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LỜI MỞ ĐẦU 

Tại Việt Nam, thông tin về nhà tiêu hợp vệ sinh giá thành phù hợp 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 “Đề xuất các mẫu nhà tiêu hợp vệ sinh cho người khuyết tật tại khu vực nông 

thôn” là một nỗ lực của dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả đầu ra 

do phụ nữ làm chủ” (WOBA) nhằm cải thiện vấn đề này. Cuốn sổ tay là tài liệu tổng 

hợp, giúp trang bị cho cộng tác viên, cán bộ y tế và thợ xây tại các xã trên địa bàn dự 

án những kiến thức cơ bản và 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 tại địa phương. 

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, 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 “Sổ 

tay hướng dẫn dành cho cộng tác viên dự án WOBA – Hợp phần vệ sinh” 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 cuốn “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 

CDC Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 

CHOBA Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra 

DRD Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

EMW Tổ chức Đông Tây Hội ngộ 

GESI Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội  

HLHPN Hội Liên hiệp Phụ nữ 

NKT Người khuyết tật 

NTHVS Nhà tiêu hợp vệ sinh 

VIHEMA Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế 

WOBA Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả đầu ra do phụ nữ 

làm chủ 
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CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Sổ tay 

1.1. Mục đích 

Sổ tay nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc điểm và các mẫu nhà vệ sinh xây mới 

hoặc cải tạo có các hạng mục tiếp cận cho người khuyết tật (NKT) trong khuôn khổ 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) giai đoạn 2018 - 2022.  

Theo Luật Người khuyết tật năm 2010, có nhiều dạng tật được quy định. Tuy nhiên, trong 

khuôn khổ dự án, đối tượng trọng tâm được can thiệp là nhóm người khuyết tật vận động 

và người khuyết tật nhìn (xem thêm phần Giải thích thuật ngữ). 

1.2. Đối tượng sử dụng 

▪ Cán bộ ngành y tế 

▪ Thợ xây 

▪ Cộng tác viên thôn/ấp 

▪ Trưởng thôn/ấp và Ban 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 tham khảo 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 cuốn 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 cuốn 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). 

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 tại các khu vực dự án. 
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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. Tổng quan 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 (HLHPN) là đơn vị chủ trì dự án, đồng thời 

phụ trách hợp phần Vệ sinh. Đơn vị phối hợp là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (TTKSBT) 

tỉnh. Trong quá trình thực hiện các hoạt động dự án liên quan đến đối tượng dễ bị tổn 

thương, vai trò của HLHPN các cấp và TTKSBT được thể hiện như sau: 

 

 

 

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ 

• Phối hợp với các bên liên quan, điều phối các hoạt động liên quan 
đến đối tượng dễ bị tổn thương 

• Truyền thông thay đổi hành vi của các hộ gia đình có NKT nhằm vận 
động hộ gia đình xây dựng NTHVS có hạng mục tiếp cận dành cho 
NKT

Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật

• Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng NTHVS có hạng mục tiếp 
cận dành cho NKT nhằm nâng cao năng lực cho những đơn vị, cá 
nhân tham gia dự án

• Thẩm định kỹ thuật NTHVS của đối tượng hộ nhận thưởng từ dự án

Hình 1: Vai trò của HLHPN và TTKSBT 

trong quá trình thực hiện dự án WOBA 
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2.2. Mục tiêu dự án 

Mục tiêu chung của dự án WOBA nhằm 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 HLHPN. 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 cho NKT 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. 

3. Những rào cản và biện pháp xóa bỏ rào cản đối với người khuyết tật trong 

tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh 

3.1. Những 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. 

Hộ không nghèo 

SANOBA 

WOBA 

Nhóm hộ 

nhận thưởng 

Nhóm hộ không 

được nhận thưởng 

(hộ SANOBA) 

Hộ nghèo/ 

cận nghèo 
Hộ GESI  

Hộ GESI 

nghèo/cận nghèo 

Hộ GESI không nghèo: (1) hộ 

người cao tuổi đơn thân trên 

80 tuổi;(2) hộ khuyết tật nữ 

và khuyết tật trẻ em 

Hộ GESI không 

nghèo SANOBA 

Hình 2: Sơ đồ đối tượng dự án 
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(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 

▪ 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, do đó 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. 

