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LỜI MỞ ĐẦU  

Sổ tay “Hướng dẫn thực hiện Dự án WOBA – Hợp phần nước sạch” là một nỗ lực của Dự 

án “Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ” (WOBA) nhằm 

quy định các nguyên tắc định hướng, chính sách, quy trình và yêu cầu cho việc thực hiện hợp 

phần nước sạch. Cuốn sổ tay này là tài liệu tổng hợp, giúp trang bị cho các cán bộ trung tâm 

nước, hội liên hiệp phụ nữ, các đơn vị cấp nước, doanh nghiệp tư nhân và các cộng tác viên 

trên địa bàn dự án những kiến thức cơ bản về các tiêu chí lựa chọn đối tượng để tham gia 

hưởng lợi từ dự án, các bước để triển khai thực hiện hợp phần nước sạch của dự án, cũng như 

cung cấp các kỹ năng truyền thông, vận động cộng đồng đặc biệt là nhóm các hộ nghèo, cận 

nghèo và dễ bị tổn thương tham gia đấu nối nước sạch và hướng dẫn kỹ năng tiếp cận nước 

sạch cho người khuyết tật. Ngoài ra, sổ tay còn hướng dẫn các đơn vị cấp nước tham gia dự 

án những kiến thức cơ bản về nội dung các bước xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn có đề 

cập ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Với mục tiêu giúp các đối tượng nghèo, cận nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương (GESI) 

trong đó có người khuyết tật thực hiện các quyền cơ bản trong lĩnh vực nước sạch - vệ sinh, 

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 “Sổ tay hướng dẫn dành cho cộng 

tác viên dự án WOBA – Hợp phần vệ sinh” trang bị cho cộng tác viên các xã những kiến 

thức cơ bản về nhà tiêu hợp vệ sinh, cung cấp những kỹ năng tuyên truyền, vận động cộng 

đồng xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, kỹ năng tiếp cận các đối tượng người khuyết tật thực 

hiện các quyền về nước sạch – vệ sinh và “Đề xuất các mẫu nhà tiêu hợp vệ sinh cho người 

khuyết tật tại khu vực nông thôn” giúp trang bị cho các cán bộ y tế, cán bộ Hội phụ nữ và thợ 

xây những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết về nhà tiêu hợp vệ sinh cũng như các hạng 

mục tiếp cận tại các công trình công cộng cho người khuyết tật. Ngoài ra, còn có cuốn 

“Danh mục các sản phẩm nhà tiêu hợp vệ sinh – 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 sức khỏe cộng đồng và bình đẳng giới 

cho các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có người khuyết tật 

nhằm tăng tỷ lệ tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch, 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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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

BĐKH Biến đổi khí hậu 

BPKS Biện pháp kiểm soát 

BQLDA Ban Quản lý dự án 

CHOBA Cải thiện Vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả 

CNAT Cấp nước an toàn 

CTV Cộng tác viên 

CSS Khảo sát sự hài lòng của khách hàng sau 3-6 tháng sử dụng dịch vụ 

DFAT Bộ Ngoại giao và thương mại Úc 

DNTN Doanh nghiệp tư nhân 

ĐTHN  Tổ chức Đông Tây hội ngộ 

GESI Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội 

GPS Hệ thống định vị toàn cầu 

HPN  Hội liên hiệp phụ nữ 

KHCNAT Kế hoạch cấp nước an toàn 

MOU Thỏa thuận hợp tác 

NKT Người khuyết tật 

OBA Hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra 

Sở NN-PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

STTH Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án WOBA 

TTNS Trung tâm nước sạch tỉnh 

TTNSQG Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn 

TTV Tuyên truyền viên 

UBND  Uỷ ban nhân dân  

VIHEMA Cục Quản lý môi trường Y tế Việt nam 

VNĐ Đồng Việt nam 

WOBA Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ 
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1. MÔ TẢ DỰ ÁN  

1.1 Giới thiệu dự án WOBA 

Dự án được giao cho Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam chủ trì, các đơn vị 

phối hợp cấp trung ương là Trung tâm Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn (TTNSQG) và Cục Quản lý Môi trường y tế (VIHEMA). Đơn vị phối hợp cấp tỉnh 

là UBND tỉnh, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường, 

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các sở ban ngành liên quan. 

Tổ chức ĐTHN, với vai trò quản trị dự án WOBA, đã phối hợp với Trung ương HPN, 

TTNSQG và các UBND các tỉnh được tài trợ nghiên cứu soạn thảo Bản Thỏa thuận Tài 

trợ (MOU). Các bản thỏa thuận Tài trợ đã được ký kết giữa ĐTHN với Trung ương HPN, 

TTNSQG và các UBND tỉnh. Các bản thỏa thuận nêu rõ vai trò và trách nhiệm của 

ĐTHN, Trung ương HPN, TTNSQG và các UBND các tỉnh trong việc thực hiện dự án. 

1.2 Hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra trong hợp phần nước sạch dự án WOBA. 

1.2.1 Hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra (OBA) 

Hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra (OBA) là một phương pháp cải tiến nhằm đẩy mạnh khả 

năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản như: cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục cho 

người nghèo ở các nước đang phát triển. ĐTHN thực hiện thành công phương pháp OBA 

trong việc đầu tư các dự án cung cấp nước sạch cho các chính quyền địa phương Việt 

Nam và hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp tư nhân ở các vùng ít có thuận lợi nhằm cung 

cấp dịch vụ trực tiếp cho người nghèo. 

OBA áp dụng mức hỗ trợ dựa trên kết quả đã hoàn thành rõ ràng để hỗ trợ cho việc cung 

cấp các dịch vụ cơ bản. Kết quả đầu ra của hệ thống nước sạch đáp ứng điều kiện của tài 

trợ theo phương thức OBA được định nghĩa là các đấu nối có đồng hồ đang hoạt động 

được kết nối từ mạng lưới đường ống nước sạch và lượng nước tiêu thụ trong sáu tháng.  

OBA đòi hỏi phải uỷ quyền việc cung cấp dịch vụ cho một đơn vị thứ ba, điển hình là các 

cấp chính quyền như Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh môi trường nông thôn, các 

doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức phi chính phủ như Đông Tây Hội Ngộ (ĐTHN), hoặc 

các tổ chức cộng đồng, dựa vào các hợp đồng ràng buộc việc giải ngân các quỹ công 

cộng này cho các dịch vụ hay các kết quả đầu ra thực sự.  

OBA khác với các hình thức hỗ trợ theo hợp đồng khác bởi vì sự hỗ trợ chỉ được thực 

hiện sau khi kết quả đầu ra đã được thẩm tra (ví dụ như nước đã được cấp trực tiếp đến 

tận nhà người hưởng lợi cả về số lượng và chất lượng) - điều này phụ thuộc vào ĐTHN, 

TTN và chính quyền địa phương tìm ra phương pháp thích hợp nhất để cung cấp đầu ra 

đã được định rõ. 

1.2.2 Sử dụng phương pháp OBA trong hợp phần nước sạch của dự án WOBA  

ĐTHN có nhiều năm kinh nghiệm sử dụng phương pháp OBA trong việc nâng cao giá trị 

của nguồn đầu tư và cải thiện hoạt động và tính bền vững của trạm cung cấp nước sạch 

nông thôn ở Việt Nam. ĐTHN sẽ làm việc trực tiếp với các Trung Tâm Nước Sạch và 
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VSMTNT/Trung Tâm Nước Sinh Hoạt và VSMTNT tỉnh (TTNS) nhằm đạt được các 

mục tiêu của dự án. 

ĐTHN sẽ phối hợp với TTNSQG và các TTNS với vai trò điều phối các hoạt động của 

Dự án, các doanh nghiệp (có thể gồm cả các TTNS) được chọn sẽ trực tiếp thực hiện Dự 

án. Việc giải ngân theo mức hỗ trợ cam kết trước sẽ dựa trên số hộ được đấu nối vào hệ 

thống.  

Với phương pháp này, mức hỗ trợ chỉ được giải ngân sau khi bên thứ ba nghiệm thu số 

hộ kết nối và đạt yêu cầu cung cấp dịch vụ sau sáu tháng hoạt động. Mức hỗ trợ sẽ được 

thỏa thuận trước khi thực hiện. Các doanh nghiệp cấp nước sẽ được tạm ứng chi phí và sẽ 

được giải ngân sau khi ĐTHN nghiệm thu kết quả đạt yêu cầu. Phương pháp này đáp ứng 

cho những thách thức sau: 

• Cải thiện hiệu quả chi phí đầu tư và thực hiện bằng việc cấp kinh phí hỗ trợ sau 

khi ĐTHN nghiệm thu và dịch vụ cấp nước sau sáu tháng hoạt động đạt yêu cầu.  

• Cải thiện hiệu quả chi phí đầu tư vì mức hỗ trợ được thỏa thuận trước.   

• Chuyển những rủi ro về việc thực hiện và tài chính cho các nhà cung cấp dịch vụ. 

Nhằm đảm bảo đầy đủ cam kết về chính trị cho những cải cách được giới thiệu trong dự 

án này, ĐTHN sẽ ký các Bản Thỏa thuận: Ở cấp Trung ương sẽ ký kết thỏa thuận với 

Trung ương HPN, TTNSQG; Ở cấp địa phương, ĐTHN sẽ ký kết các MOU với từng Uỷ 

Ban Nhân Dân (UBND) tỉnh (bao gồm hai hợp phần Nước sạch và Vệ sinh). UBND tỉnh 

sẽ thành lập Ban quản lý dự án tỉnh để điều phối việc thực hiện dự án này.  

Vì có nhiều trạm cấp nước dư công suất sản xuất nước nên trọng tâm của dự án là đấu nối 

cấp nước cho những hộ chưa có nước sạch xen kẹp trên mạng đường ống cấp nước có sẵn 

hoặc mở rộng hệ thống tuyến ống phân phối và đấu nối thêm nhiều hộ vào hệ thống hiện 

có hơn là xây dựng hệ thống nước sạch mới. Tỷ lệ đấu nối cho các đối tượng hộ nghèo, 

cận nghèo và các hộ GESI được gia tăng là yếu tố then chốt của Dự án này. Việc giải 

ngân sẽ dựa trên số hộ thuộc đối tượng WOBA đấu nối thực tế vào từng hệ thống và trả 

tiền nước sử dụng hàng tháng.   

Việc cải thiện hiệu quả chi phí đầu tư được giải quyết bằng cách: 

• ĐTHN phối hợp với TTNS thông báo và cung cấp các thông tin liên quan đến Dự 

án để huy động các đơn vị cấp nước hiện có (bao gồm cả TTNS) trên địa bàn tỉnh 

tham gia vào dự án.   

• TTNS sẽ nộp các đề nghị dự án cho ĐTHN, trong đó sẽ sử dụng những kinh 

nghiệm và chuyên môn của mình để kiến nghị các biện pháp giảm chi phí. 

Việc cải thiện vận hành, duy tu, bảo dưỡng và tính bền vững của các trạm cấp nước sẽ 

được giải quyết ở nhiều cấp: 

• Điều kiện tiên quyết để ĐTHN tài trợ là những trạm cấp nước phải đảm bảo tiêu 

chí cấp nước bền vững:  
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i. Cấp đủ nước đảm bảo về chất lượng, lưu lượng và cột áp; 

ii. Thời gian cung cấp dịch vụ: đảm bảo cấp nước cho hộ gia đình ổn định, 

liên tục hàng ngày trong năm; 

iii. Công trình hoạt động hiệu quả: Có bộ máy tổ chức quản lý, vận hành 

công trình; Có kế hoạch cấp nước an toàn có đề cập đến biến đổi khí 

hậu; Tỷ lệ thất thoát nước nhỏ; Phí thu từ dịch vụ cung cấp nước sạch 

đủ chi trả cho các chi phí quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng. 

• Một nguồn kinh phí sẽ được phân bổ cho các chương trình đào tạo định kỳ các cán 

bộ, công nhân quản lý, vận hành các trạm cấp nước tại bốn tỉnh dự án. 

ĐTHN sẽ phối hợp với HPN tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của các hộ dân đối với 

dịch vụ cấp nước sau 6 tháng sử dụng.  

