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Change agents (Tác nhân thay đổi)

 Đối tác các cấp huyện, xã có kiến thức, kỹ năng điều hành hiệu quả

và cam kết đạt được sự cải thiện bền vững về Nước sạch-VSMT 

(WASH) đối với cộng đồng

Impacts (Các tác động)

 Cải thiện các hành vi liên quan đến WASH ở cấp hộ gia đình, chú

trọng vào: i) rửa tay bằng xà phòng; ii) sử dụng nhà tiêu HVS và iii) 

sử dụng nước an toàn cho ăn uống

 Nâng cao tỉ lệ các hộ gia đình và trường học sử dụng nhà tiêu HVS
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Tên: Dự án cải thiện Nước, Vệ sinh môi trường và Vệ sinh

cá nhân trong Cộng đồng và Trường học (CS-WASHPro) 

Các mục tiêu dự án(Theo lý thuyết thay đổi)
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Địa bàn dự án

Dự án CS-WASHPro đang

được triển khai trên địa bàn

05 huyện miền núi của 03 

tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

và Kon Tum: 

 Quảng Bình (H. Minh Hóa

 Quảng Trị (H. Hướng Hóa,

Đak Rông districts); và

 Kon Tum (H. Kon Plong,

Kon Rãy)
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Những nơi đã đến thăm quan, thực địa

Huyện Kon Rãy & Kon Plong, tỉnh Kon Tum

Thôn Kon Túc, xã Dak Pne
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VP Vùng Plan VNM – ở Măng Đen, H. Kon Plong

Ai kết nối, bố trí những chuyến thăm quan, thực địa? 
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Làm thế nào để đi đến? 

Đường hàng không, đường bộ
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Những ai đã đón tiếp các bạn? 



Những gì mà bạn nhìn thấy/khảo sát khi đi thực địa?

Khẩu hiệu về nước

sạch & nhà tiêu HVS
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Vòi nước hộ gia đình

và nhà tiêu sạch sẽ
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Mọi người đang cùng làm nhà tiêu



11Thợ xây ở thôn/bản
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Các bạn gặp ai ở nơi đến thăm

Học sinh ngày truyền thông

rửa tay bằng xà phòng

Ban điều hành dự án

Huyện Kon Plong
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Bạn làm gì ở những nơi đến thăm? 

Dự lớp tập huấn về Xử lí

và trữ nước hộ gia đình

Dự lớp tập huấn về làm

nhà tiêu HVS
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Thăm trình diễn làm

dụng cụ HWWS

Bạn làm gì ở những nơi đến thăm? 
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Buổi kích hoạt CLTS ở Q.Trị

Tập huấn Vệ sinh kinh nguyệt trẻ em gái

HWWS ở trường mầm non

https://www.youtube.com/watch?v=QJFUFceZ_Dk&

feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QJFUFceZ_Dk&feature=youtu.be


Quang Tri-CLTS triggering MHM training

Q.Trị - Người dân thôn

Tà Rùng đang nạo vét,

sửa chữa đập thu nước

đầu nguồn của công

trình cấp nước tập trung

Đập chứa nước đầu

nguồn sau khi sửa chữa

đưa vào hoạt động và

khách thăm
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Vấn đề VS còn chưa là ưu tiên của

các hộ gia đình. Còn phổ biến nhiều

nhà tiêu không HVS  

Những thách thức của dự án

Môi trường xung quanh còn

vương nhiều phân gia súc
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Làm khuôn bồn cầu xổm

từ vật liệu composit

Một số kết quả có thể giới thiệu với khách thăm quan

Làm khuôn tôn giá rẻ, 

đúc ống bi bê tông tại chỗ
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1. Môi trường thực hiện dự án được cải thiện

Tiến độ dự án

21

Committees Planned Committees Set up Male Female

Series1 328 349 643 473

0

100

200

300

400

500

600

700

Chart Title



2. Cải thiện hành vi vệ sinh

21

BCC in com. BCC Achieved BCC in School BCC Achieved
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3. Cải thiện tiếp cận phương tiện cấp nước sạch-nhà tiêu HVS

Project progress 
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4. Trung Ương Hội Phj nữ Việt Nam và Plan VNM:

Áp dụng thí điểm “Công cụ giám sát cải thiện bình đẳng giới trong Nước

sạch-VSMT và hướng dẫn xây dựng nhà tiêu HVS giá rẻ ở 06 tỉnh lựa

chọn. Kết quả:

 23 cán bộ Hội Phụ nữ TW, 06 tỉnh và 05 thợ xây đã được tập huấn về

“Công cụ giám sát cải thiện bình đẳng giới trong Nước sạch-VSMT, xây

dựng nhà tiêu HVS giá rẻ và cách tiếp cận tham gia để giảm chi phí, giá

thành.

 Đã tổ chức 10 buổi họp thôn ở 10 thôn/05 xã, sử dụng bộ công cụ

GWMT để đánh giá nhanh sự tham gia, chia sẻ công việc gia đình và

cộng đồng liên quan đến NS-VSMT, và việc ra quyết định trong hộ gia

đình của nam, nữ ở các độ tuổi khác nhau (15-18; 19-40; >40)

 Làm mẫu 20 nhà tiêu HVS với sự giám sát của chi hội phụ nữ để trình

diễn với cộng đồng

 Hội phụ nữ huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã kết nối hỗ trợ 75 gia đình vay

600 triệu từ nguồn vốn vay của tỉnh để làm nhà tiêu với lãi suất 0.6%
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Tiến độ dự án
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Họp thôn - đánh giá nhanh, sử

dụng bộ công cụ giám sát BĐG 

trong NS-VSMT ở Minh Hóa, 

Quảng Bình

Tiến độ dự án



5. Cải thiện hệ thống M&E hỗ trợ đạt mục tiêu

Quốc gia: chấm dứt đi tiêu bừa bãi năm 2025

Plan VNM đã giới thiệu cùng VIHEMA, UNICEF và

NGOs ở cuộc họp nhóm công tác vệ sinh Quốc

gia về:  

 Hệ thống TD-GS (WEB based và nền bản đồ

số GIS Việt Nam) các chỉ tiêu chương trình

WASH được thiết kế và sử dụng từ năm 2011 

(viết tắt là PIMS)  

 Ứng dụng Mobile, sử dụng mobile phone để

thu thập số liệu hiện trường, đã được phát triển

và thí điểm sử dụng trong năm 2015 (Plan 

VNM hợp tác với Công ty phần mềm trong

nước xây dựng)
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Tiến độ dự án


