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LỜI MỞ ĐẦU 

Tại Việt Nam, thông tin về nhà tiêu hợp vệ sinh giá rẻ cho người dân tại khu vực nông thôn đã được chia sẻ trong nhiều tài liệu của các chương 

trình và dự án phát triển cộng đồng. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, vấn đề nhà tiêu hợp vệ sinh có các hạng mục tiếp cận cho người khuyết 

tật ở nông thôn vẫn chưa được quan tâm rộng rãi và thích đáng.  

Sổ tay dành cho cộng tác viên của dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả đầu ra do phụ nữ làm chủ” (gọi tắt là dự án 

WOBA) là một nỗ lực nhằm cải thiện vấn đề này. Sổ tay là tài liệu tổng hợp, trang bị cho cộng tác viên tại các xã trên địa bàn dự án những kiến 

thức cơ bản về nhà tiêu hợp vệ sinh, đồng thời cung cấp những kỹ năng tuyên truyền, vận động cộng đồng, đặc biệt là các nhóm hộ nghèo, cận 

nghèo và dễ bị tổn thương xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Ngoài ra, sổ tay còn hướng dẫn kỹ năng tiếp cận các đối tượng người khuyết tật 

nhằm xóa bỏ các rào cản, giúp họ hòa nhập xã hội và thực hiện các quyền về nước sạch – vệ sinh. 

Sổ tay được biên soạn dựa vào kinh nghiệm phát triển cộng đồng của nhóm tác giả có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại tổ chức Đông Tây 

Hội ngộ (EMW), Cục Quản lý Môi trường Y tế (VIHEMA, thuộc Bộ Y tế), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (DRD). Trong quá trình biên soạn, những góp ý, đề xuất thiết thực của Hội Phụ nữ các tỉnh tham gia dự án (Hòa Bình, Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre) liên tục được xem xét và bổ sung nhằm hoàn thiện nội dung. Ngoài ra, bên cạnh những tiêu chuẩn kỹ thuật chung, 

đặc điểm về văn hóa, nhân khẩu học của từng vùng miền cũng như nhu cầu của các bên tham gia dự án cũng được rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng. 

Với mục tiêu giúp người khuyết tật thực hiện các quyền cơ bản trong lĩnh vực nước sạch - vệ sinh và hòa nhập xã hội, sổ tay này là một phần 

trong bộ sổ tay hướng dẫn được thực hiện trong khuôn khổ dự án WOBA. Hai cuốn sổ tay còn lại bao gồm “Đề xuất các mẫu nhà tiêu hợp vệ 

sinh cho người khuyết tật tại khu vực nông thôn” dành cho cán bộ y tế, cán bộ hội phụ nữ và thợ xây và “Sổ tay về hợp phần nước sạch của dự 

án WOBA” dành cho cán bộ trung tâm nước sạch – vệ sinh cấp trung ương và địa phương, doanh nghiệp tư nhân và các bên tham gia dự án. 

Ngoài ra, còn có “Danh mục các sản phẩm nhà tiêu hợp vệ sinh - dự án WOBA“ bao gồm các mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh giá thành hợp lý có 

các hạng mục tiếp cận cho người khuyết tật, dựa vào đó người có nhu cầu có thể lựa chọn nhà tiêu phù hợp với điều kiện gia đình. Do phạm 

vi áp dụng của các sổ tay này có liên quan chặt chẽ, nhóm biên soạn khuyến khích người sử dụng tham khảo đầy đủ bộ sổ tay hướng dẫn để 

có cách tiếp cận toàn diện với vấn đề nước sạch – vệ sinh cho những cộng đồng và đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có người khuyết tật. 

Nhóm biên soạn hy vọng việc áp dụng những kiến thức và kỹ năng mà bộ sổ tay cung cấp sẽ mang đến những thay đổi tích cực trong việc cải 

thiện tiếp cận vệ sinh cho người khuyết tật nói chung và người khuyết tật tại khu vực nông thôn nói riêng, góp phần vào mục tiêu chung của 

toàn dự án cũng như các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam – “Không ai bị bỏ lại phía sau”. 

                Nhóm biên soạn  
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 
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SỔ TAY HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN 

CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Sổ tay cộng tác viên 

1.1. Mục đích 

Sổ tay nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết cho cộng tác viên tại thôn/ấp để có thể thực hiện các công việc, nhiệm vụ 

trong dự án “Cải thiện nước sạch và vệ sinh dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ” (gọi tắt là dự án WOBA) giai đoạn 2018-2022.  

Sổ tay là công cụ hướng dẫn cộng tác viên về các loại nhà tiêu hợp vệ sinh, cách tổ chức hoạt động truyền thông, vận động hộ gia đình xây 

dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và kết nối với các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ vệ sinh uy tín. Đặc biệt, sổ tay còn giới thiệu phương pháp 

tiếp cận với người khuyết tật (NKT) và hộ gia đình có NKT, qua đó cộng tác viên có thể tư vấn cho các hộ gia đình có NKT xây dựng nhà vệ 

sinh có các hạng mục tiếp cận để NKT có thể tự sử dụng thuận tiện, dễ dàng (xem thêm định nghĩa “Hạng mục tiếp cận” trong phần Giải thích 

thuật ngữ 1.4 dưới đây). 

1.2. Đối tượng sử dụng 

▪ Cộng tác viên thôn/ấp 

▪ Trưởng thôn/ấp và nhóm vận động cùng cấp 

▪ Hội liên hiệp phụ nữ cấp huyện, xã 

▪ Các đối tượng khác 

1.3. Cách sử dụng 

Sổ tay được dùng làm tài liệu hướng dẫn cho các cộng tác viên và cán bộ thực hiện dự án. Người đọc không nhất thiết phải đọc lần lượt hay 

toàn bộ nội dung sổ tay trong một lần. Tùy vào mục đích sử dụng, người đọc có thể lựa chọn phần cần đọc dựa vào “Mục lục” của sổ tay. 

1.4. Giải thích thuật ngữ 

Đối tượng dễ bị tổn thương: Là nhóm người có đặc điểm và hoàn cảnh khiến họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi hơn từ các yếu 

tố kinh tế, xã hội, tự nhiên… so với những nhóm người khác trong cộng đồng (Báo cáo Phát triển con người của Chương trình Phát triển Liên 

hợp quốc 2018). Đối tượng dễ bị tổn thương bao gồm trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, 

người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo và người nghèo. Trong sổ tay này, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương được gọi chung là GESI và 

bao gồm những người khuyết tật (xem thêm phần Đối tượng dự án). 
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Người khuyết tật: Là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng biểu hiện dưới dạng tật khiến cho 

lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn (theo Luật Người khuyết tật Việt Nam, 2010).  

Khuyết tật nhìn: Là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhìn và cảm nhận ánh sáng, màu sắc, hình ảnh, sự vật trong điều kiện ánh sáng và môi 

trường bình thường (theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP). Trong sổ tay này, cụm từ “khiếm thị” và “người khiếm thị” sẽ được sử dụng để đảm 

bảo phù hợp với ngôn ngữ thường dùng. 

Khuyết tật vận động: là tình trạng giảm hoặc mất chức năng cử động đầu, cổ, chân, tay, thân mình dẫn đến hạn chế trong vận động, di chuyển 

(Theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP). Người khuyết tật vận động có khả năng tự đi lại được nhờ các thiết bị trợ giúp như xe lăn, nạng, gậy chống, 

lồng chống. 

Tiếp cận: Là mức độ một sản phẩm, thiết bị, dịch vụ hoặc môi trường có thể được sử dụng bởi càng nhiều người càng tốt. Sự tiếp cận thường 

được dùng tập trung vào NKT hoặc người có nhu cầu đặc biệt. Luật Người Khuyết tật Việt Nam (2010) định nghĩa “Tiếp cận là việc người 

khuyết tật sử dụng được công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và các dịch vụ 

khác phù hợp để có thể hòa nhập cộng đồng.”   