 

1.2.3 Định mức hỗ trợ   

Hỗ trợ dựa trên kết quả được định nghĩa là một đấu nối cụm đồng hồ nước với một mạng 

lưới cung cấp nước sạch, bằng chứng là một đấu nối hoạt động tốt với 6 tháng sử dụng 

nước có trả tiền. 

Các mức hỗ trợ đã được thỏa thuận cho từng tỉnh hưởng lợi (mức hỗ trợ từ 1,2 – 1,5 triệu 

/đấu nối hoàn thành) 

Mỗi hộ hưởng lợi sẽ đóng một khoản kinh phí (tùy theo sự thoả thuận của doanh nghiệp 

với hộ dân của từng tỉnh) để mua đồng hồ, vật tư và tiền công đấu nối vào nhà họ (đồng 

hồ đo nước phải được dán tem kiểm định chất lượng của cơ quan chuyên môn). 

Mức hỗ trợ cho mỗi đấu nối của tất cả các trạm tham gia Dự án sẽ không thay đổi trong 

suốt Dự án. Phần chênh lệch giữa chi phí thực tế và mức hỗ trợ đã thỏa thuận sẽ được 

doanh nghiệp tự cân đối và huy động các nguồn lực đối ứng hợp pháp khác. 

 

1.3 Các mục tiêu của dự án và tác động mong đợi 

1.3.1 Mục tiêu dự án:  

• Cải thiện sức khỏe cộng đồng và bình đẳng giới thông qua hỗ trợ dựa trên kết quả 

(OBA) cho các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương nhằm tăng tỷ lệ 

tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch. 

• Tập trung huy động các nguồn lực đối ứng của địa phương nhằm đạt mục tiêu xây 

dựng Nông thôn mới, đảm bảo tính bền vững và bình đẳng xã hội. 

1.3.2 Kết quả mong đợi:  

• Củng cố năng lực đối tác chính phủ để có thể áp dụng triển khai và duy trì các 

phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả OBA cho chương trình Nước sạch & Vệ 

sinh ở vùng nông thôn Việt Nam. 



Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA – Hợp phần cấp nước  

Sổ tay hướng dẫn thực hiện  8 

• Tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp để có thể cung cấp dịch vụ bền 

vững và hướng tới cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương tại nông thôn Việt Nam. 

• Cải thiện sự bình đẳng trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ Nước sạch và Vệ 

sinh, đặc biệt đối với nhóm cộng đồng khó khăn, vùng sâu vùng xa. 

• Thúc đẩy đạt được kết quả và tác động về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ 

trong cộng đồng và hộ gia đình. 

• Tăng cường áp dụng tri thức và ra quyết định dựa trên bằng chứng khoa học trong 

thúc đẩy bình đẳng giới và tiếp cận dịch vụ nước sạch và vệ sinh, đóng góp cho tri 

thức toàn cầu. 

 

1.4 Tổ chức thực hiện 

Trách nhiệm chính của các bên được nêu tóm tắt dưới đây: 

1.4.1 Cấp Trung Ương 

a) Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam (Trung ương HPN) 

• Phối hợp với ĐTHN, TTNSQG trong quá trình thực hiện chương trình nhằm đạt 

được các kết quả theo yêu cầu của nhà tài trợ mà các bên liên quan cam kết thực 

hiện.  

• Cơ chế phối hợp: Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam duy trì Ban quản lý 

dự án CHOBA giai đoạn 2. Đồng thời Trung ương HPN cử một người đại diện, 

phụ trách việc liên hệ, phối hợp với tổ chức Đông Tây Hội ngộ trong suốt chu 

trình dự án.   

• Phối hợp với TTNSQG và Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương để có sự hỗ 

trợ về cơ chế, kỹ thuật và tài chính từ cấp Trung ương đến địa phương. 

• Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên, người đại diện, chuyên gia của Bên tài 

trợ đến địa bàn triển khai dự án (nếu có).  

• Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng quý với Tổ chức Đông Tây Hội ngộ, 

TTNSQG và các bên liên quan để cập nhật tình hình thực hiện dự án và chuẩn bị 

cho việc triển khai kế hoạch quý tiếp theo. 

b) Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (TTNSQG) 

• Điều phối, nghiên cứu tính khả thi của dự án  

• Hỗ trợ kỹ thuật trong các hoạt động: lựa chọn địa điểm tham gia dự án; lựa chọn 

nhà đầu tư; chuẩn bị hồ sơ thiết kế kỹ thuật. 

• Phối hợp tham gia một số hoạt động giám sát, thẩm định, đánh giá và tập huấn kỹ 

thuật nâng cao năng lực quản lý vận hành trạm cấp nước  

• Làm việc với các Ban quản lý dự án và TTNS các tỉnh để xây dựng quy trình thực 
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hiện và hướng dẫn các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp cấp nước tham gia dự án; 

• Hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trong lĩnh vực nước sạch làm hồ sơ 

tham gia vào dự án; 

• Tổ chức các cuộc họp với đại diện BQLDA, ĐTHN, TTNSQG, và HPN tỉnh để 

lựa chọn công trình cấp nước tập trung đủ điều kiện tham gia vào dự án để (i) 

thẩm định đánh giá tính khả thi, thiết kế kỹ thuật và dự toán; (ii) đánh giá tính bền 

vững của các nguồn nước, chức năng và quản lý vận hành của trạm cấp nước và 

(iii) thẩm định và đánh giá mức tiền đối ứng và đóng góp của trạm cấp nước và 

đóng góp của hộ dân trên mức hỗ trợ của nhà tài trợ cho hộ nghèo/cận nghèo/hộ dễ 

bị tổn thương đấu nối công trình nước sạch; 

• TTNSQG xem xét hồ sơ xin tham gia của các trạm cấp nước liên quan đến: (i) 

kịch bản biến đổi khí hậu công bố bởi Bộ Tài Nguyên Môi trường; (ii) đánh giá 

tác động môi trường kèm theo hồ sơ đăng ký tham gia; và (iii) kế hoạch quản lý 

nguồn nước cấp tỉnh được UBND tỉnh hoặc các đơn vị có thẩm quyền phê duyệt 

• Tổ chức tập huấn cho các đơn vị cấp nước để nâng cao năng lực quản lý trạm cấp 

nước; 

• Tham gia hỗ trợ tư liệu hóa quy trình thực hiện dự án và hỗ trợ điều phối, tổ chức 

các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và vận động chính sách với sự tham gia của 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Doanh nghiệp cấp nước 

của các tỉnh dự án và các ban ngành có liên quan; 

1.4.2 Cấp địa phương 

a) Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh  

• Phối hợp với TTNS tỉnh và doanh nghiệp cấp nước lập kế hoạch và tổ chức thực 

hiện các cuộc họp truyền thông, hỗ trợ hộ vay vốn Nước sạch và tuyên truyền vận 

động người dân tham gia dự án WOBA; 

• Phối hợp với TTNS rà soát danh sách khảo sát hộ hưởng lợi tiềm năng của dự án 

WOBA trong khu vực cấp nước của công trình đề xuất trước xây dựng; và khảo 

sát mức độ hài lòng của khách hàng sau từ ba (03) đến sáu (06) tháng sử dụng dịch 

vụ nước sạch và báo cáo cho ĐTHN; 

• Cử cán bộ tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, hội nghị triển khai, lập kế hoạch, 

họp ban quản lý dự án WOBA để có đủ khả năng thực hiện các hoạt động khảo 

sát, giám sát, tuyên truyền vận động tạo nhu cầu của hợp phần Nước sạch trong dự 

án WOBA. 

b) Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh 

• Ủy quyền cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn tỉnh triển 

khai thực hiện, giám sát và điều phối các hoạt động của hợp phần nước sạch trong 

dự án WOBA; tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo quy định. 

• Kiểm tra các hoạt động triển khai dự án của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi 
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trường nông thôn tỉnh 

c) Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn tỉnh 

• Triển khai, giám sát và điều phối các hoạt động của hợp phần nước sạch trong dự 

án WOBA theo sự ủy quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

• TTNS có thể tham gia với tư cách là đơn vị cung cấp nước sạch cho dự án như các 

doanh nghiệp nếu đảm bảo các tiêu chí lựa chọn của dự án; 

• Phối hợp với HPN tỉnh tổ chức khảo sát, tuyên truyền chương trình nước sạch cho 

cộng đồng, vận động người dân tích cực tham gia vào dự án;   

• Phối hợp với ĐTHN, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn (TTNSQG) và HPN tỉnh chọn dự án theo tiêu chí của ĐTHN và thực hiện 

đánh giá các dự án đã được chọn;  

• Lập danh sách các hộ hưởng lợi dự kiến gửi cho ĐTHN và HPN tỉnh; 

• Tiến hành khảo sát hộ ban đầu theo mẫu của ĐTHN để làm cơ sở đánh giá tác 

động của dự án về sau; 

•  Lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp để chọn lựa đơn vị/ công trình tham gia 

vào dự án theo các qui định của tổ chức ĐTHN. Việc xét duyệt sẽ có sự tham gia 

của ĐTHN, TTNSQG và HPN tỉnh. Gửi hồ sơ kết quả xét duyệt cho ĐTHN và 

TTNSQG phê duyệt; 

• Nộp danh sách hộ đấu nối thuộc chương trình WOBA theo định kỳ hàng quý cho 

ĐTHN để tiến hành thẩm định, làm cơ sở giải ngân. Lập báo cáo tháng, quý, năm 

về tình hình thực hiện dự án, số hộ kết nối mới, hoạt động của trạm cấp nước, làm 

các xét nghiệm nguồn nước của trạm theo tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Y Tế và 

gửi về văn phòng ĐTHN; 

• Hỗ trợ người quản lý công trình cấp nước lập hệ thống sổ sách kế toán cho trạm 

cấp nước theo hướng dẫn của ĐTHN. Lập kế hoạch đào tạo, tập huấn cho các 

nhân viên thuộc TTNS và những người quản lý và vận hành các trạm cấp nước của 

các doanh nghiệp trong tỉnh về những phương pháp quản lý, vận hành, duy tu bảo 

dưỡng bền vững và đạt hiệu quả cao; 

• Phối hợp với doanh nghiệp cấp nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát của 

cán bộ HPN và nhân viên ĐTHN trong quá trình khảo sát, thẩm định và nghiệm 

thu. 

1.4.3 Nhà đầu tư được chọn (có thể gồm các TTNS) 

• Có đủ điều kiện để gửi hồ sơ, nguồn vốn OBA cạnh tranh trong lĩnh vực nước 

sạch. Đảm bảo các trạm cấp nước hoạt động bền vững, cung cấp dịch vụ tốt. 

• Có cam kết thực hiện các nội dung, mục tiêu dự án hướng tới hỗ trợ đấu nối cho 

đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ dễ bị tổn thương trong khu vực cấp nước. 

• Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm cơ sở đánh giá, lựa chọn tham gia vào Dự 
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án WOBA. 

• Phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát của 

cán bộ HPN và nhân viên ĐTHN trong quá trình khảo sát, thẩm định và nghiệm 

thu. 

1.4.4 Người dân hưởng lợi 

• Đăng ký đấu nối nước và ký hợp đồng với các trạm cấp nước được đánh giá đạt 

các tiêu chí của Dự án WOBA.  

• Đóng góp một phần kinh phí đấu nối theo thỏa thuận với các đơn vị cấp nước 

• Thanh toán đầy đủ tiền nước tiêu thụ hàng tháng được thể hiện trên đồng hồ đo 

nước tại nhà theo biểu giá nước do UBND tỉnh ban hành.   

• Sẵn sàng chấp nhận khi giá nước tăng hợp lý định kỳ để phục vụ cần thiết cho việc 

vận hành bền vững (ví dụ như giá điện tăng).  

1.4.5 Tổ chức Đông Tây hội ngộ (ĐTHN) 

• Tuân thủ chế độ báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

• Thông báo với các bên liên quan khi đưa các cán bộ, chuyên gia nước ngoài của 

mình đến các địa điểm triển khai Dự án. 

