, tỷ lệ này cao gấp 51 lần so với tỷ lệ 
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người không tin vào gia đình là 0,2%. Như vậy, có thể thấy rằng, kích thước của sự tương 

tác xã hội có tỷ lệ nghịch với niềm tin xã hội. Kích thước của sự tương tác càng nhỏ thì 

niềm tin xã hội càng cao. 

5. Niềm tin xã hội đối với các thiết chế xã hội trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Các thiết chế xã hội trong nghiên cứu này được hiểu là chính quyền, các Bộ, ngành, các 

tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, thiết 

chế xã hội còn được hiểu là các chính sách xã hội với mục đích an sinh nhằm hỗ trợ cuộc 

sống cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh, là các chính sách tạo nên những ảnh hưởng 

tích cực đến sức khỏe, đời sống tinh thần và đời sống vật chất của con người.  

 Trên thế giới đã có những nghiên cứu về sự hài lòng của người dân, sự tin tưởng của 

người dân sở tại đối với các hoạt động phòng chống dịch bệnh của chính phủ nơi mình 

cư trú. Cuộc khảo sát toàn cầu về chủ đề “Nhận thức về khủng hoảng toàn cầu” diễn ra 

vào tháng 5/2020, do cơ quan nghiên cứu xã hội hàng đầu của Singapore là Blackbox 

Research và Công ty Toluna thuộc Tập đoàn ITWP tiến hành. Cuộc khảo sát này nhằm 

đánh giá mức độ hài lòng của người dân tại 23 nước và vùng lãnh thổ đối với các nỗ lực 

của chính phủ nước sở tại trong việc phòng, chống dịch bệnh Coviod-19. Theo kết quả 

khảo sát, Việt Nam đứng thứ hai thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ 

hài lòng của người dân đối với các biện pháp của chính phủ trong việc phòng, chống dịch 

viêm đường hô hấp cấp, với 94% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết, việc 

duy trì thông tin minh bạch về tình hình dịch bệnh đã giúp người dân đặt trọn niềm tin 

vào chính phủ (Ngọc Hà, 2020). 

 Một kết quả nghiên cứu khác từ Viện Nghiên cứu Lowy của Australia cũng đã xếp 

hạng Việt Nam nằm trong top 3 các nước và vùng lãnh thổ xử lý đại dịch Covid-19 hiệu 

quả nhất trên thế giới, trong đó Việt Nam xếp thứ 2 (Thu Lan, 2021). Xếp hạng của  

Viện nghiên cứu Lowy được đưa ra dựa trên các số liệu nghiên cứu từ 98 quốc gia và vùng 

lãnh thổ trên thế giới. Thời gian xếp hạng được tính trong vòng 36 tuần kể từ sau khi một 

nước hay vùng lãnh thổ đó ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 100 và sử dụng các dữ liệu sẵn 

có đến ngày 09/01/2021. Hay kết quả thăm dò dư luận do Viện Nghiên cứu thị trường 

Latana (Đức) thực hiện từ ngày 24/02/2021 đến 14/4/2021 với hơn 50 nghìn người ở 53 

quốc gia và khu vực về cách thức phản ứng của các chính phủ với đại dịch Covid-19, trung 

bình 58% số người được hỏi đánh giá chính phủ nước họ phản ứng tốt với đại dịch. Trong 

danh sách này, Việt Nam xếp ở vị trí đầu bảng khi có tới 96% số ý kiến bày tỏ hài lòng với 

công tác phòng chống đại dịch Covid-19 của chính phủ, các nước châu Á có tỷ lệ hài lòng 

trung bình cao nhất (75%), tiếp đến là châu Âu (45%) và thấp nhất là châu Mỹ Latinh 

(42%) (TTXVN, 2021). 

 Tại Việt Nam, ngay từ khi đại dịch xuất hiện, Chính phủ đã có chiến lược nhằm kiến 

tạo lòng tin cho người dân, thể hiện ở các quyết sách mạnh mẽ như siết chặt công tác 

phòng dịch, đảm bảo an sinh kịp thời, minh bạch hóa thông tin đến tận người dân thông 

qua hệ thống truyền thông từ trung ương đến địa phương. Đây chính là cơ sở để người dân 
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tin tưởng vào các quyết sách của chính quyền và các Bộ, ngành trong phối hợp phòng 

chống dịch bệnh. Sự minh bạch thông tin trong phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam đã 

giúp làm gia tăng niềm tin xã hội và được thế giới ghi nhận. Một số phát hiện từ các nghiên 

cứu chính sách của Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 

(PAPI) cho thấy rằng, việc nâng cao chất lượng quản trị và khả năng đáp ứng của các cấp 

chính quyền trung ương và địa phương đã góp phần vào thành công của Việt Nam trong 

phòng chống dịch Covid-19 (Nguyen & Malesky, 2020). Các tiến bộ trong việc cung cấp 

dịch vụ y tế công, sự minh bạch và kiểm soát tham nhũng của khu vực công có thể đã góp 

phần làm gia tăng niềm tin của người dân vào chính phủ.  