Hạng mục tiếp cận: Là các cấu phần trong một công trình xây dựng bao gồm lối đi, tay vịn, cửa ra vào, khu vệ sinh, khu vực đón tiếp… được 

thiết kế phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của NKT để họ có thể tiếp cận và sử dụng công trình một cách dễ dàng. Trong sổ tay này, các hạng 

mục tiếp cận được đề xuất xây dựng cho nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình công cộng ở nông thôn. 

2. Dự án WOBA 

2.1. Tóm tắt dự án 

Dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả đầu ra do phụ nữ làm chủ” (gọi tắt là WOBA) là giai đoạn 3 của dự án “Cải thiện 

vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra” (CHOBA). Dự án do Quỹ Nước sạch cho Phụ nữ thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia 

tài trợ thông qua Tổ chức Đông Tây Hội ngộ (ĐTHN) và được thực hiện từ năm 2018 – 2022 tại 5 tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Bến Tre với kinh phí hơn 31 tỷ đồng. 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là đơn vị chủ trì dự án. Các đơn vị phối hợp cấp trung ương là Trung tâm Quốc gia Nước sạch và 

Vệ sinh Môi trường Nông thôn (NCERWASS) và Cục Quản lý Môi trường Y tế (VIHEMA) thuộc Bộ Y tế. Đơn vị phối hợp cấp tỉnh là Uỷ ban Nhân 

dân (UBND), Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường (NSVSMT), Trung tâm Y tế Dự phòng và các sở, 

ban, ngành liên quan. 
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2.2. Mục tiêu dự án  

Mục tiêu chung của dự án WOBA là nâng cao sức khỏe và bình đẳng giới cho các hộ gia đình thu nhập thấp và dễ bị tổn thương tại Việt Nam 

bằng việc tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh thông qua ngân sách dự án, nguồn đối ứng của chính phủ, sự tham gia của khối tư nhân 

và các biện pháp trao quyền cho phụ nữ.  

Để đạt được mục tiêu chung, dự án đã đề ra những mục tiêu cụ thể, bao gồm hỗ trợ 18.000 hộ nghèo, cận nghèo và hộ dễ bị tổn thương và vận 

động 2.000 hộ không nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. 

2.3. Đối tượng dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.4. Mô hình SANOBA 

Mô hình SANOBA là mô hình xã hội hóa việc vận động xây dựng NTHVS dựa trên kết quả (SANOBA) hướng đến tất cả các hộ gia đình có nhu 

cầu, bao gồm cả những đối tượng khó khăn nhất, đảm bảo các đối tượng này được tiếp cận với các dịch vụ nước sạch - vệ sinh uy tín, chất 

lượng và bền vững thông qua sự điều phối cung – cầu của Hội LHPN. Qua đó, các hộ gia đình có nhu cầu sẽ được Hội LHPN kết nối, giới thiệu 

đến một trong các hình thức cung ứng sau: 

Hộ nghèo/cận nghèo: căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.  

Hộ có đối tượng dễ bị tổn thương (GESI): căn cứ Nghị định 

136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội, và Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 

ngày 17/6/2010.  

Hộ không nghèo SANOBA: SANOBA là hình thức xã hội hóa việc 

xây dựng NTHVS bằng cách kết nối hộ gia đình có nhu cầu với nhà 

cung ứng sản phẩm, dịch vụ uy tín thông qua Hội LHPN. Các sản 

phẩm, dịch vụ vệ sinh bao gồm bể nhựa tự hoại, bể biogas, nhà vệ 

sinh trọn gói, nhà tiêu hợp vệ sinh có hạng mục tiếp cận v.v. Hộ 

không nghèo SANOBA là hộ xây dựng nhà vệ sinh theo mô hình 

nêu trên nhưng không nằm trong nhóm hộ nghèo, cận nghèo và 

dễ bị tổn thương (xem thêm mô hình SANOBA phần 2.4) 
Hình 1: Sơ đồ đối tượng dự án 
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(i) Hộ gia đình xây NTHVS có bể ngầm là bể tự hoại nhựa, biogas: Thông qua ĐTHN và Hội LHPN các cấp, hộ gia đình được giới thiệu và liên 

hệ với doanh nghiệp hoặc đại lý phân phối có uy tín tại địa phương để mua các sản phẩm bể tự hoại nhựa, bể biogas. NTHVS được công 

nhận cần có cả phần thân và phần ngầm hoàn chỉnh; 

(ii) Hộ gia đình xây NTHVS trọn gói: Thông qua Hội LHPN các cấp, hộ gia đình được giới thiệu và liên hệ với nhà thầu địa phương có uy tín. 

Nhà thầu sẽ trực tiếp thực hiện việc xây dựng công trình NTHVS trọn gói bao gồm cả phần thân và phần ngầm; 

(iii) Hộ gia đình xây dựng mới hoặc cải tạo NTHVS có hạng mục tiếp cận cho người già và NKT đang sinh sống trong hộ: Thông qua ĐTHN và 

Hội LHPN các cấp, hộ gia đình được giới thiệu và liên hệ với các thợ xây, nhà thầu và cửa hàng cung ứng vật liệu xây dựng có uy tín tại 

địa phương để mua vật liệu, sau đó hộ tự xây dựng hoặc thuê nhân công xây mới hoặc cải tạo NTHVS có hạng mục tiếp cận cho người 

già và NKT.  

      

Hình 3: Các hoạt động thực hiện mô hình SANOBA Hình 2: Quy trình SANOBA sau khi hộ gia đình đặt hàng  
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2.5. Các gói thưởng 

(i) Gói thưởng cho CTV, Hội LHPN các cấp và BQL dự án cấp xã cho công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, giám sát dựa vào kết quả 

đầu ra khi hộ hoàn thành NTHVS 

Bảng 1: Gói thưởng cho CTV, Hội LHPN các cấp và BQL cấp xã 

Đối tượng Hộ nghèo, cận nghèo Hộ có đối tượng dễ bị tổn thương Hộ không nghèo SANOBA 

CTV thôn/ấp 70.000 100.000 70.000 

Hội LHPN tỉnh 15.000 15.000 15.000 

Hội LHPN huyện 15.000 15.000 15.000 

BQL dự án cấp xã 70.000 70.000 50.000 

Đơn vị tính: VND/NTHVS 

(ii) Gói thưởng cho hộ gia đình sau khi hoàn thành NTHVS 

▪ Hộ dễ bị tổn thương: từ 1.200.000 đồng đến 1.800.000 đồng/NTHVS 

▪ Hộ nghèo và cận nghèo: từ 800.000 đồng đến 1.320.000 đồng/NTHVS 

Bảng 2: Gói thưởng cho hộ gia đình 

Đối tượng Hộ nghèo, cận nghèo Hộ có đối tượng dễ bị tổn thương 

Tỉnh Tổ chức ĐTHN UBND tỉnh Tổ chức ĐTHN UBND tỉnh 

Hòa Bình 400.000 400.000 750.000 750.000 

Thanh Hóa 320.000 1.000.000 800.000 1.000.000 

Nghệ An 400.000 400.000 750.000 750.000 

Hà Tĩnh 400.000 750.000 750.000 750.000 

Bến Tre 450.000 450.000 600.000 600.000 
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Lưu ý: 

▪ Gói thưởng chỉ áp dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ có đối tượng dễ bị tổn thương. 

▪ Nghệ An là tỉnh mới, nên trong 2 năm đầu 100% kinh phí gói thưởng do Tổ chức ĐTHN hỗ trợ. Từ năm 2021 trở đi, UBND tỉnh đối ứng 

50% kinh phí như bảng trên. 

