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WASH-SUP Vietnam

Mục tiêu dự án

• 30.000 hộ dân nông thôn xây và sử dụng nhà tiêu 
HVS, trong đó 15% là hộ nghèo và 20% là dân tộc 
thiểu số

• 100.000 hộ cải thiện kiến thức về vệ sinh cá nhân 
liên quan đến sử dụng nhà tiêu

• Cải thiện năng lực của cơ quan cộng tác địa phương 
ở 2 tỉnh thực hiện hoạt động phát triển thị trường 
WASH (Tiếp thị Vệ sinh).



Thuyết thay đổi


Tổ chức PCP 

(NGO)


Đối tác của 

dự án


Hộ gia đình 
Cộng đồng

Tập huấn kiến thức 
kỹ năng, tư vấn hỗ 
trợ kỹ thuật

Kết quả chuyển giao

Năng lực thực hiện 
WASH được tăng 

cường

Kết quả thay đổi

Người dân nông 
thôn được tăng 
tiếp cận vệ sinh

Tác động
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Địa bàn Dự án
Tỉnh Tuyên Quang và Nghệ An

Tuyên Quang

Nghệ An



Xóm 7, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
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Địa bàn dự án

Xóm 7

• Tổng số hộ: 175
• # hộ có nhà tiêu: 65 (trước 

dự án)
• # hộ có nhà tiêu (tháng 

6/2016): 98
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Để xuống xã, cần liên hệ:

Cấp tỉnh:

- Trung tâm Y tế DP tỉnh và Hội PN tỉnh

Cấp huyện:

- Trung tâm Y tế DP huyện và Hội PN huyện (do Tỉnh chủ 
động liên lạc)
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Cách xuống địa bàn

Từ Vinh đến xóm 7 khoảng
75km. Cán bộ iDE đi bằng
xe máy mất khoảng 1h45 
phút
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Khi đến địa phương thì gặp? 

Cán bộ Y tế/Phụ nữ cấp huyện và xã
– đàn ông và phụ nữ

Thợ xây –
cơ sở ống
cống (đàn

ông)

Hộ xây
nhà
tiêu
(chủ

yếu là
phụ nữ)
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Khi xuống địa bàn thì làm gì?

tình trạng nhà
tiêu và tình

hình sử dụng
nhà tiêu –

mức độ hài
lòng về nhà
tiêu, các lợi

ích…

Tham dự
các cuộc
họp thôn
để hỗ trợ
khi cần
thiết, đánh
giá mức độ
thay đổi
của Y tế và
PN

Tập huấn, 
hướng
dẫn, cầm
tay chỉ việc
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Khi đi địa bàn thì gặp ai? 

Thợ xây, cơ
sở ống
cống

Hộ xây nhà
tiêu, chưa
xây nhà
tiêu

Cán bộ Y tế
và Phụ nữ
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Khi đi địa bàn 

thì làm gì? 

Giám sát / hỗ trợ các cuộc họp thôn do Y tế và PN 
thực hiện

Giám sát nhà tiêu, hành
vi vệ sinh

Làm việc với Y tế/PN về
tiến độ, kế hoạch dự án
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Thách thức của địa bàn?

• Người dân không ưu tiên đầu tư nhà tiêu
• Vẫn còn tinh thần chờ đợi bao cấp
• Đa số những hộ không có nhà tiêu HVS là thuộc 

nhóm nghèo
• Thay đổi hành vi RTVXP là 1 quá trình dài hơi. Hiện 

nay nhận thức về tầm quan trọng của việc RT là đã 
có, tuy nhiên để người dân thực sự thực hiện 
RTVXP còn mất rất nhiều thời gian
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Thành công của xóm 7?

• Tỷ lệ có nhà tiêu HVS đã tăng từ 37% trước dự 
án lên 56% (tháng 6/2016)

• Tất cả các nhà tiêu xây mới là nhà tiêu tự hoại
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Một vài thành công của dự án?

724 822 951
1177

1556

2328

3128

3892
4316

4898

5621

6328

7398

Year 1 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16

Tổng số nhà tiêu (cộng dồn)

• 7.398 gia đình đã đầu tư xây nhà tiêu 
HVS (đa số là nhà tiêu tự hoại), trong 
đó dân tộc thiểu số chiếm 22%, hộ 
nghèo 9%

• 314 cán bộ Y tế và PN được tập huấn
• 654 thợ xây/cơ sở ống cống được tập 

huấn kỹ thuật