• Phối hợp với Trung ương HPN Việt Nam, TTNSQG triển khai tổ chức chương 

trình đào tạo tập huấn và hỗ trợ đấu nối công trình nước sạch cho các đối tượng hộ 

của dự án, giải ngân các hạng mục theo từng giai đoạn hoạt động của Chương 

trình. 

• Cử cán bộ quản lý, giám sát đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực để phối 

hợp và giám sát việc triển khai tập huấn tại địa phương đúng theo nội dung thỏa 

thuận và đúng tiến độ của chương trình.  

• Cơ chế làm việc: ĐTHN cử một Giám đốc chương trình phụ trách và cán bộ tài 

chính hành chính liên hệ trực tiếp với Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt 

Nam về các dự án do ĐTHN tài trợ. Dự án sẽ có 2 nhân viên phụ trách ở 2 khu 

vực (Bắc Trung Nam) và sẽ có một nhân viên tại mỗi tỉnh. Đội ngũ này làm việc 

trực tiếp với HPN / TTNS các tỉnh để hỗ trợ cho HPN / TTNS, đồng thời xác nhận 

các hoạt động đã hoàn thành, làm cơ sở cho việc giải ngân dựa trên kết quả. 

• Có quyền chấm dứt tài trợ của mình khi các bên tiếp nhận sử dụng kinh phí không 

đúng mục đích như đã được thoả thuận. 

• Triển khai một số hoạt động khác trên cơ sở đồng thuận của các bên tham gia Dự 

án, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

ĐTHN ký thỏa thuận hợp tác với các bên: Cấp trung ương (Hội HPN, TTNSQG), cấp 

tỉnh (đại diện là UBND tỉnh) trước khi triển khai Dự án và là cơ sở pháp lý trong trường 

hợp có mâu thuẫn nảy sinh 
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1.5 Tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia dự án 

Địa bàn dự án thực hiện hợp phần cấp nước được triển khai trên địa bàn 4 tỉnh:  

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bến Tre. 

Dự án dự kiến hỗ trợ một phần tiền đấu nối mới cho 8.000 hộ nghèo, cận nghèo, 

và hộ dễ bị tổn thương (GESI) kết nối với các hệ thống nước sạch.  

1.5.1 Tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp nước tham gia vào dự án:  

Gồm 02 vòng đánh giá: 

 

Hình 1: Tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp nước tham gia vào dự án WOBA 

Sau khi các công trình đạt yêu cầu vượt qua vòng 1, sẽ tiếp tục tham gia đánh giá vòng 2. 

Quy trình cụ thể và cách thức chấm điểm đánh giá lựa chọn công trình cấp nước tham gia 

sẽ do Tổ chức ĐTHN phối hợp với Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi 

trường nông thôn (TTNSQG) ban hành dựa trên tình hình thực tế tại địa phương.  

Vòng 1 – Các công trình được đánh giá theo 03 tiêu chí sau:

• (i) Sự đồng thuận tham gia dự án của đơn vị cấp nước: thể hiện bằng văn bản đồng ý

tham gia và cam kết thực hiện các nội dung, mục tiêu dự án hướng tới hỗ trợ đấu nối

cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ dễ bị tổn thương trong khu vực cấp nước.

• (ii) Tính pháp lý của đơn vị cấp nước: Có 01 trong các hồ sơ sau giấy đăng ký kinh

doanh về lĩnh vực khai thác, xử lý, cung cấp nước hoặc/ và Quyết định khai thác nước

mặt/nước ngầm. Đơn vị cấp nước có khả năng thu xếp nguồn vốn đối ứng, không đang

trong tình trạng phá sản hoặc đang là đương sự trong vụ kiện tụng nào.

• (iii) Cấp nước đạt chất lượng tối thiểu theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy định trong

Thông tư Số: 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế (01 phiếu xét nghiệm

trong thời gian 6 tháng gần nhất).

Vòng 2 – Các công trình được đánh giá theo tiêu chí cấp nước bền vững:

• (i) Cấp đủ nước đảm bảo về chất lượng, lưu lượng và cột áp;

• (ii) Thời gian cung cấp dịch vụ: đảm bảo cấp nước cho hộ gia đình ổn định, liên tục

hàng ngày trong năm;

• (iii) Công trình hoạt động hiệu quả:

• Có bộ máy tổ chức quản lý, vận hành công trình;

• Có kế hoạch cấp nước an toàn có đề cập đến biến đổi khí hậu;

• tỷ lệ thất thoát nước nhỏ hơn 35% (nếu lớn hơn cần đề xuất biện pháp cải tạo để

giảm tỷ lệ thất thoát);

• phí thu từ dịch vụ cung cấp nước sạch đủ chi trả cho các chi phí quản lý, vận hành,

duy tu bảo dưỡng (nếu không đủ cần đề xuất phương án tài chính để trang trải toàn

bộ chi phí)
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1.5.2 Tiêu chí lựa chọn đối tượng hưởng lợi từ Dự án 

 

Hình 2: Tiêu chí lựa chọn đối tượng hưởng lợi từ dự án WOBA 

1.6 Kế hoạch thực hiện Dự án tổng thể 

Dự án dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian bốn (04) năm. Những cột mốc 

chính của việc thực hiện Dự án thể hiện như sau: 

Bảng 1: Các mốc chính của việc thực hiện Dự án 

Nội dung Kế hoạch 

Tổ chức các cuộc họp với các tỉnh trao đổi thông tin dự án Tháng 8/2018  

Hồ sơ xin phê duyệt tiếp nhận viện trợ các tỉnh Tháng 8/2018 

Hội nghị triển khai và lễ ký kết biên bản thỏa thuận 13/9/2018 

Ký kết biên bản thỏa thuận giữa ĐTHN và các bên liên 

quan (HPN VN, TTNSQG, UBND các tỉnh) 
Từ 9-11/2018 

Thời gian bắt đầu thực hiện Dự án   Tháng 9 năm 2018 

Đánh giá Dự án giữa kỳ Từ 2019-2022 

Kết thúc giải ngân Tháng 10 năm 2022 

Kết thúc thực hiện Dự án Tháng 10 năm 2022 

Đánh giá giữa kỳ Dự án sẽ được thực hiện nhằm rà soát lại tất cả các lĩnh vực của Dự án, 

so sánh với thiết kế Dự án, và sẽ xem xét tái cơ cấu Dự án hoặc sửa đổi cho phù hợp. 

  

NHÓM HỘ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

• Trẻ dưới 16 tuổi không có người chăm sóc

• Người trong khoảng từ 16-22 tuổi đang học tại các

trường phổ thông, trung cấp, nghề, cao đẳng, đại

học,…

• Người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo

• Hộ đơn thân nghèo nuôi con nhỏ

• Người cao tuổi

• Hộ khuyết tật: Luật người khuyết tật (Số

51/2010/QH12 ngày 17/6/2010)

• Hộ nghèo có chủ hộ là người dân tộc thiểu số

• Cân nhắc áp dụng theo Nghị định 136/2013/NĐ-

CP – Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với

đối tượng bảo trợ xã hội – ngày 21/10/2013

NHÓM HỘ NGHÈO, CẬN 

NGHÈO

• Là nhóm hộ nghèo và 

cận nghèo được Nhà 

nước công nhận hàng 

năm 

• Căn cứ theo Quyết định 

số 59/2015/QĐ-Tg v/v: 

Ban hành chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều áp 

dụng cho giai đoạn 

2016 – 2020 
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2. THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1 Các bước triển khai thực hiện Dự án  

Các bước trong quy trình này có thể được tóm tắt như trong bảng 3.2, và được mô tả chi 

tiết dưới đây. 

 

Hình 3: Các bước triển khai thực hiện Dự án 

Giai đoạn 
chuẩn bị

• Tổ chức cuộc họp giữa ĐTHN và các đối tác để giới thiệu về dự án WOBA và phương pháp
OBA

• Hồ sơ xin phê duyệt tiếp nhận viện trợ của UBND tỉnh

• ĐTHN ký kết Biên bản thỏa thuận cấp Trung ương về tài trợ và trách nhiệm của các Bên.

• ĐTHN ký kết Biên bản thỏa thuận với UBND các tỉnh tham gia Dự án

• Thành lập BQL dự án cấp tỉnh

Lập danh 
sách các 

công trình 
tiềm năng

• TTNS tỉnh lựa chọn địa bàn thực hiện dự án, cung cấp cơ sở dữ liệu các công trình cấp nước
tập trung đang hoạt động bền vững trên địa bàn đã được chọn

• TTNS tỉnh hoàn thiện Danh sách các công trình tiềm năng tham gia dự án WOBA gửi về
cho ĐTHN

• TTNS tỉnh thông báo đến các đơn vị cấp nước những thông tin dự án WOBA cũng như
phương thức hỗ trợ đối tượng hưởng lợi trong dự án WOBA

Lựa chọn 
đơn vị cấp 
nước đủ 
điều kiện 

tham gia dự 
án

• Việc lựa chọn gồm 02 vòng đánh giá (chi tiết xem mục 1.5.1. “Tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp
nước tham gia vào dự án”)

• → ĐTHN sẽ công bố danh sách các công trình đủ điều kiện tham gia dự án WOBA

Khảo sát số 
liệu đầu vào

•Các bước khảo sát số liệu đầu vào:

•BƯỚC 1: TTNS/DNTN thu thập và lập danh sách hộ

•BƯỚC 2: TTNS/DNTN thẩm định dữ liệu đầu vào và lập Bảng khái toán trung bình chi phí
đấu nối cấp nước

•BƯỚC 3: TTNS/DNTN lập bảng tổng hợp dữ liệu đầu vào

•BƯỚC 4: ĐTHN thẩm định lại và công nhận kết quả

• → ĐTHN sẽ công bố Danh sách các công trình được nhận hỗ trợ của dự án WOBA

Giám sát, 
thẩm định 

kết quả đầu 
ra

• Trong quá trình thi công công trình, TTNS tỉnh phối hợp với ĐTHN sẽ chịu trách nhiệm
giám sát chất lượng công trình dựa theo hướng dẫn kỹ thuật của TTQGNS

• Quy trình thẩm định đấu nối mới (OBA)

•Bước 1: Thu thập, lập danh sách và nghiệm thu đấu nối mới.

•Bước 2: ĐTHN tiến hành nghiệm thu công nhận kết quả và giải ngân

khảo sát 
mức độ hài 

lòng

•Sau khoảng 3-6 tháng sử dụng, HPN các cấp sẽ tiến hành khảo sát mức độ hài lòng về chất
lượng dịch vụ của người dân đối với trạm cấp nước

•Bước 1 : Lựa chọn ngẫu nhiên và khảo sát đấu nối mới sau khi sử dụng dịch vụ.

•Bước 2 : Khảo sát CSS bằng hệ thống số hóa.
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2.1.1 Lập danh sách các công trình tiềm năng tham gia dự án WOBA   

Sau khi MOU ký kết, TTNS tỉnh sẽ tiến hành lựa chọn địa bàn thực hiện dự án 

dựa trên thảo luận với cán bộ và điều phối dự án Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (ĐTHN) 

(ưu tiên chọn cùng địa bàn với Hợp phần vệ sinh của dự án WOBA), cung cấp cơ sở dữ 

liệu các công trình cấp nước tập trung đang hoạt động bền vững do TTNS và doanh 

nghiệp tư nhân quản lý, vận hành trên địa bàn đã được chọn.  

Dựa trên cơ sở dữ liệu này, TTNS tỉnh cập nhật thêm các công trình mới do TTNS 

và doanh nghiệp tư nhân quản lý, vận hành và hiện chưa có trong cơ sở dữ liệu trên để 

hoàn thiện Danh sách các công trình tiềm năng tham gia dự án WOBA.  

TTNS tỉnh chuyển cơ sở dữ liệu trên cho tổ chức ĐTHN và Trung tâm Nước sạch 

Quốc gia để làm cơ sở cho TTNS tỉnh thông báo đến các doanh nghiệp và quản lý các 

công trình nằm trong Danh sách công trình tiềm năng về thông tin dự án WOBA cũng 

như phương thức hỗ trợ đối tượng hưởng lợi trong dự án WOBA. 

