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Nước

Vệ sinh cá nhân

Vệ sinh môi truờng

Giới và hòa

nhập xã hội
Môi truờng, biến đổi

khí hậu và giảm nhẹ

nguy cơ thiên tai Kiến thức và

học hỏi

Quan điểm tổng thể về WASH
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Vị trí các dự án của

Quỹ CS WASH

Chủ đề: Nối kết khu vực công và tư

nhằm cải thiện vệ sinh môi trường.

• Tất cả các dự án đều

phối hợp với khu vực tư

nhân để thi công nhà VS

• Tất cả các dự án đều xây

dựng khu rửa tay

• 5 cơ chế sử dụng tài

chính hỗ trợ người nghèo

9 dự án do 5 CSOs chỉ đạo



• Tăng cường hiểu biết về tầm quan trọng căn bản của

chuỗi cung ứng VSMT và tiếp thị VSMT để đạt được

mục tiêu 100% VSMT phù hợp

• Tìm hiểu giá trị của các phương thức bổ sung/khác để 

mở rộng tiếp cận đối với VSMT, đặc biệt là các phương

thức nhắm đến các hộ gia đình nghèo và khó khăn

• Tăng cường nhận thức và năng lực của các tác nhân

tạo sự thay đổi và các tổ chức xã hội dân sự CSO để 

xác định được những phương thức (kết hợp) phù hợp

đối với bối cảnh cụ thể cũng như khung chính sách và 

quản lý cần thiết để thúc đẩy các phương thức này.
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Mục tiêu chuyên đề



• Tăng cường dự án qua trao đổi kiến thức và học hỏi

• Tăng cường quan hệ giữa CSO, chính quyền địa phương và

tác nhân tạo sự thay đổi để cộng tác và chia sẻ

• Tạo diễn đàn học hỏi lẫn nhau trong Quỹ và ngành WASH nói

chung.
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Mục tiêu học tập

Phương thức học tập theo giai đoạn

Thảo luận qua mạng

E-discussion

Nắm bắt và

chia sẻ
Trực diện tại

EARLE

Hội thảo qua mạng

Webinar
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Lễ khai mạc

Đề dẫn: Nối kết khu vực công và tư

nhằm cải thiện vệ sinh môi trường

Khái quát tình hình nước và vệ sinh ở Việt Nam

Thuyết trình và thảo luận

Hoạt động: Bối cảnh khu vực tư nhân và vai trò VSMT 

năm 2016

Cập nhật về Quỹ CS WASH

Học hỏi về nhau và lẫn nhau – Thị trường

Ngày 1 – Khai mạc
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Ngày 2 – Thứ tư

Chú trọng tới các dự án:

Lập bản đồ bối cảnh và chiến lược

Ngày 3 – Thứ năm

Hội thảo: 

Chú trọng VSMT và khu vực tư nhân

Ngày 4 – Thứ sáu

Các phiên chuyên đề

Củng cố

Photo credits: Bruce Bailey



Chỗ để ghi chép…

• Những điểm nhấn và thu hoạch chính yếu

• Ý tưởng cải tiến các dự án của Quỹ CS WASH

• Ý tưởng về hoạt động tiếp nối thực hiện ngay

• Ý tưởng sẽ triển khai khi về cơ quan
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Kế hoạch hành động của tôi

• Xác định mục tiêu học tập

cá nhân

• Mạng lưới hoặc quan hệ

mới
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Kết nối

Quý vị cần làm gì tuần này?

và

Kết luận về những gì học được



• Điện thoại di động

• Đúng giờ

• Lắng nghe và tôn trọng

• Tích cực tham gia

• Máy tính

• Vui vẻ 
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Cùng nhau thống nhất quy định:

Phát huy tối đa thời gian của chúng ta ở đây

Photo credits: International WaterCentre