3. Các loại nhà tiêu hợp vệ sinh  

Theo QCVN 01:2011/BYT của Bộ Y tế, NTHVS là nhà tiêu đảm bảo được các tiêu chí sau: 

▪ Cô lập được phân người, ngăn không cho phân chưa được xử lý tiếp xúc với động vật, côn trùng 

▪ Có khả năng tiêu diệt được các mầm bệnh có trong phân 

▪ Không gây mùi khó chịu và làm ô nhiễm môi trường xung quanh 

Theo bộ quy chuẩn nói trên, có nhiều loại nhà tiêu được coi là NTHVS. Tuy nhiên, trong khuôn khổ dự án WOBA, căn cứ điều kiện thực tế tại 

các địa phương trong vùng dự án, chỉ 03 loại NTHVS được giới thiệu, bao gồm:  

▪ Nhà tiêu tự hoại 

▪ Nhà tiêu thấm dội nước  

▪ Nhà tiêu hai ngăn sinh thái 

Các loại nhà tiêu này đều cần được thiết kế và xây dựng theo tiêu chí có các hạng mục tiếp cận để NKT có thể sử dụng thuận tiện, dễ dàng. Tuy 

nhiên, do đặc điểm của nhà tiêu hai ngăn sinh thái là xây nổi, có bậc tam cấp và thường xa nơi ở nên các hộ gia đình được khuyến khích xây 

dựng và sử dụng nhà tiêu tự hoại hoặc nhà tiêu thấm dội nước. Hai loại nhà tiêu này có thể xây gần hoặc bên trong nhà để NKT có thể sử dụng 

một cách thuận tiện. 

Phần dưới đây trình bày hình ảnh khái quát của 03 loại NTHVS nói trên. Tùy theo nhu cầu, người sử dụng sổ tay có thể tìm hiểu chi tiết các 

loại NTHVS trong bộ QCVN 01:2011/BYT, các hạng mục tiếp cận của NTHVS dành cho NKT trong “Sổ tay đề xuất các mẫu nhà tiêu hợp vệ 

sinh dành cho người khuyết tật tại khu vực nông thôn” và các mẫu NTHVS có giá thành hợp lý trong “Danh mục các sản phẩm nhà tiêu 
hợp vệ sinh - dự án WOBA“. 
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3.1. Nhà tiêu tự hoại 

Có hai loại nhà tiêu tự hoại phổ biến:  

  
(i) Nhà tiêu tự hoại có bể chứa phân xây bằng gạch hoặc ống bi bê tông (ii) Nhà tiêu tự hoại có bể chứa phân là bồn nhựa 

Hình 4: Nhà tiêu tự hoại có bể chứa phân xây bằng gạch hoặc ống bi bê tông 
 

Hình 5: Nhà tiêu tự hoại có bể chứa phân là bồn nhựa  
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3.2. Nhà tiêu thấm dội nước 

 

 

3.3. Nhà tiêu hai ngăn sinh thái ủ phân tại chỗ 

Hình 7: Nhà tiêu hai ngăn sinh thái ủ phân tại chỗ Hình 6: Nhà tiêu thấm dội nước  
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4. Nhà tiêu cho người khuyết tật 

Nhà tiêu cho NKT là nhà tiêu có các hạng mục tiếp cận phù hợp và đáp ứng nhu cầu của NKT, đảm bảo NKT có thể tự sử dụng mà không cần 

đến sự hỗ trợ của người khác.  

Theo Luật Người khuyết tật năm 2010, có 6 dạng tật được quy định. Tuy nhiên, trong khuôn khổ dự án WOBA, nhóm người khuyết tật vận 

động và người khiếm thị được chú trọng hỗ trợ để tiếp cận, sử dụng NTHVS tại hộ gia đình. Do đó, dự án đã đề xuất các mẫu NTHVS cho NKT 

vận động và khiếm thị với các hạng mục tiếp cận nhằm đảm bảo NKT có thể sử dụng thuận tiện, dễ dàng (xem thêm “Sổ tay đề xuất các mẫu 

nhà tiêu hợp vệ sinh cho người khuyết tật tại khu vực nông thôn”). 

Phần ngầm nhà tiêu cho NKT vận động và khiếm thị được xây dựng theo Quy chuẩn QC01:2011/BYT do Bộ Y tế ban hành. Phần thân nhà tiêu 

cần có các hạng mục tiếp cận đáp ứng các yêu cầu sau:  

▪ Lối vào nhà tiêu có các đặc điểm nhằm đảm bảo NKT di chuyển dễ dàng như bằng phẳng, không có chướng ngại vật, có đường dốc dẫn 

đến nhà tiêu dành cho xe lăn hoặc hai bên lối đi có mốc đánh dấu để người khiếm thị hoặc thị lực kém có thể nhận biết bằng tay hoặc 

gậy 

▪ Cửa nhà tiêu đủ rộng, ngưỡng cửa không quá cao nhằm đảm bảo NKT dùng xe lăn có thể di chuyển qua dễ dàng 

▪ Không gian bên trong nhà tiêu đủ rộng để NKT dùng xe lăn di chuyển dễ dàng 

▪ Chốt cửa và vòi nước ở dạng tay gạt nhằm đảm bảo NKT vận động dễ thao tác 

▪ Chỗ rửa tay/bồn rửa tay, vòi nước gần hoặc ở ngay trong nhà tiêu  

▪ Bệ xí có chiều cao phù hợp với NKT, có tay vịn được lắp đặt xung quanh bệ xí, gắn vào tường hoặc sàn nhà 

5. Các rào cản và biện pháp xóa bỏ rào cản đối với người khuyết tật trong tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh 

5.1. Các rào cản 

NKT gặp rất nhiều rào cản trong việc tiếp cận nước sạch và NTHVS, trong đó có các rào cản về môi trường, thái độ và thông tin. 

(i) Rào cản môi trường: rào cản môi trường khiến NKT không thể tiếp cận NTHVS liên quan đến phần cơ sở hạ tầng, bao gồm: 

▪ Nhà tiêu hợp vệ sinh ở khoảng cách xa và không an toàn. 

▪ Đường đi hẹp, gồ ghề hoặc có chướng ngại vật, không có chỉ dẫn, lối dẫn. 

▪ Nhà tiêu hợp vệ sinh có bậc tam cấp và ngưỡng cửa cao. 

▪ Cửa hẹp, không đủ để NKT dùng xe lăn di chuyển qua; cửa không có tay nắm cửa dạng cần gạt. 
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▪ Không gian bên trong nhà tiêu nhỏ hẹp, không đủ để NKT dùng xe lăn di chuyển, không có tay vịn để giữ hoặc làm lối dẫn. 

▪ Bồn cầu quá cao hoặc quá thấp, NKT không thể ngồi hoặc gặp khó khăn khi ngồi xuống. 

(ii) Rào cản thái độ: rào cản thái độ là những khó khăn mà NKT gặp phải do hiểu lầm, định kiến, niềm tin tâm linh của gia đình, cộng đồng 

và xã hội. Rào cản thái độ được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: 

▪ Định kiến của gia đình, cộng đồng và xã hội nói chung là NKT không cần và không nên ra ngoài, không đến những nơi công cộng nên các 

công trình như NTHVS, trạm y tế, trụ sở cơ quan chính quyền… không cần xây dựng hạng mục tiếp cận để NKT có thể sử dụng. 

▪ NKT không được mời tham dự các cuộc họp hoặc sự kiện cộng đồng như họp thôn/ấp. 

▪ Nhu cầu của NKT về sử dụng NTHVS không được quan tâm, ý kiến của họ không được coi trọng trong việc ra quyết định xây dựng NTHVS 

▪ Sự bao bọc quá mức và trợ giúp không đúng cách của gia đình dựa trên quan niệm NKT không tự phục vụ được bản thân dẫn đến việc 

NTHVS không có các hạng mục tiếp cận. Do đó nếu không có sự trợ giúp của người khác, NKT không thể tự sử dụng nhà tiêu. 