3.2. 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 

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; 

▪ Sống độc lập, hòa nhập cộng đồng; 

▪ 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 tật 

và mức độ khuyết tật;  

▪ Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Tổ chức truyền thông, 

thăm hộ gia đình có 

NKT để cung cấp thông 

tin về NTHVS và các 

chương trình hỗ trợ 

• Làm tờ rơi, tranh ảnh, 

áp phích về NTHVS 

cho NKT sử dụng 

Môi trường 

• Xây dựng mô hình mẫu 

về NTHVS có các hạng 

mục tiếp cận cho NKT 

• Cải tạo lối vào công trình 

công cộng mẫu cho NKT 

• Cung cấp gói thưởng sau 

khi hộ gia đình hoàn 

thành NTHVS 

Thái độ 

• Tổ chức các lớp tập huấn 

nâng cao nhận thức về 

NKT và NTHVS tiếp cận; 

• Cung cấp tài liệu hướng 

dẫn về kỹ thuật và truyền 

thông về NTHVS cho 

NKT cho các bên tham gia 

dự án gồm “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 3: Các biện pháp xóa bỏ rào cản đối với NKT trong tiếp cận NTHVS 
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CHƯƠNG II - CÁC LOẠI NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH ĐẢM BẢO 

NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG TẠI HỘ GIA ĐÌNH  

1. Phần ngầm nhà tiêu hợp vệ sinh được áp dụng cho các hộ gia đình xây mới 

Phần ngầm NTHVS có hạng mục tiếp cận dành cho NKT được xây dựng dựa trên tiêu 

chuẩn QCVN 01:2011/BYT của Bộ Y tế. Như vậy, NTHVS theo quy chuẩn là nhà tiêu bảo 

đảm 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 (thông tin chi tiết xem Phụ lục 1), 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 trong 

nhà để NKT có thể sử dụng một 

cách thuận tiện 

Các loại NTHVS cho NKT được đề xuất ở khu vực nông thôn, xây bằng các vật liệu sẵn 

có tại địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế hộ gia đình và NKT có thể tiếp cận sử 

dụng.  

2. Phần thân nhà tiêu hợp vệ sinh có hạng mục tiếp cận cho người khuyết tật áp 

dụng cho hộ gia đình xây mới và cải tạo 

Do Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng 

(QCVN 10:2014/BXD) không có quy định riêng cho NTHVS cho NKT tại hộ gia đình 

nông thôn, sổ tay này đưa ra các đề xuất về thân NTHVS có hạng mục tiếp cận dành cho 

NKT tại hộ gia đình nông thôn Việt Nam dựa trên kết quả khảo sát thực tế các vùng dự án 

 
Hình 4: Một số thân nhà tiêu tự hoại và thấm dội 

nước phổ biến được xây dựng ở nông thôn 
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và tham khảo các tài liệu hướng dẫn của các nước có trình độ phát triển tương tự. Các hạng 

mục tiếp cận dưới đây có thể áp dụng cho: 

▪ Hộ gia đình đã có NTHVS nhưng một số hạng mục của phần thân cần được cải tạo 

để NKT tiếp cận sử dụng. 

▪ Hộ gia đình xây mới NTHVS và xây dựng các hạng mục tiếp cận cho NKT cho 

phần thân nhà tiêu. 

Tuy nhiên, cần lưu ý các hạng mục tiếp cận này chỉ mang tính đề xuất. Trong quá trình 

thiết kế và xây dựng, cần căn cứ vào đặc điểm và nhu cầu cụ thể của NKT để đảm bảo các 

hạng mục phù hợp và NKT có thể sử dụng được một cách thuận lợi, dễ dàng. 

2.1. Thân nhà tiêu hợp vệ sinh dành cho người khuyết tật vận động  

2.1.1. Lối vào nhà tiêu 

Một số lưu ý khi xây nhà tiêu và lối dẫn vào nhà tiêu: 

▪ Đối với loại nhà tiêu tự hoại và nhà tiêu thấm dội, nên cân nhắc xây nhà tiêu gần 

nơi ở và/hoặc có lối dẫn vào nhà tiêu có mái che dẫn thẳng từ nơi ở để giảm chi phí 

và thời gian thi công, đồng thời giúp giảm nguy cơ NKT gặp tai nạn khi trời mưa 

hoặc vào đêm tối. 

▪ Đối với NTHVS xây bên trong nhà ở, không cần làm lối dẫn vào nhà tiêu. 

▪ Lối dẫn phù hợp cho tất cả mọi đối tượng, đặc biệt là người khuyết tật vận động 

đang sử dụng xe lăn, nạng hoặc di chuyển bằng tay (lết bằng tay). 

a. Lối đi 

Yêu cầu 

▪ Đảm bảo người khuyết tật vận động di chuyển dễ dàng, không gặp chướng ngại 

vật. 

▪ Bề mặt được gia cố cứng, chắc, bằng phẳng, không có đá sắc nhọn, có độ nhám 

vừa phải để chống trơn trượt. 

▪ Lối đi cần được dẫn thẳng từ nơi ở và làm thẳng nhất có thể. 

▪ Bậc tam cấp hoặc gờ cao trên 10cm từ nhà ở gây cản trở lối đi đến nhà tiêu cần 

được phá bỏ hoặc xây bổ sung đường dốc (xem mục Đường dốc cho xe lăn). 