 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phản ánh mức độ tin tưởng cao của người dân 

nói chung đối với Chính phủ trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

(92,8%). Nghiên cứu phân tích sâu và so sánh mức độ tin tưởng của người sở tại là người 

sinh ra và sống tại Hà Nội (sau đây gọi là người Hà Nội), với người từ các vùng khác 

chuyển đến Hà Nội sinh sống (sau đây gọi là người nhập cư). Mức độ tin tưởng của người 

Hà Nội cao hơn người nhập cư với tỷ lệ 94,9% và 90,7%; khoảng chênh chỉ 4% không 

đáng kể (hình 3.1). 

 
Hình 3.1: Mức độ tin tưởng của người dân đối với Chính phủ trong chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 theo tình trạng cư trú 

 

 

Nguồn: Phân tích số liệu điều tra khảo sát của đề tài. 

 Có một tỷ lệ nhỏ người dân bày tỏ thái độ thiếu tin tưởng (không tin) với 7,2%. Người 

dân thiếu tin tưởng do còn những băn khoăn về nhân lực tham gia phòng, chống dịch bệnh 

nếu số lượng ca nhiễm tăng nhanh, hoặc lo lắng quá trình thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh có sự chồng chéo, quá tải đối với ngành y tế. Trong số đó, tỷ lệ người 
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nhập cư (9,3%) cao gần gấp đôi người Hà Nội (5%). Vì sao những người nhập cư bày tỏ 

thái độ không tin tưởng cao hơn hẳn người Hà Nội như vậy? Kết quả nghiên cứu định tính 

chỉ ra rằng, vấn đề không chỉ là sự bày tỏ thái độ không tin tưởng vào các quyết sách 

phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, mà đằng sau đó là sự bất an về cuộc sống của chính 

họ khi mất việc làm, giảm thu nhập trong bối cảnh dịch bệnh đe dọa đến sức khỏe. Những 

người không tin tưởng là những người có thu nhập thấp với mức sống dưới trung bình. 

Hơn nữa, người nhập cư cũng nói rằng, họ bày tỏ sự lo lắng về quyền lợi của họ hoặc các 

thủ tục nhận hỗ trợ từ Chính phủ có thể sẽ gặp khó khăn hơn người sở tại. 

Tại cơ sở, không chỉ chính quyền mà các tổ chức chính trị xã hội đều cùng nhau phối 

hợp chặt chẽ thực hiện các biện pháp chống dịch. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò 

quan trọng đối với hoạt động hỗ trợ an sinh cho người dân. Các đoàn thể khác như Hội Phụ 

nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... là các đầu mối tham gia tại các chốt kiểm soát 

phòng dịch và hỗ trợ cung cấp thông tin, cung cấp thực phẩm cho các khu dân cư. Mức độ 

tin tưởng của người dân đối với các tổ chức chính trị xã hội có phần sụt giảm so với chính 

quyền (hình 3.2). 

Hình 3.2: Mức độ tin tưởng của người dân đối với chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội 

trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 

 

 

Nguồn: Phân tích số liệu điều tra khảo sát của đề tài. 

                                                                                                            

Mức độ tin tưởng đối với chính quyền đạt 92,6%, mức độ tin tưởng đối với các đoàn thể 

chính trị xã hội đạt 89%. Tuy mức độ tin tưởng thấp hơn, nhưng khoảng chênh không đáng 
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kể 3,6%. Lý giải cho câu hỏi vì sao mức độ tin tưởng đối với các đoàn thể chính trị thấp 

hơn mức độ tin tưởng đối với chính quyền, người dân cho rằng: chính quyền có các chế tài 

khi cần có thể áp dụng xử phạt ngay tại chỗ, còn các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội chủ 

yếu là tuyên truyền vận động. Như vậy, chế tài của các hình thức xử phạt khi người dân vi 

phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh là yếu tố mạnh, ảnh hưởng tích cực đến hiệu 

quả phòng, chống dịch bệnh. Đây cũng chính là điểm mạnh làm gia tăng niềm tin của 

người dân đối với chính quyền. 

Trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mức độ lây lan nhanh, chính sách 

về vắc-xin là giải pháp mà Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy để Việt Nam có thể tiêm sớm 

nhất cho người dân. Tại Mỹ, theo kết quả cuộc khảo sát trực tuyến vào tháng 6/2020, thì tỷ 

lệ người trả lời có thể sẽ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 là 52%, có thể tiêm là 27%, có lẽ 

không tiêm là 15%, và chỉ có 7% chắc chắn không tiêm. Chúng tôi cho rằng, việc quyết 

định tiêm hay không tiêm vắc-xin có liên quan đến sự tin tưởng của họ đối với vắc-xin.  