(iii) Rào cản thông tin: Rào cản thông tin thể hiện qua việc NKT không thể tiếp cận và không được tạo điều kiện tiếp cận các thông tin liên 

quan tới quyền và lợi ích chính đáng của mình, trong đó có quyền tiếp cận và sử dụng nước sạch và NTHVS. Các rào cản thông tin bao 

gồm: 

▪ NTHVS có hạng mục tiếp cận cho NKT ít hoặc không được đề cập một cách chính thức trong các chính sách, quy chuẩn, văn bản hướng 

dẫn… của Nhà nước. 

▪ Các tài liệu truyền thông, các cuộc họp, các buổi mít-tinh về NTHVS ít hoặc không có sự tham gia của NKT. 

▪ NKT không được tham vấn, không được hỏi ý kiến trong quá trình thiết kế và xây dựng NTHVS. 

5.2. Các biện pháp xóa bỏ rào cản đối với người khuyết tật trong dự án WOBA  

Dự án WOBA đặc biệt tập trung đến đối tượng NKT với mong muốn xóa bỏ các rào cản, giúp NKT thực hiện quyền cơ bản về tiếp cận nước 
sạch và vệ sinh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
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Quyền của người khuyết tật 

Quyền của NKT được nêu rõ trong Công ước về Quyền người khuyết tật do Liên hợp quốc thông qua ngày 13/3/2007 và Luật Người khuyết tật 
Việt Nam. Theo Luật Người khuyết tật (Số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010), người khuyết tật có quyền: 

▪ Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; 
▪ Sóng đo ̣c la ̣p, hòa nha ̣p co ̣ ng đòng; 
▪ Được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội; 
▪ Được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, 

phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng ta ̣ t và mức đo ̣  khuyét ta ̣ t;  
▪ Các quyèn khác theo quy điṇh của pháp lua ̣ t. 

Đặc biệt, Công ước về Quyền người khuyết tật của Liên hợp quốc nhấn mạnh phụ nữ và trẻ em, nhất là bé gái khuyết tật, dễ bị phân biệt đối xử. 
Do vậy, các quốc gia thành viên phải tiến hành các biện pháp bảo đảm cho họ được hưởng trọn vẹn và bình đẳng các quyền và tự do cơ bản của 
con người, trong đó có quyền của người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ và bé gái khuyết tật, người già khuyết tật được hưởng các chương trình 
phúc lợi xã hội và chương trình xoá đói giảm nghèo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để xóa bỏ các rào cản và hỗ trợ NKT trong việc tiếp cận NTHVS, dự án WOBA đã tiến hành nhiều hoạt động dựa trên quyền của NKT như 
sau: 

 

 

 

  

Thông tin 

▪ To  chức truyèn tho ng, tha m ho ̣  gia 
đì̀nh có NKT đe  cung cáp tho ng tin 
vè NTHVS và các chương trì̀nh ho  
trợ 

▪ Làm tờ rơi, tranh ảnh, áp phì́ch vè 
NTHVS cho NKT  

Môi trường 

▪ Xa y dựng mo  hì̀nh ma u vè NTHVS có 
các hạng mục tiép ca ̣ n cho NKT 

▪ Cải tạo lói vào co ng trì̀nh co ng co ̣ ng 
ma u cho NKT 

▪ Cung cáp gói thưởng sau khi ho ̣  gia 
đì̀nh hoàn thành NTHVS 

Thái độ 

▪ To  chức các lớp ta ̣ p huán na ng cao 
nha ̣ n thức vè NKT và NTHVS tiép ca ̣ n; 

▪ Cung cáp tài lie ̣u hướng da n vè ky  
thua ̣ t và truyèn tho ng vè NTHVS cho 
NKT cho các be n tham gia dự án gòm 
“Sổ tay đề xuất các mẫu NTHVS cho 
NKT tại khu vực nông thôn”, “Sổ tay 
hướng dẫn dành cho CTV dự án WOBA 
– hợp phần vệ sinh” 

Hình 8: Các biện pháp xóa bỏ rào cản đối với NKT trong tiếp cận NTHVS 



 
 

DỰ ÁN WOBA    

CHƯƠNG II – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 

1. Vai trò, trách nhiệm và các nhóm hoạt động chính của cộng tác viên 

1.1. Vai trò, trách nhiệm 

(i) Tiến hành khảo sát số liệu đầu vào nhằm thu thập thông tin hộ gia đình, tình trạng nhà tiêu của các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có đối 
tượng dễ bị tổn thương (hộ GESI) theo tiêu chí dự án trên địa bàn thôn/ấp; 

(ii) Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong thôn/ấp để kết nối, vận dụng nguồn lực sẵn có tại chỗ để hỗ trợ 
các hộ nghèo xây dựng nhà tiêu. 

(iii) Giám sát quá trình thi công và chất lượng nhà tiêu mà hộ gia đình đã xây dựng, báo cáo kết quả cho EMW, hỗ trợ trả gói thưởng 
cho hộ sau khi nhà tiêu được thẩm định và được EMW công nhận.   

(iv) Thu thập ý kiến của các hộ gia đình, đóng góp ý tưởng, sáng kiến hay để cải thiện và phát triển các hoạt động dự án. 

1.2. Các nhóm hoạt động chính 

  Phương pháp “Phát triển cộng đồng dựa 
vào nội lực” 

Đây là phương pháp các CTV và Ban quản lý 

dự án có thể sử dụng để huy động nguồn lực 

tại chỗ như ngày công, vật liệu dư thừa của các 

hộ gia đình, sự hảo tâm của các cá nhân, doanh 

nghiệp, các tổ chức chính trị, kinh tế, kỹ 

thuật… trên địa bàn nhằm hỗ trợ xây dựng 

NVS cho nhóm hộ đặc biệt nghèo, hỗ trợ hộ 

nghèo có NKT, đồng thời duy trì các hoạt động 

sinh hoạt cộng đồng.  

Các bước áp dụng chi tiết phương pháp được 

mô tả trong phần Phụ lục. Hình 9: Các nhóm hoạt động chính 
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2. Hướng dẫn thực hiện hoạt động truyền thông 

2.1. Sinh hoạt cộng đồng và họp nhóm 

a. Mục đích và nội dung buổi sinh hoạt cộng đồng/họp nhóm 

Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, cộng tác viên dự án phối hợp với trưởng thôn/ấp để lồng ghép nội dung truyền thông về dự án và thông 

tin, kiến thức về cải thiện điều kiện vệ sinh tại hộ gia đình.  

CTV cần tạo điều kiện để người tham dự phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan tới nước sạch và vệ sinh. Đồng thời, CTV giới thiệu về dự án 

“Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ” (WOBA), qua đó vận động các hộ dân tham gia dự án. CTV cùng thảo luận 

và thống nhất với các hộ về mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh cũng như lựa chọn phương án phù hợp với khả năng tài chính của hộ. 

CTV nên tạo và duy trì không khí vui vẻ, thoải mái trong buổi sinh hoạt cộng đồng/họp nhóm. Để thực hiện được điều này, CTV cần xây dựng 

trước các nội dung, hoạt động của buổi sinh hoạt, lồng ghép các trò chơi tăng tính cộng đồng.  

b. Thành phần cần mời tham gia sinh hoạt cộng đồng/họp nhóm 

Thành phần tham gia buổi sinh hoạt cộng đồng lồng ghép vấn đề vệ sinh: 

  

Hình 10: Thành phần tham gia họp nhóm 



 
 

DỰ ÁN WOBA    

Thành phần tham gia họp nhóm NKT: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: 

▪ Nếu có thể, nên mời số lượng nam nữ tương đương để đảm bảo cân bằng giới.  

▪ Nên tập trung lựa chọn và mời người tham gia từ 2-3 thôn/ấp, không quá rải rác. 

▪ Số lượng NKT khoảng từ 6 – 8 người. 