 

2.1.2 Lựa chọn đơn vị cấp nước đủ điều kiện tham gia dự án WOBA   

a) Quy trình lựa chọn đơn vị cấp nước đủ điều kiện tham gia dự án WOBA: 

Sau khi hoàn thiện Danh sách các công trình tiềm năng tham gia Dự án WOBA, 

TTN tỉnh thông báo đến các doanh nghiệp và quản lý các công trình nằm trong Danh 

sách công trình tiềm năng về thông tin dự án WOBA cũng như phương thức hỗ trợ đối 

tượng hưởng lợi trong dự án WOBA. Các doanh nghiệp và quản lý trạm cấp nước quan 

tâm đến việc tham gia dự án WOBA cần điền thông tin vào Bản Thông tin công trình 

dự kiến đăng ký tham gia dự án WOBA (Phụ lục 1) sau đó TTN sẽ tổng hợp và gửi lại 

cho cán bộ ĐTHN và TTNSQG. 

Việc lựa chọn đơn vị cấp nước đủ điều kiện tham gia vào dự án WOBA: gồm 02 

vòng đánh giá (chi tiết xem mục 1.5.1. “Tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp nước tham gia vào 

dự án”). 

Sau khi các công trình đạt yêu cầu vượt qua vòng 1, sẽ tiếp tục tham gia đánh giá 

vòng 2. Trong vòng 2, cán bộ ĐTHN sẽ phối hợp với TTNSQG để đi khảo sát thực địa 

các công trình đăng ký tham gia đã vượt qua vòng 1 và thu thập thêm thông tin nêu trên 

nhằm đánh giá tính khả thi việc hỗ trợ công trình mở rộng đấu nối cho đối tượng hộ 

hưởng lợi trong dự án WOBA (lưu ý đánh giá chất lượng công trình và dịch vụ cấp nước 

đang vận hành, công suất mở rộng với số đấu nối dự định mở rộng có phù hợp không? 

Công trình sau khi mở rộng có hoạt động ổn định và bền vững hơn không?). 

Ngoài ra, trước khi ĐTHN và TTNSQG tiến hành khảo sát thực địa, trạm cấp nước 

cần cung cấp thông tin số lượng và danh sách đầu vào các hộ hưởng lợi WOBA (hộ 

nghèo, cận nghèo và hộ dễ bị tổn thương) đang sinh sống trong khu vực cấp nước và 

phạm vi có thể mở rộng của trạm cấp nước (Bước 1 trong Quy trình khảo sát đầu vào – 

Phụ lục 4). 
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 Đồng thời, TTNS tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị cấp nước để xây dựng lên bản 

Kế hoạch cấp nước an toàn có đề cập đến biến đổi khí hậu phù hợp với các yếu tố, 

điều kiện riêng biệt của mỗi địa phương (chi tiết xem mục 2.2. “Kế hoạch cấp nước an 

toàn có đề cập ứng phó với biến đổi khí hậu”) . 

→ Các thông tin trên sẽ làm căn cứ để đánh giá lựa chọn công trình đủ điều kiện tham 

gia dự án WOBA.  

b) ĐTHN thẩm định và chấp thuận danh sách công trình đủ điều kiện tham gia dự 

án: 

• Trong vòng 1, trên cơ sở hồ sơ của các đơn vị cấp nước đăng ký tham gia dự án 

WOBA do các TTNS tỉnh gửi, ĐTHN phối hợp với TTQGNS thẩm định và đánh 

giá theo các tiêu chí đánh giá của Vòng 1(chi tiết xem mục 1.5.1. “Tiêu chí lựa 

chọn đơn vị cấp nước tham gia vào dự án”) → ĐTHN ra văn bản thông báo danh 

sách các công trình đạt vòng 1 và kế hoạch đi thực địa thẩm tra để phục vụ đánh 

giá cho Vòng 2. 

• Trong vòng 2, cán bộ ĐTHN sẽ phối hợp với TTNSQG để đi khảo sát thực địa các 

công trình đăng ký tham gia đã vượt qua vòng 1 và thu thập thêm thông tin nêu 

trên nhằm đánh giá tính khả thi việc hỗ trợ công trình mở rộng đấu nối cho đối 

tượng hộ hưởng lợi trong dự án WOBA. 

• ĐTHN sẽ phối hợp với TTNSQG tham gia ý kiến cho bản Kế hoạch cấp nước an 

toàn có đề cập đến biến đổi khí hậu được xây dựng tùy vào yếu tố, điều kiện 

riêng biệt của mỗi địa phương cho phù hợp 

• Kết quả đánh giá: ĐTHN sẽ ra văn bản chấp thuận Danh sách công trình đủ điều 

kiện tham gia dự án WOBA 

c) Hồ sơ đầu vào cần lưu trữ tại TTNS/DNTN: 

• Văn bản đồng ý tham gia và cam kết thực hiện các nội dung, mục tiêu dự án 

WOBA 

• Bản Thông tin công trình dự kiến đăng ký tham gia dự án WOBA. 

• Các hồ sơ pháp lý của đơn vị cấp nước. 

• Các hồ sơ thiết kế hệ thống cấp nước (nếu có) 

• Các phiếu xét nghiệm chất lượng nước trong thời gian 6 tháng gần nhất trước thời 

điểm đăng ký tham gia dự án.  

• Bản Kế hoạch cấp nước an toàn có đề cập đến biến đổi khí hậu được xây dựng 

và phê duyệt tùy vào yếu tố, điều kiện riêng biệt của mỗi địa phương cho phù hợp. 

• Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác. 

2.1.3 Quy trình khảo sát đầu vào 

a) Mục đích và tầm quan trọng của việc khảo sát số liệu đầu vào 
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• Khảo sát dữ liệu đầu vào nhằm mục đích xác định đúng thông tin hành chính hộ, 

tình trạng kinh tế, hộ có đối tượng dễ bị tổn thương, tình trạng sử dụng nước sạch 

của hộ gia đình trước khi triển khai dự án. 

• Trên cơ sở có dữ liệu chuẩn, giúp cho BQL dự án thuận lợi trong quản lý thực 

hiện nhằm đảm bảo tính minh bạch, đảm bảo chất lượng dự án, xây dựng kế hoạch 

lộ trình dự án sát với tình hình thực tế, đánh giá kết quả thực hiện chính xác. 

b) Các yêu cầu khảo sát số liệu đầu vào 

• Đối tượng cần khảo sát: hộ có đối tượng dễ bị tổn thương (6 đối tượng theo điều 5 

– NĐ 136/NĐ-CP, hộ nghèo và hộ cận nghèo. 

• Danh sách nghèo và cận nghèo tại thời điểm khảo sát (theo số liệu năm gần nhất) 

• Danh sách đối tượng dễ bị tổn thương lấy tại thời điểm khảo sát. 

• Khảo sát tất cả các hộ nghèo cận nghèo, hộ có đối tượng dễ bị tổn thương trên địa 

bàn xã chưa có đấu nối và hệ thống nước sạch. 

• Bảng khảo sát đầu vào F1 phải được điền đầy đủ và đúng thông tin. 

• Dự án sẽ đồng ý danh sách đầu vào có tình trạng sử dụng nước sạch đúng 100%. 

• Mỗi hộ trong danh sách đầu vào sẽ được EMW cấp 1 mã số riêng để quản lý trong 

thời gian thực hiện dự án. 

c) Các bước thực hiện  

BƯỚC 1: TTNS/DNTN thu thập và lập danh sách hộ 

TTNS/DNTN thu thập danh sách thuộc đối tượng trong vùng dự án (Danh sách hộ nghèo, 

cận nghèo và danh sách đối tượng dễ bị tổn thương). 

• Trường hợp hệ thống cấp nước đang được phục vụ cho 1 xã hoặc nhiều xã, 

TTNS/DNTN sẽ thu thập danh sách nghèo, cận nghèo, danh sách đối tượng dễ bị 

tổn thương thuộc các xã đó. 

• TTNS/DNTN rà soát trên danh sách khách hàng để lọc ra các hộ chưa sử dụng 

nước sạch, sau đó lập danh sách hộ thuộc đối tượng chưa sử dụng nước sạch dùng 

làm danh sách các hộ đối tượng đấu nối nước sạch tiềm năng 

• Trường hợp hệ thống cấp nước mở rộng tuyến ống ra một khu vực khác (1 xã hoặc 

nhiều xã) chưa có nước sạch, TTNS/DNTN lấy danh sách nghèo, cận nghèo, danh 

sách đối tượng dễ bị tổn thương của khu vực đó và lập danh sách hộ thuộc đối 

tượng dự án chưa sử dụng nước sạch. 

• Thông thường các đối tượng dễ bị tổn thương đều thuộc hộ nghèo, việc xác định 

họ ở hộ nào sẽ được thực hiện ở bước 2. 

BƯỚC 2: TTNS/DNTN thẩm định, lập bảng tổng hợp dữ liệu đầu vào và lập Bảng khái 

toán trung bình chi phí đấu nối cấp nước 
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Sử dụng phần mềm Akvo để khảo sát đầu vào. 

• TTNS/DNTN sẽ tập hợp và chuyển file mềm: danh sách hộ thuộc đối tượng dự án 

chưa có nước sạch, danh sách hộ nghèo, cận nghèo và danh sách đối tượng dễ bị 

tổn thương cho Đông Tây Hội Ngộ. 

• Đông Tây Hội Ngộ nhận danh sách F1 với đầy đủ thông tin từ cán bộ điều phối, 

cấp mã hộ và up dữ liệu lên Akvo 

• TTNS tiến hành mapping tất cả hộ trong danh sách đối với 30% số công trình hoặc 

số xã trong đợt, 70% còn lại chỉ mapping những hộ chưa có nước sạch. Nội dung 

khảo sát gồm các thông tin hành chính của hộ, tình trạng sử dụng nước, xác định 

đối tượng dễ bị tổn thương, chuyển dữ liệu qua phần mềm Akvo (sử dụng bảng 

câu hỏi F1a) và gửi danh sách F1 đã thẩm định về Đông Tây Hội Ngộ. 

Lập bảng khái toán trung bình chi phí đấu nối cấp nước: 

• Lập Bảng khái toán trung bình chi phí đấu nối cấp nước cho các hộ dân thuộc đối 

tượng hưởng lợi: trong đó ghi rõ phần kinh phí hỗ trợ của ĐTHN, kinh phí đối ứng 

của trạm cấp nước và kinh phí hộ dân cần đóng thêm cho 1 đồng hồ nước (không 

tính phần đấu nối phát sinh sau đồng hồ) 

• Bảng khái toán trung bình chi phí đấu nối cấp nước cho các hộ dân thuộc đối 

tượng hưởng lợi sẽ được chuyển về Đông Tây Hội Ngộ để tiến hành thẩm định 

hiệu quả đầu tư so với mức kinh phí hỗ trợ đã định trước của ĐTHN (được xác 

định theo tỷ lệ giữa kinh phí đối ứng và kinh phí hộ dân đóng thêm) 

BƯỚC 3: TTNS/DNTN lập bảng tổng hợp dữ liệu đầu vào 

Bảng 2: Ví dụ minh họa Bảng tổng hợp số liệu đầu vào  
 

Xã Thôn Tổng 

số hộ 

dân 

Số hộ 

dân đã 

đấu nối 

Đối tượng hộ nghèo và GESI 

(F1) 

Đối tượng hộ không nghèo 

Đã đấu 

nối 

Chưa 

đấu nối 

Tổng Đã đấu 

nối 

Chưa đấu 

nối 

Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8)=(4)-(5) 
(9)=(3)-

(4)-(6) 
(10)=(8)+(9) 

I A 150 110 5 15 20 105 25 130 

II B 200 60 15 25 40 45 115 160 

III C 100 65 5 10 15 60 25 85 

IV D 250 105 20 20 40 85 125 210 

V E 120 100 10 15 25 90 5 95 

VI F 180 125 7 8 15 118 47 165 

VII G 175 113 8 4 12 105 58 163 

VIII H 140 40 5 5 10 35 95 130 

Tổng 1315 718 75 102 177 643 495 1138 

TTNS/DNTN tiến hành lập bảng tổng hợp dữ liệu đầu vào cho các công trình cấp nước 

tham gia vào dự án bao gồm các thông tin: 
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• Danh sách thôn/ấp trong xã (2), tổng số hộ dân (3) và số hộ dân đã có đấu nối 

nước sạch (4) của thôn/ấp đó 

• Dựa trên danh sách F1 đã lập và khảo sát để tổng hợp số hộ dân thuộc đối tượng 

nghèo và dễ bị tổn thương đã đấu nối (5) và chưa đấu nối (6) nước sạch. 