▪ Cần giữ ánh sáng ở lối đi vào ban đêm để đảm bảo an toàn. 

Đặc điểm kỹ thuật 

Vật liệu Lối đi bằng bê tông Lối đi bằng đất, đá 

Chiều rộng lòng 

đường 

Tối thiểu 120 cm, đủ rộng cho 

xe lăn di chuyển 

Tối thiểu 120 cm, đủ rộng cho 

xe lăn di chuyển 

Độ cao lề Dưới 10 cm Không yêu cầu 

Mái che Không yêu cầu Nên có mái che để tránh trời 

mưa làm đường trơn  
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Vật liệu Xi măng, cát, sỏi/đá Vật liệu địa phương như tre, 

lá cọ, bạt… để làm mái 

Ưu điểm Chắc chắn, sạch sẽ, phù hợp 

với các dạng khuyết tật vận 

động khác nhau 

Tiết kiệm chi phí, gia đình có 

thể tự làm 

Hình minh họa                 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5: Lối đi bằng bê tông 

 

Hình 6: Lối đi bằng đất, đá 

b. Đường dốc cho xe lăn 

Một số lưu ý khi xây dựng hoặc cải tạo đường dốc: 

▪ Cần xây dựng đường dốc khi sàn NTHVS cao hơn mặt đất bên ngoài. 

▪ Đường dốc cũng phù hợp với đối tượng khuyết tật vận động khác không đi xe lăn. 

▪ Cần xây dựng chiếu nghỉ ngay cả khi chiều dài đường dốc không quá 900 cm nếu 

đường dốc xây dựng từ bên hông NTHVS. 

Yêu cầu 

▪ Đảm bảo người khuyết tật vận động di chuyển dễ dàng, không gặp chướng ngại 

vật. 

▪ Bề mặt dốc cứng, chắc, bằng phẳng không có đá sắc nhọn, không được gồ ghề 

nhưng cần có độ nhám vừa phải để chống trơn trượt. 

▪ Cần giữ ánh sáng ở lối đi vào ban đêm để đảm bảo an toàn. 

Đặc điểm kỹ thuật 

Vật liệu Xi măng, cát, sỏi hoặc tấm bê tông đúc sẵn 

Chiều rộng lòng dốc Tối thiểu 120 cm để người sử dụng xe lăn có thể di chuyển dễ 

dàng 

Độ dốc Tỷ lệ 1:12 (1 cm chiều cao cho mỗi 12 cm chiều dài) 

Chiều dài Phụ thuộc vào độ cao của sàn nhà tiêu. Chiều dài đường dốc quá 

900 cm cần xây dựng chiếu nghỉ có kích thước 120 cm x 140 cm. 
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Lề Cần bổ sung lề thấp (dưới 10 cm) để người sử dụng xe lăn không 

bị chệch ra ngoài dốc và lắp tay vịn/lan can (xem phần Tay vịn 

dưới đây). 

Hình minh họa                 

  

 

Hình 7: Đường dốc có chiếu nghỉ 

 

Hình 8: Đường dốc không có chiếu nghỉ 

2.1.2. Tay vịn/lan can lối đi 

Yêu cầu 

▪ Tay vịn cần được bố trí liên tục ở cả 2 bên lối vào từ điểm bắt đầu lối vào đến cửa 

nhà tiêu. Nếu một bên lối vào là tường cao thì chỉ cần lắp đặt tay vịn bên còn lại. 

▪ Tay vịn cần cứng, chắc, có độ nhẵn vừa phải và không có góc, cạnh sắc. 

Đặc điểm kỹ thuật 

Loại tay vịn Tay vịn bằng inox, sắt Tay vịn bằng vật liệu tự nhiên 

Vật liệu và kích 

cỡ 

Sắt, inox có đường kính trong 

khoảng 2,5 - 5 cm 

Gỗ, tre, nứa… có đường kính trong 

khoảng 2,5 – 5 cm, chịu lực tốt 

Chiều cao Số tầng tay vịn phù hợp với 

chiều cao của NKT và điều 

kiện gia đình: 

Tầng 1: cao 30 cm so với mặt 

đất  

Tầng 2: cao 60 - 70 cm so với 

mặt đất  

Tầng 3: cao 80 - 90 cm so với 

mặt đất 

Số tầng tay vịn phù hợp với chiều 

cao của NKT và điều kiện gia đình: 

Tầng 1: cao 40 - 50 cm so với mặt 

đất  

Tầng 2: cao 60 - 70 cm so với mặt 

đất 

Khoảng cách Khoảng cách giữa tay vịn và 

tường gắn tay vịn không nhỏ 

hơn 4 cm và không quá 5 cm. 