  

Hình 11: Thành phần tham gia họp nhóm NKT 
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c. Quy trình tổ chức buổi sinh hoạt cộng đồng/họp nhóm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

▪ Mỗi buổi sinh họat cộng đồng/họp nhóm thảo luận 1 – 2 chủ đề kỹ lưỡng và mọi người tham gia đều nắm bắt được những thông tin 

chính và có cơ hội chia sẻ ý kiến riêng.  

▪ Các chủ đề thường được đưa ra thảo luận: phổ biến chính sách liên quan đến vệ sinh môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý 

nghĩa và tầm quan trọng của vệ sinh môi trường; những rào cản NKT gặp phải khi tiếp cận vệ sinh và nước sạch; giới thiệu kỹ thuật xây 

dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh; các mô hình tiếp cận nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật; các phương án tài chính xây 

dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. 

Nội dung chương trình sinh hoạt cộng đồng/họp nhóm được cung cấp trong phần Phụ lục. 

  

Hình 12: Quy trình tổ chức buổi sinh hoạt cộng đồng/họp nhóm 



 
 

DỰ ÁN WOBA    

d. Sinh hoạt nhóm người khuyết tật 

Ngoài các buổi sinh hoạt cộng đồng chung, nên tổ chức các buổi sinh hoạt, họp nhóm cho NKT nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề liên 

quan tới nước sạch như tầm quan trọng của việc tiếp cận nước sạch – vệ sinh, quyền tiếp cận của NKT với nước sạch – vệ sinh, những khó 

khăn, rào cản NKT gặp phải khi tiếp cận các dịch vụ nước sạch – vệ sinh, các mô hình nhà vệ sinh phù hợp với NKT, v.v. 

Ban quản lý dự án và các CTV dự án cần thực hiện các công tác chuẩn bị trước khi họp nhóm: 

▪ Lập kế hoạch thực hiện, xây dựng đề án huy động nguồn hỗ trợ từ cộng đồng, nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội để có kinh phí mua quà 

tặng cho NKT tham gia sinh hoạt 

▪ Tập huấn cho ít nhất một NKT có uy tín, có khả năng tổ chức và điều phối các cuộc họp nhóm 

▪ Xây dựng các nội dung, mục tiêu cho mỗi buổi họp nhóm 

▪ Hỗ trợ NKT di chuyển từ nhà đến địa điểm sinh hoạt, họp nhóm (nhóm vận động có thể là các tình nguyện viên hỗ trợ NKT) 

Trong các buổi sinh hoạt, họp nhóm NKT, CTV cần lưu ý: 

▪ NKT thường rất rụt rè, nên cần tổ chức các trò chơi khởi động nhằm tạo không khí thoải mái, vui vẻ, qua đó giúp gắn kết và tạo sự quan 

tâm, thích thú của người tham gia. Chú ý không truyền thông ngay về NTHVS có hạng mục tiếp cận. 

▪ Giúp NKT nói lên những mong muốn về việc tiếp cận nước sạch và vệ sinh trong cuộc sống. 

▪ Truyền thông về quyền của NKT trong việc tiếp cận nước sạch và vệ sinh. 

▪ Tìm hiểu ý tưởng của NKT về NVS trong gia đình. 

▪ Giới thiệu về các mẫu NTHVS cho NKT để người tham gia buổi sinh hoạt lựa chọn. 

▪ Huy động sự tham gia của NKT đã xây dựng NVS để truyền thông về NTHVS cho những NKT khác, đặc biệt là NKT nặng. 

▪ Duy trì sinh hoạt nhóm NKT tại địa bàn để họ có nơi giao lưu với nhau. 

▪ Giúp NKT chấp nhận sự khác biệt. 

▪ Nên có quà tặng cho người tham gia trong những buổi sinh hoạt đầu tiên. 

Mẫu chương trình họp nhóm NKT được cung cấp trong phần Phụ lục. 
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2.2. Thăm hộ gia đình để vận động xây nhà tiêu 

Việc thăm hộ gia đình nên được thực hiện sau khi đã tổ chức xong cuộc họp nhóm với các hộ dân chưa có nhà tiêu HVS ở thôn/ấp. 

a. Nhóm hộ gia đình cần thăm 

Nhóm hộ gia đình cần thăm là các hộ gia đình chưa có NTHVS.  Các CTV nên sắp xếp thứ tự ưu tiên đi thăm dựa trên nguyên tắc “Dễ trước, 

khó sau”. Ngoài ra, có thể thăm trước những hộ chưa có NTHVS nhưng không có điều kiện tham gia sinh hoạt nhóm như những hộ có người 

già neo đơn, những hộ đi làm chỉ có buổi tối ở nhà… Ba nhóm hộ gia đình mà CTV cần tập trung vận động, bao gồm: 

  

Hình 13: Nhóm hộ gia đình cần thăm và thứ tự ưu tiên 



 
 

DỰ ÁN WOBA    

b. Đối tượng cần gặp tại hộ gia đình  

Để việc thăm hộ có kết quả nhanh chóng, khi thăm hộ, cộng tác viên nên gặp người có tiếng nói quyết định trong gia đình về việc xây nhà tiêu 
để vận động họ. 

Theo khảo sát và nghiên cứu của tổ chức Đông Tây Hội ngộ, người có tiếng nói quyết định trong việc xây nhà tiêu thường là người chồng. Tuy 
nhiên, người vợ cũng là người có ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định vì họ thường là người đưa ra ý tưởng về xây nhà tiêu. Vì vậy tốt nhất 
nên gặp cả hai vợ chồng chủ hộ.  

Đối với các hộ gia đình có người khuyết tật, nên gặp được người khuyết tật để trao đổi những mong muốn của họ. 

c. Quy trình thăm hộ gia đình: Quy trình thăm hộ gia đình được thực hiện qua 2 bước: chuẩn bị và tiến hành thăm hộ. 

Chuẩn bị 

  

Hình 14: Các bước chuẩn bị cho việc thăm hộ 
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Thăm hộ: 

Khi thăm hộ, CTV có thể có những cách nói chuyện khác nhau sao cho phù hợp với điều kiện thực tế cũng như mối quan hệ giữa CTV với chủ 
hộ. Về cơ bản, một cuộc gặp thường gồm những bước sau:  

  

Hình 15: Quy trình thăm hộ 

Nếu hộ đồng ý xây nhà tiêu 
- Giới thiệu các loại NTHVS 

(trong bản danh mục sản 
phẩm), và mô hình 
SANOBA 

Nếu hộ ngần ngại, chưa 
muốn xây nhà tiêu ngay 

- Ghi lại ý kiến của chủ hộ, 
đưa ra dẫn chứng (như 
việc hàng xóm đã xây nhà 
tiêu) để thuyết phục lại. 

- Nếu họ vẫn tiếp tục nghi 
ngại, cảm ơn họ đã dành 
thời gian cho mình và xin 
phép đến thăm vào một 
ngày khác. 

Nếu hộ từ chối 
- Nhắc lại các lợi ích của việc 
có NTHVS để hộ gia đình 
suy nghĩ thêm.  

- Mời hộ gia đình tham dự 
các cuộc hoạt động tuyên 
truyền diễn ra trong thôn. 



 
 

DỰ ÁN WOBA    

d. Một số gợi ý khác khi thăm hộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đối với hộ gia đình chưa có nhà tiêu 

▪ Gợi chuyện bằng cách đặt câu hỏi dẫn dắt:  

- Gia đình ta đi vệ sinh ở đâu? 

- Anh/chị cảm thấy như thế nào khi đi như vậy? Có điểm 
gì mà anh chị không thích? 

▪ Bổ sung hoặc nhấn mạnh những bất lợi của việc đi tiêu ngoài 
trời hoặc phải đi nhờ nhà tiêu của người khác: 

- Bất tiện: phải đi ra ngoài trong lúc trời mưa gió, đêm tối 

- Không an toàn: dễ bị rắn cắn, bị ngã, người già dễ bị cảm 
lạnh đột ngột, phụ nữ hoặc trẻ em gái dễ bị người xấu tấn 
công v.v. 