• Từ những số liệu thu thập ở các cột (3), (4), (5), (6) tính toán ra số lượng hộ không 

nghèo đã đấu nối (8) và chưa đấu nối (9) nước sạch và tổng các nhóm hộ (7), (10) 

theo như công thức trong bảng:  

(7) = (5) + (6); (8) = (4) - (5); (9) = (3) - (4) - (6); (10) = (8) + (9) 

 

BƯỚC 4: ĐTHN thẩm định lại và công nhận kết quả 

• Đông Tây Hội Ngộ sẽ thẩm tra ngẫu nhiên (3-5%) các hộ trong danh sách khảo sát 

đầu vào. Nếu đúng 100% về tình trạng sử dụng nước sẽ sang bước 3, ngược lại 

TTNS/DNTN sẽ khảo sát lại. 

• TTQGNS sẽ thẩm định Bảng khái toán trung bình chi phí đấu nối cấp nước và gửi 

báo cáo thẩm định về ĐTHN tổng hợp và công nhận kết quả. 

• Đông Tây Hội Ngộ chuyển file mềm danh sách khảo sát đầu vào (F1), 

TTNS/DNTN ký và đóng dấu xác nhận, gửi về ĐTHN 1 bản. 

• TTNS/DNTN cần chuyển 1 bản F1 cho HPN để phối hợp trong công tác tuyên 

truyền vận động. 

• Dựa trên kết quả thẩm định Bảng tổng hợp số liệu đầu vào (F1b) và lựa chọn công 

trình có hiệu quả đầu tư cao nhất với mức kinh phí hỗ trợ đã định trước của ĐTHN 

(kinh phí đối ứng cao nhất và kinh phí hộ dân đóng thêm thấp nhất)→ ĐTHN sẽ 

công bố Danh sách các công trình được nhận hỗ trợ của dự án WOBA. 

d) Hồ sơ đầu vào cần lưu trữ tại TTNS/DNTN: 

• Danh sách đối tượng dễ bị tổn thương, nghèo và cận nghèo tại thời điểm khảo sát 

đầu vào. 

• Danh sách đầu vào F1 đã được ĐTHN cấp mã số (Số liệu bản mềm phải khớp với 

bản cứng, các danh sách bản cứng phải có ký đóng dấu xác nhận). 

• Bảng khái toán trung bình chi phí đấu nối cấp nước cho các hộ dân thuộc đối 

tượng hưởng lợi từ dự án.  

 

2.1.4 Quy trình thẩm định đầu ra 

Dựa trên Danh sách các công trình được nhận hỗ trợ của dự án WOBA và danh 

sách F1 – Khảo sát hộ đầu vào, TTNS tỉnh cần lên kế hoạch thi công, kế hoạch phối hợp 

với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và ký kết thỏa thuận với Trạm cấp nước để vận động 
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các hộ hưởng lợi dự án tham gia đấu nối và sử dụng nước sạch. (lưu ý: trong trường hợp 

trạm cấp nước chịu sự quản lý của TTNS, TTNS sẽ có văn bản giao nhiệm vụ hoặc thỏa 

thuận với đơn vị/bộ phận quản lý trạm cấp nước) 

Trong quá trình thi công công trình, TTNS tỉnh phối hợp với ĐTHN sẽ chịu trách 

nhiệm giám sát chất lượng công trình dựa theo hướng dẫn kỹ thuật của TTQGNS, chất 

lượng đấu nối nước mới, tiến độ dự án. Ngoài ra TTNS tỉnh sẽ được ĐTHN hướng dẫn 

các quy định về tài chính, giám sát nghiệm thu bằng số hóa, các công việc cần thiết của 

dự án WOBA 

a) Mục đích và tầm quan trọng của thẩm định kết quả đầu ra  

• Xác định đúng thông tin hành chính hộ, tình trạng kinh tế, đối tượng dễ bị tổn 

thương. 

• Xác định đấu nối mới đạt hay không đạt dựa trên các quy định của dự án như: về 

mặt kỹ thuật, thời gian lăp đặt. 

• Thông qua các kết quả thẩm định là cơ sở để dự án và BQL tỉnh đưa ra các quyết 

định sau: 

+ Thứ nhất: làm căn cứ trả thưởng cho đấu nối mới đạt với các tiêu chí quy định 

của dự án và thanh toán chi phí quản lý dựa theo kết quả đầu ra. 

+ Thứ hai: Đưa ra các kế hoạch, điều chỉnh cần thiết, kịp thời để nâng cao hiệu 

quả dự án. 

b) Quy trình thẩm định đấu nối mới (OBA) 

Bước 1: Thu thập, lập danh sách và nghiệm thu đấu nối mới. 

• TTNS/BQLDA tiến hành thu thập và lập danh sách đấu nối mới ( F2A ) dựa trên 

danh sách khảo sát đầu vào (F1) và gửi cho ĐTHN. 

• ĐTHN rà soát số liệu F2A và truyền tải dữ liệu lên hệ thống phần mềm AKVO. 

• TTNS/BQLDA tiến hành nghiệm thu 100% F2A bằng hệ thống số hóa AKVO 

Bước 2: ĐTHN tiến hành nghiệm thu công nhận kết quả và giải ngân 

• Dựa trên kết quả nghiệm thu F2A, ĐTHN tiến hành lựa chọn 20% đấu nối mới và 

tiến hành nghiệm thu thông qua hệ thống số hóa 

• Sau khi có kết quả nghiệm thu sẽ tiến hành công nhận kết quả và giải ngân đến 

80% giá trị hỗ trợ. (Chi tiết hình thức thanh toán theo Phụ lục 3) 

c) Điều kiện công nhận kết quả đấu nối mới: 

• Đấu nối mới được công nhận kết quả đảm bảo phải bao gồm các yếu tố sau: 

• Hộ đấu nối mới hợp lệ, có trong danh sách F1 

• Đấu nối mới nằm trong thời gian của dự án  
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• Đấu nối mới phải đảm bảo các tiêu chuẩn: chắc chắn, chất lượng tốt, lưu lượng 

nước đảm bảo, chất lượng nước đạt yêu cầu, đồng hồ có hộp bảo vệ... vv 

• Nếu đấu nối mới không đảm bảo chất lượng để nghiệm thu, ĐTHN sẽ yêu cầu 

TTNS/DNTN/BQLDA tiến hành sửa chữa, khắc phục và chuyển sang nghiệm thu 

và giải ngân vào đợt sau. 

d) Các lỗi thường hay gặp trong quá trình thẩm định: 

• Thiếu và sai thông tin hành chính như năm sinh, sổ hộ khẩu, số khẩu, ngày tháng 

hoàn thành đấu nối 

• Sai tình trạng kinh tế hộ 

• Đấu nối chưa hoàn thành hoặc trước dự án 

• Sử dụng kết hợp nhiều nguồn nước trong hệ thống nước hộ gia đình 

• Đồng hồ không có hộp bảo vệ, trụ vòi không được neo chắc chắn 

e) Một số lưu ý khi thẩm định: 

• Thông tin hành chính của các hộ được căn cứ vào sổ hộ khẩu ( tên chủ hộ, năm 

sinh, số khẩu ... ) tốt nhất là xem được sổ hộ khẩu, CMTND hoặc các giấy tờ khác 

làm căn cứ. 

• Tình trạng, thời gian đấu nối của hộ cần phải được xác minh tận nơi kết hợp với 

việc hỏi thông tin từ chủ hộ hoặc người trong gia đình. 

• Trường hợp hộ vắng nhà cũng cần được lấy tọa độ và đệ trình.và thẩm định trong 

đợt kế tiếp 

• Cần kiểm tra định vị GPS để xác định hộ đã được lấy tọa độ thành công. 

• Cần kiểm tra đã hoàn thành các câu hỏi thẩm định tránh bỏ sót mất thời gian xác 

định. 

• Câc câu trả lời cần lấy theo thông tin của chủ nhà hoặc người trong gia đình, tránh 

việc trả lời giúp. 

2.1.5 Khảo sát sự hài lòng của người sử dụng nước (CSS) 

Sau khoảng 3-6 tháng từ ngày đấu nối nước mới được nghiệm thu, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ các cấp sẽ tiến hành khảo sát mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ của người 

dân đối với trạm cấp nước 

a) Mục đích  

• Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. 

• Thông qua các kết quả khảo sát CSS là cơ sở để tiến hành công nhận kết quả và 

giải ngân phần còn lại của giá trị hỗ trợ cho các đối tượng hưởng lợi. 

b) Quy trình khảo sát sự hài lòng của khách hàng (CSS) 
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Bước 1 : lựa chọn ngẫu nhiên và khảo sát đấu nối mới sau khi sử dụng dịch vụ. 

• ĐTHN dựa trên số liệu danh sách F2A lựa chọn ngẫu nhiên 20% đấu nối mới và 

truyền tải lên hệ thống số hóa. 

Bước 2 : khảo sát CSS bằng hệ thống số hóa. 

• ĐTHN /DNTNphối hợp với hội phụ nữ tỉnh tiến hành khảo sát CSS bằng hệ thống 

số hóa 

• Dựa trên báo cáo kết quả của HPN tỉnh, ĐTHN sẽ tiến hành công nhận kết quả và 

giải ngân 20% còn lại giá trị hỗ trợ. 

• Nếu trong quá trình khảo sát CSS, các hộ đấu nối mới không hài lòng với chất 

lượng địch vụ của trạm cấp nước, ĐTHN sẽ phối hợp với HPN tỉnh, 

TTNS/BQLDA yêu cầu đơn vị thực hiện dự án tiến hành sửa chữa, khắc phục cho 

đến khi các hộ đấu nối mới hài lòng về chất lượng dịch vụ mới tiến hành công 

nhận và giải ngân. 

 

2.2 Kế hoạch cấp nước an toàn có đề cập ứng phó với biến đổi khí hậu 

a) Mục tiêu cấp nước an toàn: 

• Bảo đảm cấp nước liên tục, ổn định, cung cấp nước từ nguồn đến mạng phân phối 

của các Công ty cổ phần cấp nước, duy trì áp lực cấp nước, cung cấp ổn định, đủ 

lượng nước và bảo đảm chất lượng nước cấp theo quy chuẩn quy định. 

• Có các giải pháp đối phó với các sự cố bất thường và các nguy cơ, rủi ro có thể 

xảy ra trong toàn bộ quá trình sản xuất, cung cấp nước sạch từ nguồn đến các một 

số khách hàng trực tiếp và các đơn vị sử dụng nước. 

• Góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiều các bệnh tật liên quan đến nước, 

phòng ngừa dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. 

• Góp phần giảm tỷ lệ thất thoát, tiết kiệm tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. 

b) Khái niệm Kế hoạch cấp nước an toàn (KHCNAT)  

Kế hoạch cấp nước an toàn (KHCNAT) là tập hợp các biện pháp và hành động 

nhằm giảm thiểu rủi ro gây mất an toàn cấp nước trong toàn bộ hệ thống, từ nguồn 

thu nước, hệ thống xử lý nước, bể chứa nước sạch, và phân phối đến người sử 

dụng. 

c) Điều kiện để thực hiện thành công kế hoạch cấp nước an toàn (KHCNAT): 

• Sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội, mỗi người đóng góp theo chức 

năng, trách nhiệm của mình 

• Người lãnh đạo địa phương, cơ sở xử lý nước cam kết trách nhiệm tham gia và hỗ 

trợ 
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• Các cơ quan quản lý giữ vai trò tiên phong (theo trách nhiệm) 

• Người dân được cung cấp thông tin và góp phần cùng chính quyền, các cơ quan 

liên quan, cùng bảo vệ nguồn nước và hệ thống cấp nước. 

d) Các nội dung xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn (KHCNAT) 

Nội dung xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn gồm các bước như sau: 

 

Bước 1 Huy động cộng đồng và thành lập nhóm CNAT 

Bước 2 Mô tả hệ thống cấp nước 

Bước 3 Nhận dạng và đánh giá mối nguy/sự kiện nguy hại và các biện pháp kiểm soát 

hiện có 

Bước 4 Xây dựng và áp dụng kế hoạch cải thiện dần từng bước 

Bước 5 Giám sát các biện pháp kiểm soát và thẩm định hiệu quả của KHCNAT 

Bước 6 Ghi thành văn bản, rà soát và cải thiện mọi khía cạnh của KHCNAT 

Hình 4: Các bước xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn 

Bước 1. Huy động sự tham gia của cộng đồng và thành lập Ban cấp nước An toàn 

• Huy động sự tham gia của cộng đồng:  

+ Tổ chức họp với chính quyền và với dân (nếu cần) 

• Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp nước An toàn: gồm những ai?  