Ở Việt Nam, cuộc khảo sát trực tuyến gần đây nhất (tháng 3/2021) do Viện Xã hội học 

thực hiện cho thấy, có 22,6% người trả lời nói rằng vắc-xin có thể hoàn toàn kiểm soát 

dịch bệnh (Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Tuấn Minh, 2021). Tại thời điểm này, các nước 

phương Tây đã có vắc-xin tiêm cho người dân, nhưng trên thực tế dịch bệnh vẫn chưa 

được kiểm soát. Điều này ít nhiều có những tác động đến thái độ của người dân đối với 

vắc-xin ở những nước đang phát triển như Việt Nam. Tỷ lệ này thấp hơn kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi với 56,7% đồng ý vắc-xin có thể phòng ngừa dịch bệnh và cao hơn 2,5 

lần kết quả khảo sát trước đó. Có thể do thời điểm thực hiện khảo sát này (tháng 5/2021) 

diễn ra sau cuộc khảo sát trước (tháng 3/2021) 2 tháng trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục 

lây lan mạnh, các thông tin về vắc-xin như chất lượng, loại vắc-xin, hiệu quả của vắc-xin 

được phổ biến nhiều hơn, rõ hơn. Đây là cơ sở dẫn đến quan điểm của người dân về  

vắc-xin đã có những thay đổi theo chiều hướng tin tưởng vào vắc-xin. Tương tự tỷ lệ nói 

rằng, vắc-xin chỉ phòng ngừa được một phần dịch bệnh và cần kết hợp các phương pháp 

khác là 39,78%, tỷ lệ này ở nghiên cứu trước là 71,7%. Điều này một phần cũng phụ thuộc 

vào truyền thông, trong một thời gian dài dường như không có thông tin về vắc-xin trên 

báo chí. Vắc-xin chỉ trở lại như là cứu cánh khi dịch bệnh có dấu hiệu lan rộng ở khu vực 

phía Nam. Như vậy, theo thời gian, nhận thức của người dân về vắc-xin đã có những thay 

đổi theo chiều hướng tích cực, người dân đặt trọn niềm tin vào vắc-xin là có thể bảo vệ sức 

khỏe con người. Theo đó, phần lớn người tham gia khảo sát có mức độ tin tưởng vào vắc-

xin ở nghiên cứu này là khá cao (74,3%). 

Thông tin mới nhất về tác dụng của vắc-xin được Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát 

bệnh tật Hoa kỳ công bố vừa qua khẳng định, những người chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 

có nguy cơ tái nhiễm cao hơn hai lần những người đã tiêm (Trung tâm Dự phòng và Kiểm 

soát bệnh tật Hoa Kỳ, 2021). Điều này càng khẳng định tầm quan trọng của vắc-xin đối với 

sức khỏe của con người. Các hoạt động đàm phán, thỏa thuận với thế giới liên tục trong bối 

cảnh dịch bệnh phức tạp để vắc-xin có thể về Việt Nam sớm nhất và nhiều nhất đã thúc 

đẩy gia tăng niềm tin của người dân với Chính phủ. 
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6. Kết luận 

Niềm tin xã hội được gây dựng và củng cố bắt đầu từ các tổ chức xã hội nhỏ như: gia 

đình, rồi đến các nhóm xã hội (cộng đồng) và lớn hơn là các thiết chế xã hội. Nghiên cứu 

niềm tin xã hội từ tiếp cận xã hội học cho thấy, mối liên hệ chặt chẽ giữa cộng đồng và các 

thiết chế xã hội trong cơ chế tạo ra và củng cố niềm tin của người dân trong phòng chống 

dịch bệnh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra mức độ tin tưởng cao của người dân đối với cộng 

đồng và các thiết chế xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Mức độ tin tưởng đối với 

gia đình cao hơn cộng đồng, mức độ tin tưởng đối với chính quyền cao hơn các tổ chức 

chính trị - xã hội, mức độ tin tưởng đối với các thiết chế xã hội cao và cao đều trên các 

nhóm xã hội khác nhau. Mặc dù vậy, vẫn còn những hạn chế đối với nhóm những người 

nhập cư, khi các chính sách về an sinh xã hội (tiêm vắc-xin miễn phí, trợ cấp thất nghiệp) 

theo chỉ đạo của Chính phủ còn những khoảng trống trong quá trình thực hiện. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đoàn 

kết cộng đồng và sự phối hợp của các thiết chế xã hội nhằm triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh là những yếu tố quan trọng tạo nên niềm tin của người dân và 

sự bình ổn xã hội. Mặc dù kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ tin tưởng cao của người 

dân đối với cộng đồng và các thiết chế xã hội, tuy nhiên, mức độ tin tưởng có thể thay đổi, 

nó phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh và tình hình phòng chống dịch bệnh. Tại thời 

điểm này, một số dự báo cho rằng, nếu dịch bùng phát trên diện rộng, số ca nhiễm tăng 

nhanh thì sẽ dẫn đến tình trạng quá tải đối với hệ thống y tế. Lúc đó, sẽ có những ảnh 

hưởng nặng nề hơn đến phát triển kinh tế - xã hội, bình ổn xã hội, thậm chí ảnh hưởng xấu 

đến quản lý xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Về mặt bản chất, niềm tin xã 

hội được hình thành từ các tương tác trong cộng đồng và các thiết chế xã hội. Nếu các 

tương tác của cộng đồng và các thiết chế xã hội đạt được mục tiêu, nghĩa là đạt được thành 

công trong phòng chống dịch, thì niềm tin xã hội được duy trì, xã hội được ổn định. 
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