- Làm phiền người khác: phải nhờ vả hàng xóm 

▪ Tìm hiểu nhu cầu và những khó khăn của hộ gia đình: 

- Anh/chị có muốn xây NTHVS không? 

- Anh/chị dự định bao giờ sẽ xây nhà tiêu? (nếu hộ trả lời 
có) 

- Vì sao anh/chị chưa thể xây nhà tiêu? Anh/chị gặp những 
khó khăn gì? (nếu hộ trả lời chưa muốn xây nhà tiêu) 

Đối với hộ gia đình có nhà tiêu nhưng không hợp vệ sinh 

▪ Xin phép chủ nhà thăm nhà tiêu của hộ để tìm hiểu hiện trạng 
nhà tiêu, và đánh giá xem nhà tiêu này có thể cải tạo hay phải 
dỡ bỏ để xây nhà tiêu mới 

▪ Gợi chuyện bằng cách đặt câu hỏi dẫn dắt: 

- Anh/chị xây nhà tiêu này được bao lâu rồi? 

- Trong gia đình mình có ai không sử dụng nhà tiêu này 
không? Vì sao? 

- Anh/chị cảm thấy như thế nào khi đi như vậy? Có điểm gì 
anh/chị thích (hoặc không thích) về nhà tiêu này? 

▪ Bổ sung hoặc nhấn mạnh những bất lợi của việc sử dụng nhà 
tiêu không hợp vệ sinh: 

- Không sạch sẽ, có mùi hôi 

- Bất tiện, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người trong nhà 

- Không an toàn, dễ làm lây truyền mầm bệnh do chất thải 
không được cách ly và xử lý đúng cách 

▪ Thuyết phục hộ xây NTHVS: nhấn mạnh vào các bất lợi của việc 
không có NTHVS (như đề cập ở trên) và các lợi ích của việc có 
NTHVS (sạch sẽ, thuận tiện. thoải mái, an toàn, không xấu hổ 
khi có khách đến thăm, đặc biệt khi nhà có con gái lớn…) 

Tùy vào điều kiện của mỗi gia đình, CTV sẽ lựa chọn để nhấn 
mạnh vào lợi ích phù hợp với gia đình đó. 
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e. Quy trình thăm hộ gia đình có NKT để vận động xây dựng nhà vệ sinh tiếp cận  

  

Hình 16: Quy trình thăm hộ có NKT 

Nếu hộ ngần ngại, chưa 
muốn xây nhà tiêu 

- Ghi lại ý kiến của chủ 
hộ, đưa ra các dẫn 
chứng (như hộ có NKT 
khác đã xây nhà tiêu 
tiếp cận) để thuyết 
phục lại. 

- Mời hộ đi thăm công 
trình NVS tiếp cận mẫu 
tại địa phương. 

Nếu hộ từ chối xây NVS 
tiếp cận cho NKT 

- Nhắc lại lợi ích của việc 
có NTHVS tiếp cận đối 
với người khuyết tật để 
hộ gia đình suy nghĩ 
thêm. 

- Mời hộ tham dự các cuộc 
sinh hoạt nhóm hoặc mời 
NKT đã có nhà tiêu tiếp 
cận đi cùng 

Nếu hộ đồng ý xây nhà 
tiêu 

Giới thiệu các loại NTHVS 
tiếp cận (trong bản danh 
mục sản phẩm), và mô 
hình SANOBA phù hợp với 
điều kiện kinh tế hộ  
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Đối với hộ gia đình có NKT và có nhà tiêu chưa có các hạng mục tiếp cận, CTV khi đến thăm hộ cần dựa vào kiến thức về NKT để đánh giá tình 

trạng khuyết tật, sau đó xin phép gia đình đi xem và đánh giá tình trạng nhà tiêu của hộ gia đình. Nếu nhà tiêu đã hợp vệ sinh nhưng NKT chưa 

thể tiếp cận, sử dụng được, CTV cần đề nghị hộ gia đình cải tạo, bổ sung các hạng mục tiếp cận. CTV cần đánh giá mức độ tiếp cận của các hạng 

mục như lối vào, cửa nhà tiêu, không gian và các hạng mục bên trong nhà tiêu (bệ xí, vòi nước…) và báo cáo với BQL dự án cấp xã để phối hợp 

tìm phương án cải tạo phù hợp. 

Lưu ý khi làm việc với người khuyết tật 

▪ Dùng các cụm từ “người khuyết tật” và “người không khuyết tật” 

▪ Không sử dụng từ ngữ làm tổn thương NKT như “què”, “cụt”, “mù”,… mà nên nói “khuyết tật vận động”, “khiếm thị”… 

▪ Luôn lắng nghe câu chuyện của NKT và người thân của họ để thấu hiểu những khó khăn và trải nghiệm 

▪ Luôn tôn trọng NKT và ý kiến của họ, không đánh giá, phán xét 
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2.3. Một số khó khăn thường gặp của các hộ gia đình và gợi ý giải pháp 

Khó khăn Gợi ý về các giải pháp 

1. Giá NTHVS quá cao (trên 10 
triệu đồng), gia đình tôi không 
có đủ tiền để xây. 

 

Việc xây nhà tiêu không khó khăn như anh/chị nghĩ. Có nhiều phương án để giải quyết vấn đề này như 
sau: 

▪ Chọn loại nhà tiêu giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo hợp vệ sinh và sử dụng dài lâu 

▪ Chọn cách xây dựng dần dần 

▪ Tận dụng tường/mái nhà của công trình khác 

▪ Vay tiền từ ngân hàng chính sách để xây nhà tiêu: có thể được vay 6 triệu đồng/công trình trong 
thời hạn 5 năm, lãi suất 0,75%/tháng. 

▪ Vay từ nguồn khác (nếu có). 

▪ Tham gia nhóm góp vốn quay vòng  

▪ Mua dần dần các nguyên vật liệu hoặc huy động các nguyên vật liệu dư thừa, có sẵn tại cộng đồng 
(từ các hộ vừa xây xong NTHVS tại địa bàn) 

2. Tôi muốn chờ đến khi có đủ 
tiền để xây nhà tiêu to đẹp, 
chắc chắn luôn một thể. 

Anh chị không nên chờ vì như vậy sẽ rất lâu. Bố mẹ của chúng ta đã già, con cái của chúng ta đang lớn 
rất nhanh.  Không nên để bố mẹ già gặp nguy hiểm khi đi tiêu ngoài trời, trong đêm tối vì họ rất dễ bị 
ngã hoặc đột quỵ. Cũng không nên để con lớn của chúng ta xấu hổ khi có bạn bè của chúng đến chơi nhà 
vì không có nhà tiêu sạch sẽ, hợp vệ sinh. 

Có những giải pháp sau giúp anh chị có NTHVS nhanh hơn (quay lại với các giải pháp đã nêu ở trên). 

3. Chúng tôi đã già (hoặc quá 
bận) không đủ sức để quán 
xuyến việc xây nhà tiêu nữa. 

Hai bác đã nhiều tuổi thì càng nên có NTHVS càng nhanh càng tốt để tránh những rủi ro như bị đột 
quỵ hoặc ngã khi phải đi tiêu vào ban đêm ngoài trời, (hoặc sử dụng nhà tiêu ao cá/hoặc nhà tiêu không 
hợp vệ sinh ở xa nhà). Việc xây nhà tiêu có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của con cái, anh chị em và 
chính quyền địa phương. 
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Khó khăn Gợi ý về các giải pháp 

4. Tôi còn nhiều thứ cần ưu 
tiên hơn xây dựng nhà vệ sinh 
như tập trung đầu tư cho sản 
xuất để “tiền sẽ đẻ ra tiền”. 

Tôi rất đồng ý với anh chị là nếu đầu tư cho sản xuất thì “tiền sẽ đẻ ra tiền”. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ 
hơn một chút thì NTHVS cũng là một khoản rất đáng để đầu tư ngay vì: 

▪ Có NTHVS sẽ rất tiện lợi, an toàn cho người già và trẻ em. 

