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Tóm tắt:

Với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 tại VN, nhiều biện pháp hỗ trợ 
lương thực, thực phẩm đã được triển khai nhằm cứu trợ và bảo vệ những 
người bị ảnh hưởng do đại dịch. Thế nhưng, do sự tăng mạnh trong nhu cầu 

về hàng hoá thiết yếu, thậm chí đã vượt quá khả năng đáp ứng của hàng hóa dự trữ, 
chuỗi cung ứng nhân đạo đã không thể vận hành một cách thông suốt. Bên cạnh việc 
năng lực vận hành Logistics nhân đạo ở nước ta còn bị hạn chế, sự thiếu hụt về nguồn 
lực cũng được xem là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. Chính vì thế, bài viết 
này tập trung nhấn mạnh, đồng thời tìm hiểu vai trò của các yếu tố ảnh hưởng đến năng 
lực vận hành Logistics nhân đạo tại VN. Từ đó, tạo tiền đề cho các bên liên quan về các 
điều kiện tiên quyết, những vấn đề cần chú ý nhằm có hướng xử lý phù hợp với từng tình 
huống cứu trợ cụ thể.
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Abstract:
During the fourth wave of Covid-19 in Vietnam, numerous food supporting methods 

have been carried out to help and protect those affected. However, the sharply increasing 
demand for essential goods exceeded the supply’s stock capacity, thus leading to the 
humanitarian Logistics being unable to operate smoothly. Besides, our humanitarian 
Logistics have some drawbacks and lack of resources, contributing to the above 
situation. Hence, this paper will emphasize as well as explore the factors influencing 
the operations capacity of Vietnam’s humanitarian Logistics, which creates premises 
for relevant parties about the prerequisites as well as noteworthy issues so that they can 
figure out appropriate solutions for more specific situations in the supply chain for relief 
operations.  
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