+ Có thể gồm Ban Giám đốc của Công ty, đại diện các Tổ, Trạm cấp nước, Chính 

quyền địa phương (tổ dân phố, trạm y tế,…), Các Hội, ban ngành địa phương liên 

quan như: Hội phụ nữ ( nếu địa bàn cấp nước của  nhà máy cho nhiều xã thì mỗi 

xã có thể thành lập một tiểu ban, sau đó cử 1 thành viên trong tiểu ban làm đại 

diện tham gia ban chỉ đạo) , … 

+ Các thành viên của BCĐ cần có các kiến thức về hệ thống cấp nước như vị trí 

công trình nguồn, các kinh nghiệm liên quan đến yếu tố khí hậu có ảnh hưởng 

đến khu vực công trình nguồn và hệ thống cấp nước 

• Xác định Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cấp nước an toàn: 

+ Trưởng Ban: là ai, có vai trò như thế nào, nhiệm vụ gì trong KHCNAT 

+ Phó ban: là ai, có vai trò như thế nào, nhiệm vụ gì trong KHCNAT 

+ Thành viên: là ai, có vai trò như thế nào, nhiệm vụ gì trong KHCNAT (chú ý ghi 

rõ vai trò, nhiệm vụ của Hội phụ nữ tham gia, Trung tâm nước phối hợp cung cấp 



Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA – Hợp phần cấp nước  

Sổ tay hướng dẫn thực hiện  24 

tài liệu về hệ thống cấp nước để tuyên truyên cho hộ dân) 

Bước 2. Mô tả hiện trạng hệ thống cấp nước 

 Cần mô tả chi tiết toàn bộ hệ thống cấp nước để hiểu rõ toàn bộ hệ thống,  

phục vụ cho việc đánh giá các rủi ro có thể xảy ra. 

 Ngoài ra cần thu thập các tài liệu về địa hình, địa chất, địa chất thủy văn và 

các tài liệu về diễn biến khí hậu trong khu vực ảnh hưởng đến lưu vực nguồn nước 

cấp cho hệ thống 

• Phạm vi mô tả hệ thống cấp nước 

+ Những thông tin chung: Tên nhà 

máy; người quản lý; địa chỉ, 

điện thoại liên hệ; công suất xử 

lý nước; số cán bộ; số dân khu 

vực; số dân được cấp nước (số 

đồng hồ); … 

+ Nguồn nước và lưu vực 

+ Hệ thống xử lý nước 

+ Bể chứa nước 

+ Mạng ống phân phối 

+ Thực tế khách hàng sử dụng 

• Sơ đồ mô tả hệ thống cần ghi đầy đủ thông tin:  

+ Cần ghi ngày tháng trên bản đồ, mô tả hệ thống vì các thông tin này luôn thay đổi 

theo thời gian và cần cập nhật. 

+ Trong quá trình vẽ bản đồ cần đi tham quan thực tế. 

+ Cần đánh giá lượng nước cấp và chất lượng nước trước khi bắt đầu áp dụng 

KHCNAT để so sánh khi chất lượng nước được cải thiện sau áp dụng KHCNAT. 

+ Cần có thông tin tham chiếu về tiêu chuẩn nước sạch theo quy định để tiện cho 

đối chiếu, đánh giá chất lượng nước của hệ thống 

Bước 3. Nhận dạng các mối nguy hại và phân tích đánh giá mức độ rủi ro: 
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Hình 5: Nhận dạng các mối nguy hại và phân tích đánh giá mức độ rủi ro  

 

• Cần xác định, đánh giá và phân tích nguy cơ rủi ro đổi với hệ thống cấp nước: 

Cần phải tìm hiểu, phân tích đánh giá tổng thể dây chuyền công nghệ (đã mô tả trong 

Bước 2) từ các công trình đầu nguồn cho đến hệ thống xử lý, truyền dẫn cho tới các hộ sử 

dụng nước. Các rủi ro mất an toàn có thể xảy ra đối với một hệ thống cấp nước tập trung 

ở nông thôn thường là: 

(phần này cần đề cập và phân tích các rủi ro có thể xảy ra do ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu như: sự thay đổi của lượng mưa hàng năm; Hạn hán xâm nhập mặn; lũ lụt; mưa 

đá,…) 

+ Lưu vực nước mặt: phân súc vật; nước thải công nghiệp; hóa chất nông nghiệp; 

nước thải, chất thải rắn sinh hoạt; thảm họa thiên nhiên (bão lụt); cạn kiệt nguồn 

nước vào mùa khô; các hoạt động khác ở lưu vực; 

+ Lưu vực nước ngầm: các chất ô nhiễm có sẵn trong nước ngầm (As, F, Fe, Mn...); 

+ Nguồn mạch lộ: có đặc trưng của nước ngầm tầng nông và đặc trưng của nước 

mặt ở chỗ lộ ra: ví dụ chim thú uống nước, lội qua… 

+ Công trình thu và dẫn nước thô: chất ô nhiễm, rác lọt vào công trình thu; hỏng 

bơm, vỡ ống; mất điện; lắng cặn trên đường ống… 

+ Hệ thống xử lý: hiệu quả làm thoáng chưa đạt, thiếu chất keo tụ, lọc cát, lọc Mn, 

lọc hạt nổi, lọc vi sinh, lọc than hoạt tính, lọc màng hoạt động không tốt, khử 

trùng không đủ… 

+ Bể chứa nước sạch: chim và côn trùng chui vào bể chứa, khu vực bảo vệ bị xâm 

phạm…. 

+ Mạng phân phối nước: vỡ ống; sửa chữa ống không hợp vệ sinh, nước bẩn xâm 

nhập vào ống nước sạch khi áp lực trong ống thấp và ống bị hở… 

Ban/ nhóm CNAT

Cần tìm hiểu sự kiện nguy 
hại xảy ra:

+ Ở đâu?

+ Khi nào?

+ Như thế nào?

+ Vì sao?

Cần tìm cách trả lời câu hỏi:

+ Cái gì có thể làm sai/ hỏng ở đây?

+ Nước có thể bị ô nhiễm như thế nào?

+ Mối nguy này thường xảy ra hay chỉ
xảy ra ở điều kiện đặc biệt?
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+ Khách hàng: tái ô nhiễm nước do gáo múc để xuống đất rồi lại dùng để múc 

nước, trẻ em khoắng tay bẩn vào bể nước; bể chứa nước không có nắp, ít thau 

rửa… 

• Xác định thứ tự ưu tiên các nguy cơ, rủi ro và các biện pháp kiểm soát, phòng 

ngừa: 

+ Việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của 1 sự kiện nguy hại ở mức nào tùy thuộc 

vào nhận thức chủ quan của người đánh giá 

+ Sau khi đánh giá rủi ro nếu rủi ro cao thì cần áp dụng biện pháp kiểm soát để 

ngăn ngừa mối nguy; hoặc loại trừ mối nguy; hoặc giảm rủi ro tới mức chấp nhận 

+ Ngoài các biện pháp kiểm soát được thực hiện bởi đơn vị cấp nước thì Ban 

CNAT cũng cần đưa ra các biện pháp phù hợp để đối phó với biến đổi khí hậu 

như: đề xuất với chính quyền địa phương để có các biện pháp cải thiện chất 

lượng nước nguồn, tăng cường phát triển thảm thực vật (như trồng rừng, …) khu 

vực đầu nguồn nhằm góp phần giảm tác động của lũ lụt, sạt lở; tuyên truyền nâng 

cao ý thức người dân tham gia vào việc bảo vệ nguồn nước cấp,… 

Bước 4: Xây dựng và áp dụng kế hoạch cải thiện từng bước 

• Khi đã áp dụng biện pháp kiểm soát hiện có để kiểm soát từng sự kiện nguy hại 

mà rủi ro đánh giá lại vẫn còn ở mức chưa chấp nhận được thì cần phải có kế 

hoạch cải thiện. Thông thường, do nguồn lực hạn chế nên cần xếp thứ tự ưu tiên 

cho những biện pháp để giảm thiểu những rủi ro cao. 

• Kế hoạch cải thiện dần từng bước có thể là: 

+ Xây dựng các Biện pháp kiểm soát vận hành mới (biện pháp quản lý hoặc biện 

pháp kỹ thuật); 

+ Từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng (ví dụ thay mạng ống cũ bằng mạng ống 

mới…) 

• Với mỗi hành động cải thiện để kiểm soát sự kiện nguy hại cần tìm hiểu những 

vấn đề sau: 

+ Nhu cầu; 

+ Hành động cần làm; 

+ Người/bộ phận chịu trách nhiệm; 

+ Thời hạn: ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn; 

+ Thứ tự ưu tiên; 

+ Chi phí; 
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+ Cập nhật thực trạng, lập báo cáo hiện trạng kế hoạch cải thiện 

• Sau khi xác định các biện pháp kiểm soát và triển khai cần có đánh giá lại hiệu quả 

xem đã đạt yêu cầu chưa. Quy trình đánh giá chung là:  

 

Hình 6: Quy trình đánh giá hiệu quả cải thiện từng bước  

 

• Nếu có thể có nhiều biện pháp kiểm soát đối với một rủi ro cụ thể thì khi đó 

Ban/nhóm CNAT cần phải tìm hiểu xem nên chọn cách nào bằng việc trả lời các 

câu hỏi sau:  

+ Những BPKS nào đang được áp dụng tại điểm kiểm soát? 

+ Các BPKS hiện có đã đủ để giảm rủi ro tới mức chấp nhận chưa? 

+ Nếu chưa đủ thì cần bổ sung thêm BPKS mới như thế nào nữa? 

Bước 5: Giám sát vận hành các biện pháp kiểm soát, Thẩm định hiệu quả của KHCNAT 

• Giám sát vận hành: Ban/nhóm CNAP phải lập kế hoạch thanh tra hiện trường, lấy 

mẫu đo chỉ tiêu chất lượng nước, xem xét các bản ghi nhật ký để đánh giá liệu các 

BPKS có hoạt động hiệu quả theo đúng kỳ vọng không. Nếu kết quả vận hành 

vượt ra ngoài giới hạn kiểm soát thì cần có hành động hiệu chỉnh BPKS để đưa 

các chỉ tiêu về trong giới hạn cho phép. 

• Khi thiết lập chương trình giám sát vận hành, ban/nhóm CNAT cần trả lời câu hỏi: 

+ Giám sát cái gì? 

+ Giám sát như thế nào? 

+ Giám sát ở đâu? 

+ Giám sát vào khi nào? 

+ Ai sẽ thực hiện giám sát? 

• Thẩm định hiệu quả của KHCNAT: bao gồm: 

+ (i) Giám sát sự phù hợp: Lấy mẫu phân tích chất lượng nước xem có đạt tiêu 

chuẩn nước sạch không (Theo Thông tư Số: 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 
(1)); giám sát sự tuân thủ kế hoạch giám sát chất lượng nước của KHCNAT. 

 
(1) Thông tư Số: 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy 

định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

Đánh giá 
rủi ro sơ 

bộ

Xác định 
BPKS

Đánh giá 
hiệu quả 

của BPKS

Đánh giá 
lại rủi ro

Kế hoạch cải 
thiện nếu rủi 
ro còn cao
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+ (ii) Đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài KHCNAT bởi các chuyên gia bên 

ngoài: Rà soát 6 bước của KHCNAT, Cơ sở hạ tầng có gì thay đổi, Đã xác định 

hết các rủi ro và BPKS, Các báo cáo nhật ký có đầy đủ không, Sự đóng góp của 

cộng đồng khi thực hiện KHCNAT như thế nào, Công tác cập nhật và cải tiến 

KHCNAT, …. 