▪ Có nhà tiêu sạch sẽ, khang trang cũng giúp sinh hoạt dễ dàng, cuộc sống gia đình thoải mái, hạnh 
phúc. 

▪ Có NTHVS cũng sẽ giảm bớt nguy cơ lây nhiễm bệnh tật như các bệnh tiêu chảy, kiết lị, giun sán, 
bệnh ngoài da v.v. 

▪ Nếu trong nhà có người bị tai nạn, mắc các bệnh như trên thì sẽ rất tốn tiền mua thuốc. Bên cạnh 
đó các thành viên khác trong gia đình cũng không thể đi làm được vì phải chăm sóc người ốm. 
Nếu tính tổng thiệt hại thì số tiền này có lẽ sẽ lớn hơn gấp nhiều lần tiền để làm một NTHVS. 

(Quay lại giới thiệu các phương án làm nhà tiêu như trong câu 1) 

3. Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ giám sát và báo cáo 

3.1. Hỗ trợ giám sát 

Cộng tác viên cấp thôn/ấp có trách nhiệm thực hiện những công việc hỗ trợ giám sát sau: 

(i) Giám sát việc xây dựng NTHVS và nghiệm thu công trình: trong quá trình hộ gia đình xây nhà tiêu, CTV cần giúp hộ giám sát việc 

xây dựng để đảm bảo nhà tiêu được xây đúng kỹ thuật. Mỗi nhà tiêu cần được giám sát ít nhất 2 lần:  

 Lần 1: trước khi đậy nắp bể chứa phân 

 Lần 2: sau khi nhà tiêu được hoàn thành. Trong lần giám sát này, CTV sẽ phối hợp với cán bộ BQL dự án xã để tiến hành nghiệm 

thu công trình. 

(ii) Tham gia thẩm định nhà tiêu cùng cán bộ Hội LHPN tỉnh/huyện và nhân viên ĐTHN 

(iii) Theo dõi lấy ý kiến phản hồi của hộ gia đình: trong quá trình giám sát, thăm hộ gia đình, CTV cấp thôn sẽ thu thập ý kiến phản hồi 

của hộ gia đình về nhà tiêu và dịch vụ của các nhà cung cấp, sau đó báo cáo với chương trình SANOBA thông qua Hội LHPN xã. 
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3.2. Hỗ trợ báo cáo  

Hàng tháng các CTV cấp thôn/ấp cần báo cáo cho BQL dự án xã về các hoạt động sau: 

(i) Kế hoạch tháng của thôn/ấp. 

(ii) Kết quả thực hiện các hoạt động trong tháng (như họp thôn, thăm hộ gia đình) 

(iii) Danh sách hộ gia đình đăng ký xây nhà tiêu trong thôn/ấp  

(iv) Danh sách hộ gia đình đã xây xong nhà tiêu trong thôn/ấp 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 01: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN “PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG DỰA VÀO NỘI LỰC” (PHƯƠNG PHÁP ABCD) 

Phương pháp “Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực” (gọi tắt là ABCD – Asset-Based Community Development) được áp dụng trong dự án 

WOBA nhằm khai thác nguồn lực tại chỗ của địa phương để cải thiện điều kiện vệ sinh cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hộ có đối tượng 

dễ bị tổn thương, đặc biệt là người khuyết tật.  

Phương pháp bao gồm các bước sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 17: Các bước thực hiện phương pháp Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực 
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Bước 1: Xác định nguồn lực tại cộng đồng 

Có nhiều cách định nghĩa và xác định nguồn lực tại cộng đồng tùy hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, trong phạm vi áp dụng phương pháp ABCD, 

nguồn lực cộng đồng được xác định qua 5 dạng như sau: 

 
Hình 18: Các dạng nguồn lực 

Trong phạm vi dự án WOBA với đối tượng trọng tâm là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là người khuyết 
tật, các nguồn vốn được thể hiện như sau: 
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Vốn con người: là những người dân có kiến thức, năng lực, sáng kiến, sức lao động để đóng góp, hỗ trợ việc xây nhà tiêu cho các hộ nghèo, 
cận nghèo, hộ có đối tượng dễ bị tổn thương. Những đóng góp, hỗ trợ này có thể dưới hình thức góp ngày công, vật liệu xây dựng, tham gia 
góp ý, vận động các hộ chưa có nhà tiêu xây NTHVS… 

Vốn tự nhiên: những nguồn nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương như sông suối, rừng tre nứa, cát bồi bãi sông, đá vôi… có thể khai thác và 
sử dụng để xây dựng nhà tiêu. 

Vốn vật chất: là những cơ sở hạ tầng tại địa phương như hệ thống đường giao thông thuận tiện cho việc chuyên chở nguyên vật liệu, nhà văn 
hóa làm nơi tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp nhóm truyền thông về vệ sinh môi trường. 

Vốn tài chính: là các nguồn tài chính mà các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong cộng đồng có thể huy động để hỗ trợ cho 
các hộ gia đình nghèo, hộ có đối tượng dễ bị tổn thương xây dựng nhà vệ sinh, là những cơ hội sinh kế như nghề truyền thống giúp tạo việc 
làm cho người khuyết tật hoặc giúp hộ gia đình thoát nghèo… 

Vốn xã hội: là mối liên hệ và sự quen biết giữa các cá nhân, tổ chức… tại cộng đồng với các lãnh đạo địa phương, các nhà hảo tâm, các đoàn 
thể, doanh nghiệp... qua đó có thể huy động hỗ trợ chính sách, tinh thần, tiền bạc, nguyên vật liệu... 

Bước 2: Lập sơ đồ và tổ chức các nguồn lực  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19: Các nguồn lực xây dựng 
NTHVS có tiếp cận cho NKT 
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Bước 3: Huy động và liên kết các nguồn lực 

Sau khi xác định rõ các nguồn lực tại cộng đồng, cần xác định sự liên kết giữa các nguồn lực để thực hiện các hoạt động. Ví dụ: Trưởng ấp/ 

thôn có khả năng giao tiếp tốt và quen biết một doanh nghiệp tư nhân trong xã có thể liên hệ với doanh nghiệp để huy động sự hỗ trợ về tài 

chính cho một hộ nghèo xây dựng NTHVS. 

Bước 4: Xây dựng tầm nhìn và lập kế hoạch 

Trước khi lập kế hoạch, cần xác định danh sách hộ gia đình cần hỗ trợ để có thể xây dựng NTHVS. Dưới đây là mẫu CTV có thể tham khảo để 

xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể tại địa bàn mình phụ trách.  

