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• Từ ‘Thực tiễn đến chính sách’ cung cấp thông tin 

để liên tục cải tiến phương thức chiến lược của

DFAT đối với WASH

• Công cụ tự phản hồi, suy ngẫm có cấu trúc đối với

CSO

• Dựa vào bản đồ chiến lược đã làm trong Quỹ CS 

WASH I có tác động đến thiết kế của Quỹ hiện nay.

• Công cụ đang phát triển – phát huy kinh nghiệm

các dự án lập bản đồ trong SARLE
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Giới thiệu lập bản đồ chiến lược
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Khung lập bản đồ chiến lược

• 5 yếu tố phải miêu tả trong dự án

WASH

• Xác định vị trí của từng yếu tố trong

phổ chiến lược

• Phác thảo cách thức dự án liên kết

với môi trường hỗ trợ

• Cần được xác định theo bối cảnh

quốc gia
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Lập bản đồ bối cảnh WASH
1 Hạ tầng
1.2 Khu vực tư nhân tham gia cung cấp hạ tầng WSH

Khu vực tư nhân tích cực va ̀ phát triển đến mức nào trong cung cấp hạ tầng WASH thuộc khu vực dự án của quy ́ vị? Có các
doanh nghiệp, cửa hàng hay dịch vụ ky ̃ thuật mà cộng đồng có thê ̉ tiếp cận để được giúp đỡ xây dựng, sửa chữa hay bảo trì 
hạ tầng không?
Quy ́ vị cần xét ca ̉ hạ tầng cấp nước va ̀ vê ̣ sinh (nha ̀ vê ̣ sinh va ̀ chô ̃ rửa tay), tuy ̀ thuộc vào trọng tâm dự án của quy ́ vị.

Câu hỏi gợi mở:
Câu hỏi A: Có các doanh nghiệp hay cửa hàng tích cực bán hàng hay cung cấp dịch vụ liên quan đến WASH không?

Câu hỏi B: Có đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ bảo trì và sửa chữa hạ tầng WASH thường xuyên hay không?

Câu hỏi C: Các đơn vị ấy có phục vụ tất cả các địa điểm trong khu vực dự án của quý vị hay không?

Câu hỏi D: Các đơn vị ấy có cung cấp dịch vụ về cả nước và vệ sinh hay không?

Câu hỏi E: Dịch vụ của các đơn vị ấy có mức gia ́ hợp lý hay không đối với cộng đồng trong khu vực dự án của quý vị?

Đánh giá môi trường trợ giúp cho hạ tầng WASH Điểm

Không có đơn vị tư nhân nào hoạt động trong khu vực để có thể hỗ trợ hạ tầng WASH cộng đồng. 0

Có đơn vị tư nhân hoạt động nhưng rất hạn chế. Chẳng hạn, trong khu vực có thợ xây và/hoặc cửa hàng cung cấp một số sản phẩm liên quan đến 

WASH. Tuy nhiên, năng lực kỹ thuật nói chung  khá hạn chế và dịch vụ hoàn toàn không toàn diện.
25

Có đơn vị tư nhân làm về WASH (ví dụ như cửa hàng kim khí, vật liệu và thợ xây) nhưng chủ yếu tập trung vào đô thị, quá đắt hoặc không tiếp cận được, đặc 

biệt là đối với cộng đồng nông thôn nghèo. 
50

Có nhân viên kỹ thuật và thợ xây hoạt động, bán/cung cấp hạ tầng, dịch vụ WASH và/hoặc sản phẩm liên quan đến WASH trong phạm vi tiếp cận được đối 

với hầu hết các cộng đồng. Tuy nhiên, kiến thức toàn diện về các phương án kỹ thuật vẫn còn hạn chế, hoặc chất lượng thi công và vật liệu rất kém.
75

Có đầy đủ các đơn vị tư nhân đang hoạt động, cung cấp toàn bộ dịch vụ và cộng đồng tiếp cận được. Có các nhân viên kỹ thuật có trình độ, tay nghề tốt; sản 

phẩm sẵn có và đầy đủ để đảm bảo có các lựa chọn hợp túi tiền cho tất cả các cộng đồng.
100
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Lập bản đồ bối cảnh WASH

Hạ tầng

Chính sách & 

Quản trị
Thay đổi hành vi

Giới và hòa nhập xã hộiMôi trường, BĐKH & giảm nhẹ

nguy cơ thiên tai
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Lập bản đồ chiến lược dự án của quý vị

Vệ sinh môi trường

Trực tiếp

Đối tác / Thuê khoán Phối hợp cộng tác Trợ giúp môi trường hỗ trợ Tăng cường môi trường hỗ trợ
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Lập bản đồ chiến lược dự án của quý vị

Hạ tầng

Thay đổi hành vi

Giới và hòa nhập xã hộiMôi trường, BĐKH & giảm nhẹ

nguy cơ thiên tai

Chính sách & 

Quản trị
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…theo bối cảnh

Chính sách & 

Quản trị

Hạ tầng

Thay đổi hành vi

Môi trường, BĐKH & giảm nhẹ

nguy cơ thiên tai Giới và hòa nhập xã hội

Bản đồ bối cảnh quốc gia

Bản đồ chiến lược dự án


