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Tóm tắt:  

Việc người dân chấp nhận tiêm chủng ngừa Covid-19 là vấn đề rất quan 
trọng. Bài nghiên cứu này giúp chúng ta nhìn nhận ra được các vấn đề có 
thể tác động đến khả năng chấp nhận tiêm ngừa Covid-19. Một nghiên cứu 

cắt ngang đã lấy mẫu thuận tiện trên 258 người từ 18 tuổi trở lên tại hai khu vực thuộc 
tỉnh Khánh Hòa là thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh. Dữ liệu được thu thập dựa 
trên khảo sát trực tuyến thông qua Google biểu mẫu. Yếu tố tác động đến mức độ chấp 
nhận tiêm ngừa Covid-19 lần lượt theo mức độ giảm dần là: tín hiệu hành động, nhận 
thức lợi ích của tiêm chủng, rào cản về độ tin cậy vaccine và khả năng lây nhiễm khi 
tiêm, nhận thức sự nguy hiểm của bệnh. Việc chấp nhận tiêm ngừa của người dân không 
bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nhân khẩu học như giới tính, nơi ở, độ tuổi và học vấn. 
Từ các kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị được đề xuất để tăng mức độ chấp nhận tiêm 
chủng vaccine ngừa Covid của người dân.

Từ khóa: Covid-19, tiêm chủng, chấp nhận vaccine, mô hình niềm tin sức khỏe 
(HBM).

Abstract:
It is very important that people accept the Covid-19 vaccination. This study helps 

us to identify issues that may impact acceptability of the Covid-19 vaccine. A cross-
sectional study conducted convenience sampling on 258 people aged 18 years and over 
in two areas of Khanh Hoa province, Nha Trang city and Van Ninh district. Data was 
collected based on an online survey through Google forms. Factors affecting the level of 
acceptance of Covid-19 vaccination in descending order are: action signals, perceived 
benefits of vaccination, barriers to vaccine reliability and the possibility of infection 
when injected, aware of the danger of the disease. People’s acceptance of vaccination 
was not influenced by demographic factors such as gender, place of residence, age and 
education. From the research results, recommendations are proposed to increase the 
level of acceptance of vaccination against Covid by the population.
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