Hình 20: Sơ đồ mối quan hệ của các tổ chức liên 
quan tới xây dựng NTHVS tiếp cận cho NKT 
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KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG NTHVS CHO HỘ GIA ĐÌNH CÓ NKT VẬN ĐỘNG HOẶC KHIẾM THỊ 

Ngày lập kế hoạch: 

Điều kiện  đầu vào 

 Đang sinh sống trong nhà cấp 4 chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, đất chính chủ 

 Hộ đang dùng nước giếng khoan hoặc nước mưa 

 Có người khuyết tật vận động hoặc người khiếm thị vẫn có thể tự làm vệ sinh cá nhân 

Kết quả mong đợi  Xây dựng mới/cải tạo nhà vệ sinh có hạng mục tiếp cận cho người khuyết vận động/khiếm thị 

STT Hoạt động  
Thời 

gian 

Người chịu 

trách nhiệm 

chính 

Nguồn lực cộng đồng 

(tài chính và hiện vật) 

Hỗ trợ từ bên ngoài 

(tài chính và hiện 

vật) 

Cá nhân/tổ chức cung 

cấp nguồn lực 

1 
Vận động hộ xây dựng 

NTHVS 
 Chi hội phụ nữ 

thôn  
     

2 
Huy động vật liệu cát, đá 

sỏi… 
 Ban lãnh đạo 

thôn/ấp 
Cát, sỏi, đá, gạch   

Xin nguyên vật liệu còn 

dư từ những hộ vừa 

xây xong NTHVS 

3 
Huy động nguồn tiền 
mua gạch, xi măng, sắp 

thép 

 BQL xã   1.500.000 Dự án WOBA 

4 

Huy động gia đình mua 

thiết bị vệ sinh, gạch ốp 

lát 

  Hộ gia đình 3.000.000  Hộ gia đình đối ứng  

5 
Huy động nhân công đào 

hố 
 Ban lãnh đạo 

thôn/ấp  
Nhân công  

Huy động đoàn thanh 
niên/hội nông dân giúp 

ngày công 
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6 

Huy động kinh phí thuê 
thợ xây xây dựng phần 

ngầm và phần thân nhà 

tiêu có tiếp cận 

 Chi hội phụ nữ  1.500.000 
Hội LHPN kết nối với 

vay vốn xoay vòng  

7 
Huy động kinh phí mua 

tấm tôn lợp mái 
 BQL xã  500.000 

UBND xã và mạnh 

thường quân/nhà hảo 

tâm hỗ trợ 

8 

Huy động kinh phí hoàn 

thiện công trình, sơn, 

điện, nước 

 Hội LHPN 500.000 500.000   Quỹ Vì hội viên nghèo 

  Tổng     7.500.000   

Bước 5: Thực hiện và duy trì các hoạt động 

Cần ghi chép lại kết quả thực hiện để có thể điều chỉnh hoặc lựa chọn, sử dụng các nguồn lực khác để đạt được mục tiêu.  
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PHỤ LỤC 02: MẪU CHƯƠNG TRÌNH BUỔI SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG VÀ HỌP NHÓM NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

Mẫu chương trình sinh hoạt cộng đồng 

STT Nội dung 
Thời 

lượng 
Người thực hiện Yêu cầu 

1 
- Ổn định tổ chức, kiểm tra số người tham dự 
- Giới thiệu mục đích, thành phần tham dự, 

thống nhất chương trình và thời gian họp 
5 phút CTV cấp thôn/ấp 

- Người tham dự có mặt đầy đủ, ngồi tập trung và 
trật tự 

- Người tham dự hiểu được mục đích của cuộc họp 

2 

- Trao đổi về thực trạng vệ sinh của địa 
phương 

- Giới thiệu sơ lược về dự án WOBA thực hiện 
tại xã 

10 phút 
Cán bộ đại diện 
BQL xã 

- Thực trạng được nêu rõ ràng dựa trên kết quả 
khảo sát, điều tra 

- Nội dung dựa vào bài giới thiệu dự án trong Hội 
nghị triển khai cấp xã. 

 
3 

Thảo luận: 
- Những khó khăn khiến cho hộ gia đình chưa 

có NTHVS. 
- Những thắc mắc liên quan đến việc xây dựng 

NTHVS 
- Gợi ý các giải pháp 

40 phút 
Cán bộ truyền 
thông, các nhà 
cung ứng, thợ xây  

- Các hộ dân được thoải mái trao đổi về vấn đề liên 
quan đến vệ sinh 

- Câu hỏi của người tham dự được giải đáp cặn kẽ 
- Ngời dân được tư vấn cụ thể về các giải pháp cho 

những vấn đề, khó khăn của họ 

4 
- Giới thiệu các loại NTHVS được chấp nhận trong 

dự án 
15 phút 

Cán bộ truyền 
thông 

- Sử dụng các bức tranh trong bộ danh mục sản 
phẩm để giới thiệu 

- Tập trung vào các loại nhà tiêu phù hợp với địa 
phương 

5 
- Xác định nhiệm vụ của thôn/ấp : thời gian tới 

sẽ làm gì để cải thiện tình hình vệ sinh 
- Đưa ra chỉ tiêu phấn đấu 

5 phút Trưởng thôn/ấp 
- Nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng  
- Chỉ tiêu có tính khả thi 

6 

- Đăng ký xây dựng NTHVS 
- Đăng ký tham gia nhóm góp vốn quay vòng 

(nếu có) 
- Đăng ký vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 

15 phút 
Trưởng thôn/ấp 
TTV 

- Có được danh sách người đăng ký xây nhà tiêu 
 

7 
Đánh giá kết quả buổi truyền thông – giao 
nhiệm vụ cho thôn 

5 phút 
Cán bộ đại diện 
BQL xã 

- Có chỉ tiêu cụ thể và thời hạn hoàn thành  

8 
- Cảm ơn người đến dự  
- Phát biểu bế mạc và tặng quà (nếu có) 

5 phút 
Trưởng thôn/ấp 
TTV 

- Danh sách có chữ ký người tham dự 

TỔNG CỘNG 100 phút 
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Mẫu chương trình họp nhóm người khuyết tật 

STT Nội dung 
Thời 

lượng 
Người thực hiện Yêu cầu 

1 
- Ổn định tổ chức  
- Giới thiệu mục đích, thành phần tham dự, 

thống nhất chương trình và thời gian họp 

5 phút 
Cộng tác viên cấp 

thôn/ấp 

- Người tham dự có mặt đầy đủ, ngồi tập trung và 
trật tự 

- Người tham dự hiểu được mục đích của cuộc họp 

2 

- Trao đổi về thực trạng vệ sinh của địa 
phương. 

- Giới thiệu sơ lược về dự án WOBA thực hiện 
tại xã, nhấn mạnh về việc dự án hỗ trợ cho 
nhóm đối tượng yếu thế như NKT 

10 phút 
Cán bộ đại diện 

BQL xã 

- Thực trạng được nêu rõ ràng dựa trên kết quả 
khảo sát, điều tra 

- Nội dung dựa vào bài giới thiệu dự án trong Hội 
nghị triển khai cấp xã. 

 

3 

Trao đổi: 

- Những khó khăn/rào cản đối với NKT khi 
thực hiện vấn đề vệ sinh tại gia đình 

- Những mong muốn của NKT về vấn đề vệ 
sinh, nước sạch 

- Gợi ý các giải pháp 

60 phút 
Cán bộ truyền 

thông  

- Khuyến khích NKT thoải mái trao đổi về những 
vấn đề liên quan đến vệ sinh 

- Ghi chép đầy đủ các ý kiến, nguyện vọng của NKT 
- NKT được tư vấn cụ thể về các giải pháp cho 

những vấn đề, khó khăn của họ. 

4 
Giới thiệu các mô hình NTHVS tiếp cận dành cho 

NKT 
15 phút 

Cán bộ truyền 

thông 

- Sử dụng các bức tranh trong bộ tranh lật để giới 
thiệu.  

- Tập trung vào các mô hình nhà tiêu tiếp cận phù 
hợp với NKT 

5 
- Xác định nhiệm vụ của thôn: thời gian tới sẽ làm 

gì để hỗ trợ những gia đình có NKT 
5 phút Trưởng thôn/ấp -  Nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng  

-  Chỉ tiêu có tính khả thi 

6 - Đăng ký tham quan mô hình NTHVS cho NKT 10 phút Y tế - TTV 
- Có được danh sách người đăng ký  
 

7 
Đánh giá kết quả buổi truyền thông – giao 

nhiệm vụ cho thôn. 
5 phút 

Cán bộ đại diện 

BQL xã 
- Có chỉ tiêu cụ thể  và thời hạn hoàn thành  

8 - Cảm ơn người đến dự  
- Phát biểu bế mạc và tặng quà (nếu có) 

10 phút 
Trưởng thôn/ấp 

TTV 
- Danh sách có chữ ký người tham dự 

TỔNG CỘNG 120 phút 
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