+ (iii) Sự thỏa mãn của khách hàng: Bất kỳ sự phàn nàn về màu, mùi, vị, tình trạng 

cấp nước cần được nghiên cứu để có biện pháp khắc phục hoặc giải thích thỏa 

mãn nhu cầu của khách hàng. 

Bước 6: Lập văn bản, rà soát và cải tiến tất cả các khía cạnh của KHCNAT 

 

Hình 7: Quy trình lập văn bản, rà soát và cải tiến các khía cạnh của KHCNAT  

 

• Các thủ tục quản lý giấy tờ, văn bản bao gồm: 

+ Thông tin của hệ thống đầy đủ và chính xác: vị trí điểm thu nước, hệ thống phân 

phối, bể chứa, van, bơm, tháo cặn,…, vật liệu sử dụng, năm xây lắp;  

+ Vai trò và trách nhiệm vận hành; Địa chỉ, ĐT của người vận hành và bảo dưỡng; 

+ Địa chỉ liên lạc với nhà cung cấp thiết bị; (Tel, Mob,…..) 

+ Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống nước; Các thủ tục, quy định, tiêu chuẩn liên quan; 

+ Kết quả quan trắc; 

+ Bản copy các kết quả phân tích chất lượng nước cung cấp cho  TTYT dự phòng 

và cơ quan quản lý cấp trên (theo quy định của pháp luật);  

+ Văn bản bằng chứng về các chương trình tập huấn cho người vận hành,.., 

+ Văn bản bằng chứng các chương trình đánh giá, thanh tra, kiểm tra an toàn tại cơ 

sở; 

Lập văn bản, rà soát và cải 
tiến tất cả các khía cạnh của 

KHCNAT:

các chỉ dẫn bằng văn bản mô 
tả các bước hoặc các hành 

động cần làm trong điều kiện 
vận hành bình thường

các chỉ dẫn bằng văn bản 
mô tả các bước hoặc các 
hành động cần làm khi 

vượt quá giới hạn hoặc khi 
có sự cố xảy ra 
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+ Chương trình rà soát các văn bản;  

+ Báo cáo hàng năm/tình trạng tài chính; 

+ Văn bản rà soát định kỳ và xem xét, sửa đổi, cải thiện KHCNAT 

• Sự cố khẩn cấp: Là những sự kiện không bình thường/sự cố do thiên nhiên hoặc 

do con người gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng nước và đòi hỏi phải 

có hành động tốn nhiều nguồn lực để đáp ứng khẩn cấp. Các thủ tục quản lý sự cố 

khẩn cấp gồm các mục chủ yếu sau: 

+ Kế hoạch cung cấp nước khẩn cấp khi có thiên tai, sự cố gây mất nước; 

+ Vai trò và trách nhiệm đối với sự cố của các bên liên quan (nhân dân, các cơ quan 

liên quan, chính quyền); 

+ Các hành động đáp ứng với sự cố gây rủi ro sức khỏe cộng đồng: thông báo cho 

cộng đồng, khuyến cáo cộng đồng đun sôi nước uống,… 

+ Biên bản và kế hoạch truyền thông chú ý tới những nhóm rủi ro cao; 

+ Cơ chế tăng cường theo dõi sức khỏe cộng đồng sau sự cố. 

(các đơn vị có thể tham khảo mẫu Kế hoạch cấp nước an toàn theo phụ lục đính kèm) 
 

2.3 Truyền thông, tuyên truyền vận động người dân tham gia vào dự án WOBA 

HPN Phối hợp với TTNS tỉnh và doanh nghiệp cấp nước lập kế hoạch và tổ chức thực 

hiện các cuộc họp truyền thông, hỗ trợ hộ vay vốn Nước sạch và tuyên truyền vận động 

người dân tham gia dự án WOBA. 

a) Mục đích: 

• Sổ tay này là tài liệu hỗ trợ cho HPN, TTNS tỉnh, DNTN tham gia dự án, CTV sử 

dụng để tuyên truyền cho người dân trong vùng Dự án nhận thức được lợi ích của 

việc sử dụng nước sạch và tác hại của việc sử dụng nước không hợp vệ sinh cho 

sinh hoạt hàng ngày. Từ đó có nhu cầu đăng ký đấu nối nước, sử dụng nước sạch 

cho sinh hoạt hàng ngày; 

• Nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm khi được hưởng dịch vụ cung cấp nước 

sạch; 

• Hiểu biết về Dự án WOBA và thực hiện các thủ tục đăng ký dịch vụ cung cấp 

nước sạch; 

b) Nội dung truyền thông về nước sạch: 

• Nước sạch là gì?  Nước được gọi là nước sạch khi nước đảm bảo các chỉ tiêu như: 

Nước trong, không mầu, không mùi vị lạ, không chứa các mầm bệnh và các chất 

độc hại. Hiện nay nước sạch được kiểm tra theo Thông tư Số: 41/2018/TT-BYT 
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ngày 14/12/2018 (2). 

• Nước máy là gì? Nước máy là nước được sản xuất và cung cấp từ các nhà máy cấp 

nước tập trung thông qua mạng lưới đường ống phân phối nước dẫn tới các hộ gia 

đình, vòi, bể công cộng; Chất lượng nước đạt quy chuẩn hiện hành, mới được 

công nhận là nước máy sạch. 

• Phí sử dụng nước sạch là gì? Là số tiền mà các hộ gia đình phải trả khi họ đấu nối 

và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Số tiền này được thu tùy 

theo khối lượng nước mỗi hộ gia đình sử dụng. Việc thu phí này là để thanh toán 

cho chi phí vận hành, bảo dưỡng nhà máy nước, chi phí khấu hao máy móc, thiết 

bị và trả lương cho cán bộ, nhân viên nhà máy nước. 

• Dùng nước không sạch gây tác hại gì? Dùng nước không sạch gây ra rất nhiều 

bệnh liên quan như: 

+ Bệnh lây qua đường ăn uống như: Tiêu chảy (Vi khuẩn, siêu vi khuẩn, tả, lỵ), 

thương hàn, giun, sán, răng, khớp… Theo thống kê bệnh tiêu chảy đứng hàng 

thứ 3 về tỷ lệ tử vong trên toàn thế giới. 

+ Bệnh do tiếp xúc nước: Bệnh đau mắt, bệnh ngoài da, bệnh phụ khoa. 

+ Bệnh do côn trùng: Sốt rét, sốt xuất huyết. 

• Người mắc bệnh sẽ: 

+ Suy giảm sức khỏe, thẩm mỹ, thu nhập. 

+ Tốn tiền khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến lao đông, học tập. 

+ Không khí gia đình căng  thẳng 

• Chúng ta phải dùng nước sạch:  

+ Dùng nước sạch để bảo vệ sức khỏe, thẩm mỹ của bản thân và gia đình. 

+ Tiết kiệm chi tiêu của gia đình và xã hội trong việc khám chữa bệnh. 

+ Tăng thu nhập do có sức khoẻ để lao động sản xuất. 

+ Con cái học hành tiến bộ. 

• Những Lợi ích khác từ nước sạch: ngoài việc giảm được bệnh tật lây lan qua 

nguồn nước còn mang lại nhiều lợi ích khác. Đó là lý do mà nhiều cộng đồng đang 

dành mức ưu tiên cao cho chi phí sử dụng nước sạch. Những lợi ích này đặc biệt 

quan trọng đối với phụ nữ và trẻ em. 

+ Tiện lợi: Khi nhận ra NS là một ưu tiên thì phần lớn mọi người đều nghĩ đến 

những tiện lợi. Họ muốn nước thật gần nhà của họ bởi vì đơn giản nó có nhiều 

thuận tiện hơn. Hiểu theo cách thông thường, tiện lợi là tính quan trọng nhờ có 

 
(2) Thông tư Số: 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy 

định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 
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các lợi ích về sức khỏe. Tại một số nơi, sự thuận lợi thậm chí còn gắn với sự an 

toàn không phải đi lấy nước xa nhà đặc biệt vào những thời điểm thời tiết xấu. 

+ Tiết kiệm thời gian: NS gần nhà rất có ý nghĩa về tiết kiệm thời gian. Thời 

gian tiết kiệm sẽ được sử dụng cho những việc cần thiết khác (dành cho sản xuất, 

chăm sóc người thân….). 

+ Tiết kiệm năng lượng: Các nghiên cứu cho thấy rằng một người phải đi lấy 

nước xa (đặc biệt là phụ nữ) có thể tiêu tốn hơn 600 calo một ngày, bằng khoảng 

1/3 nguồn dinh dưỡng của cơ thể. Do vậy nguồn NS gần nhà có thể cải thiện tình 

hình dinh dưỡng (sau đó là sức khỏe và hạnh phúc). 

+ Tiết kiệm tiền: Tại nhiều cộng đồng, đặc biệt là những vùng khan hiếm nước 

về mùa khô, các hộ gia đình phải mua NS sử dụng cho nấu ăn, uống với giá cao, 

nhiều thống kê cho thấy giá trị phải trả cho mua nước chiếm khoảng 30% tổng 

thu nhập của mỗi hộ gia đình. Vì vậy có NS sẽ giảm được giá nước và vì thế có 

lợi trực tiếp đối với mỗi gia đình, đặc biệt các hộ nghèo càng có ý nghĩa kinh tế 

và xã hội sâu sắc hơn.  

+ Phòng ngừa tổn thương: Khi phải thường xuyên đi gánh hoặc cõng nước từ 

xa về gia đình, phải mất nhiều sức lực, đó thực sự là mối nguy hiểm đối với cột 

sống, vai, chân sẽ có nguy cơ làm tổn thương cao đối với cơ thể.  

+ Sử dụng nước thải cho tưới cây hoa mầu trong vườn: Khi có NS đáp ứng đủ 

nhu cầu sinh hoạt cho gia đình, trong quá trình sử dụng có thể tận dụng nước thải 

lưu trữ lại dùng cho tưới hoa mầu trong vườn nhà, đó cũng là một lợi ích thiết 

thực được xếp vào loại ưu tiên thường xuyên hàng ngày trong mỗi hộ gia đình.  

c) Truyền thông về Dự án và các quyền lợi ưu tiên của các hộ thuộc đối tượng 

WOBA: 

Các tuyên truyền viên cần tuyên truyền để các hộ thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo và 

các hộ GESI hiểu được nội dung dự án và các hỗ trợ của dự án. Đồng thời các CTV cần 

vận động người dân biết đến các quỹ hỗ trợ, cho vay đối với người nghèo, cận nghèo và 

hộ yếu thế: 

- Hạn mức vay tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng 

chính sách xã hội. 

 

2.4  Các yêu cầu về cấp nước nông thôn 

Mỗi trạm cấp nước phải tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định hiện hành và các khuyến 

nghị về việc Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đặc biệt liên quan 

đến: 

• Nước sạch có sẵn và có thể tiếp cận (dẫn nước sạch đến các hộ gia đình tham gia 

Dự án). 

• Dịch vụ cung cấp nước đáng tin cậy, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của hộ dân; 
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nhân viên trạm được đào tạo về kỹ thuật và tài chính để nhanh chóng đáp ứng với 

bất kỳ sự cố nào có khả năng xảy ra.  

• Được thiết kế để cấp nước theo chuẩn quốc gia - tối thiểu là 60 lít/người/ngày. 

• Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nước: nghĩa là đạt tiêu chuẩn chất lượng nước 

quốc gia cho nước uống/sinh hoạt (theo Thông tư Số: 41/2018/TT-BYT ngày 

14/12/2018). 

• Việc tuân thủ các qui chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 

• Bền vững về tài chính thông qua giá nước tính đúng, tính đủ, có khả năng chi trả 

cho vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa và chi phí thay thế.   

• Theo đúng các quy định của Việt Nam và chiến lược ngành nước . 

• Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công nhân quản lý và vận 

hành các trạm cấp nước tại địa phương.   

 

2.5 Đào tạo, tập huấn 

Các TTNS cùng với sự tham vấn của ĐTHN, sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, 

công nhân quản lý/vận hành các trạm cấp nước địa phương về cách vận hành, duy tu, bảo 

dưỡng, về chất lượng nước, các yêu cầu về nâng cấp, quản lý tài chính, các thủ tục mua 

sắm, đấu thầu, cách tính đơn giá nước theo quy định, cách báo cáo và phương pháp giảm 

thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Tất cả những yêu cầu về vận hành, duy tu và bảo dưỡng 

rất cần thiết để đảm bảo tính bền vững lâu dài của các trạm cấp nước sạch.  Thời gian đào 

tạo tập huấn này có thể kéo dài trong một hoặc hai ngày để những người quản lý/vận 

hành các trạm cấp nước có thời gian thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, các sự cố và cách 

giải quyết vấn đề.  

2.6 Tiếp cận nước sạch cho người khuyết tật  

2.6.1 Khái niệm người khuyết tật 

Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy 

giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp 

khó khăn.  

Theo cách hiểu này thì người khuyết tật (NKT) bao gồm cả những người bị khuyết tật bẩ

m sinh, người bị khiếm khuyết do bệnh tật, tai nạn, thương binh, bệnh binh…  

Các dạng khuyết tật bao gồm: 

• Khuyết tật vận động; 

• Khuyết tật nghe, nói; 

• Khuyết tật nhìn; 

• Khuyết tật thần kinh, tâm thần; 



Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA – Hợp phần cấp nước  

Sổ tay hướng dẫn thực hiện  33 

• Khuyết tật trí tuệ; 

• Khuyết tật khác. 

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 dịch vụ khác phù hợp để 

có thể hòa nhập cộng đồng. 

Trong khuôn khổ Dự án này, STHD sẽ chỉ đưa ra các khuyến nghị để các đối tượng thuộc 

khuyết tật vận động và khuyết tật nhìn được tiếp cận với nguồn nước sạch. 

2.6.2 Một số lưu ý trong bố trí công trình sử dụng nước sạch cho người khuyết tật 

vận động 

Một số lưu ý trong bố trí nhà vệ sinh cho người khuyết tật vận động: 

• Cần phải bố trí lối đi thuận tiện cho người khuyết tật vận động, đặc biệt là lối đi 

cho người khuyết tật phải ngồi xe lăn. Dọc theo đường đi cần phải có tay vịn an 

toàn. 

• Diện tích nhà vệ sinh cần đạt kích thước  khoảng1,9 m x 1,0m đối với cửa mở ra 

ngoài và kích thướng khoảng 2,7 m x 1,0m đối với cửa mở vào trong. 

• Khoảng cách mặt sàn và bệ xí ngồi sẽ vào khoảng 400 đến 450 mm. 

• Các phụ kiện sử dụng trong quá trình vệ sinh cũng phải được bố trí sao cho phù 

hợp nhất với người khuyết tật: Hộp giấy được đặt ở chỗ trước khu vực mép của bệ 

xí là 180 mm đến 230 mm. Khoảng cách chúng cách mặt sàn tốt nhất là vào 

khoảng 400 mm cho đến 1200 mm. 

 

Hình 8: Cách bố trí hộp giấy trong nhà vệ sinh 

 

• Trong nhà vệ sinh cần bố trí các tay vịn sao cho thuận tiện cho NKT sử dụng. 
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Hình 9: Cách bố trí tay vịn trong nhà vệ sinh 

• Tay vịn phải có ở mỗi bên bất kì đường dốc nào và được bố trí liên tục ở cả hai 

bên đường dốc. Tay vịn được bố trí cả ở chiều nghỉ lối vào có bậc và hành lang. 

Tay vịn ở điểm đầu và điểm cuối đường dốc, phải được kéo dài thêm 300mm 

• Tay vịn phải dễ nắm và được liên kết chắc chắn với tường. Nên dùng tay vịn tròn 

đường kính từ 25- 50 mm và được lắp đặt ở độ cao 900mm so với mặt sàn. Đối 

với người ngồi xe lăn, khoảng cách từ mặt sàn tới tay vịn là 750 mm. Khoảng cách 

giữa tay vịn và bức tường gắn không nhỏ hơn 40 mm. 

Một số lưu ý trong bố trí nhà tắm cho người khuyết tật vận động: 

• Cần phải bố trí lối đi thuận tiện cho người khuyết tật vận động, đặc biệt là lối đi 

cho người khuyết tật phải ngồi xe lăn. Dọc theo đường đi cần phải có tay vịn an 

toàn (xem chi tiết các lưu ý về bố trí tay vịn trong nhà vệ sinh). 

• Với nhà tắm dùng vòi hoa sen nên bố trí thêm những ghế tắm chịu được nước. 

• Chiều rộng của chậu rửa và phần xung quanh không nhỏ hơn là 600mm. Chậu rửa 

và mặt bằng xung quanh được điều chỉnh phù hợp có độ cao từ 800mm, không nên 

cao quá 110cm, thường trong khoảng 800-950 mm. Độ sâu của chậu rửa tối đa 

165mm. Chậu rửa nhiều khoang có ít nhất một khoang theo quy định này. Phía 

dưới chậu rửa sẽ không được có bề mặt sắc nhọn hoặc thô ráp. Gương soi đặt trên 

chậu rửa trong phòng vệ sinh được treo ở độ cao không được lớn hơn 900mm tính 

từ mặt sàn đến mép dưới của gương. Các thiết bị xả nước hoặc vòi rửa phải sử 

dụng loại có cần gạt hoặc tự động để đảm bảo cho người tàn tật sử dụng. 
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Hình 10: Kích thước lắp đặt chậu rửa 

• Nền nhà tắm phải được lát bằng gạch chống trơn hoặc trải những tấm vật liệu 

chống trơn trượt. 

2.6.3 Một số lưu ý trong bố trí công trình sử dụng nước sạch cho người khuyết tật 

nhìn 

Yêu cầu của lối đi: 

• Thuận tiện cho người khuyết tật sử dụng 

• Bề mặt được gia cố cứng, chắc, bằng phẳng, không có chướng ngại vật, không có 

đá sắc nhọn, có độ nhám vừa phải để chống trơn trượt 

• Bậc tam cấp, gờ cao trên 10cm từ nơi ở, bao gồm cả các bậc tam cấp từ nhà ở làm 

ảnh hưởng đến lối đi dẫn người khuyết tật đến nhà vệ sinh, nhà tắm cần được phá 

bỏ hoặc xây đường dốc 

• Lối đi cần được dẫn thẳng từ nơi ở đến nhà vệ sinh, nhà tắm và làm thẳng nhất có 

thể 

• Cần giữ ánh sáng ở lối đi vào ban đêm cho người có thị lực kém và có các mốc dễ 

nhận biết qua màu sắc hoặc bằng tay hoặc gậy/vật dò đường. 

Đường dốc 

• Lưu ý khi xây mới hoặc cải tạo đường dốc cho người khiếm thị tiếp cận sử dụng 

- Đường dốc cần xây dựng khi nền nhà tiêu cao hơn mặt đất bên ngoài 

- Khuyến khích xây dựng đường dốc cho người khiếm thị để đảm bảo an toàn ngay 

cả khi đã mô tả cho NKT về lối vào NTHVS 

Tay vịn/lan can ở lối vào 

• Tay vịn hoặc lan can được bố trí trên lối đi hoặc đường dốc nhằm làm lối dẫn 

người khiếm thị di chuyển, có thể chỉ cần làm 1 bên đường 

• Nếu hộ gia đình xây dựng nhà tiêu trong nhà ở, từ chỗ ở của người khiếm thị đến 

nhà tiêu có thể lắp đặt inox, sắt đường kính từ 2,5 – 5 cm vào tường để làm lối dẫn 
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Vệ sinh Nước sạch Tổng VND USD

1 Hội LHPN VIỆT NAM 1,862,000,000          81,846       

2 VIHEMA 443,625,000              19,500       

3 NCERWASS -                 680,000,000              29,890       

4 TỈNH BẾN TRE 4,700            3,000            7,700            7,476,400,000          328,633     

5 TỈNH HÀ TĨNH 3,800            1,000            4,800            4,761,600,000          209,301     

6 TỈNH NGHỆ AN 3,800            2,000            5,800            7,286,600,000          320,290     

7 TỈNH THANH HÓA 3,900            2,000            5,900            6,078,800,000          267,200     

8 TỈNH HÒA BÌNH 3,800            3,800            3,061,600,000          134,576     

TỔNG KINH PHÍ TÀI TRỢ 20,000          8,000            28,000          31,650,625,000        1,391,236 

STT ĐƠN VỊ
CHỈ TIÊU  KINH PHÍ 

3. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ GIẢI NGÂN  

3.1 Kinh phí dự án WOBA 

Kinh phí dự án được chuyển vào các đơn vị thụ hưởng như sau: 

Bảng 3: Bảng kinh phí dự án WOBA 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mức chi trả trung bình cho mỗi đơn vị (tính trên một hộ đấu nối mới) của mỗi tỉnh khác 

nhau do đặc thù riêng của mỗi tỉnh: 

● Hỗ trợ cho hộ dễ bị tổn thương/nghèo/cận nghèo: Trung bình từ 1.200.000đồng 

- 1.500.000 đồng/ đấu nối mới.  

● Hỗ trợ cho Hội liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) các cấp đi tuyên truyền vận động, 

kết nối vốn vay… và khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng sau 6 (sáu) 

tháng sử dụng dịch vụ nước: 100,000đồng/ hộ đấu nối mới.  

● Quản lý, điều phối, thẩm định kỹ thuật, giám sát và truyền thông của Trung 

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (TTNS & VSMTNT): 

70,000đồng/ - 100.000đồng/ hộ đấu nối mới. 

3.2 Hình thức giải ngân 

ĐTHN sẽ thực hiện việc nghiệm thu hàng quý qua việc kiểm tra và đi thực địa các đầu ra 

theo yêu cầu giải ngân của các đơn vị thụ hưởng. Việc kiểm tra này sẽ dựa trên các báo 

cáo tiến độ theo quý, báo cáo năm, báo cáo hoàn thành dự án và yêu cầu giải ngân mà các 

đơn vị thụ hưởng gửi cho ĐTHN.   

ĐTHN và các đơn vị cấp nước sẽ lưu lại tất cả các tài liệu liên quan đến từng đấu nối bao 

gồm đơn xin đăng ký đấu nối, thanh toán, ngày bắt đầu cung cấp dịch vụ, các hóa đơn 

cung cấp dịch vụ, mức tiêu thụ theo mét khối cho từng giai đoạn dịch vụ và thanh toán hộ 

gia đình. 
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PHỤ LỤC 1 : BẢNG THÔNG TIN CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ THAM 

GIA DỰ ÁN WOBA 
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PHỤ LỤC  2: MẪU KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN 
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PHỤ LỤC  3: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP PHẦN NƯỚC SẠCH CỦA DỰ ÁN 

WOBA 
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PHỤ LỤC  4: QUY TRÌNH KHẢO SÁT SỐ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ THẨM ĐỊNH 

KẾT QUẢ ĐẦU RA DỰ ÁN WOBA- HỢP PHẦN NƯỚC SẠCH  
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PHỤ LỤC  5: CÁC MẪU DANH SÁCH HỢP PHẦN NƯỚC SẠCH 
 

+ F1a – DANH SÁCH HỘ NGHÈO VÀ HỘ GESI ĐÃ CÓ VÀ CHƯA CÓ NƯỚC SẠCH 

+ F1b – BẢNG TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC 

+ F2a – DANH SÁNH NGHIỆM THU HỘ ĐẤU NỐI MỚI (Dành cho cán bộ TTNS) 

+ F2b – DANH SÁNH NGHIỆM THU HỘ ĐẤU NỐI MỚI (Dành cho cán bộ ĐTHN) 

+ F3 – DANH SÁCH NGHIỆM THU HỘ ĐẤU NỐI SAU 6 THÁNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ 
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PHỤ LỤC  6: MỘT SỐ MẪU THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH CHO ĐẤU NỐI ĐỒNG HỒ 

HỘ GIA ĐÌNH 
 