Khoảng cách giữa các nhịp tay 

vịn là 120 cm. 

Nếu một bên lối đi có tường cao, có 

thể bỏ qua phần tay vịn. 

Khảng cách giữa các nhịp tay vịn là 

120 cm. 
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Ở điểm đầu và điểm cuối 

đường dốc, tay vịn cần kéo dài 

thêm 30 cm. 

Ưu điểm Chắc chắn, sử dụng lâu dài, ít 

phải bảo trì 

Tiết kiệm chi phí, không yêu cầu kỹ 

thuật cao 

Hình minh họa                 

  

Hình 9: Tay vịn bằng inox, sắt Hình 10: Tay vịn bằng vật liệu tự nhiên 

2.1.3. Cửa nhà tiêu 

Yêu cầu 

▪ Cánh cửa mở ra ngoài, có chốt cửa ở bên trong và tay nắm cửa ở bên ngoài. 

▪ Chốt cửa dạng cần gạt để người có dạng tật ở tay dễ sử dụng. 

▪ Nên ưu tiên dùng dạng cửa lùa để người gặp dạng tật ở tay có thể sử dụng dễ dàng. 

Đặc điểm kỹ thuật 

Loại cửa Dành cho NKT dùng xe lăn Dành cho NKT vận động 

khác 

Dạng cánh cửa Cửa dạng lùa hoặc cửa có chiều 

rộng thông thủy trên 80 cm 

Đảm bảo NKT dễ dàng sử 

dụng 

Vật liệu  Nhôm kính, gỗ, tấm phên Nhôm kính, gỗ, tấm phên 

Ngưỡng cửa Hạn chế xây ngưỡng cửa. Nếu có ngưỡng cửa thì chiều cao ngưỡng 

cửa không quá 2 cm và không có cạnh, gờ vuông 

Tay nắm cửa Không yêu cầu; tuy nhiên khuyến 

khích dùng loại tay nắm gạt 

Nếu có tay nắm cửa, dùng loại 

dạng gạt cho để NKT ở tay dễ 

sử dụng 

Chiều cao tay nắm 

cửa 

Lắp đặt cách mặt sàn 80 – 110 cm 

sao cho phù hợp với chiều cao 

người ngồi xe lăn 

Chiều cao tay nắm (nếu có) 

phù họp với chiều cao NKT 
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Hình minh họa                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11: Chiều rộng thông thủy của cửa 

không có ngưỡng/gờ cửa 

 

Hình 12: Cửa lùa có quy cách giống cửa 

mở cánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13: Chiều cao tay nắm cửa 

 

Hình 14: Tay nắm dạng gạt 

2.1.4. Không gian và các hạng mục trong nhà tiêu 

Yêu cầu 

▪ Không gian bên trong đủ rộng để người dùng xe lăn có thể di chuyển dễ dàng. 

▪ Nền nhà tiêu phải bằng phẳng, không được trơn trượt. 

▪ Nên lắp đặt vòi nước, tay nắm cửa dạng gạt cho NKT ở tay. 

Đặc điểm kỹ thuật 

 Dành cho NKT dùng xe lăn Dành cho NKT vận động khác 

Khoảng không 

bên trong 

▪ Kích thước 150 cm x 210 cm, 

khoảng không gian thông thuỷ 

có diện tích 140 cm x 140 cm để 

xe lăn có thể xoay chuyển 

▪ Nếu cửa nhà tiêu mở vào bên 

trong, kích thước tiêu chuẩn là 

100 cm x 270 cm (theo TCVN 

04/2002/QĐ-BXD) 

Không yêu cầu 
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Nền  Bằng phẳng, không trơn trượt 

Tay vịn ▪ Khuyến khích sử dụng sắt, inox 

đường kính 2,5 – 5 cm làm tay 

vịn 

▪ Chiều cao tay vịn gần bồn cầu là 

70 cm, chiều dài 50 cm 

▪ Gắn lên sàn hoặc gắn lên tường 

▪ Sử dụng sắt, inox, gỗ/tre 

nhẵn, đường kính 2,5 – 5 cm 

làm tay vịn 

▪ Chiều cao tay vịn gần bồn 

cầu là 70 cm, chiều dài 50 cm 

▪ Gắn lên sàn hoặc lên tường 

Bệ xí Nên sử dụng bệ xí bệt để giúp giảm 

trọng lực lên đôi chân và người sử 

dụng dễ di chuyển từ xe lăn sang 

Đối với các hộ sử dụng xí xổm, nên 

trang bị ghế bô (xem Hình 19) 

Sử dụng bệ xí bệt để NKT sử 

dụng thuận tiện. Tuy nhiên, tùy 

điều kiện gia đình. có thể sử 

dụng bệ xí xổm phù hợp vào 

chiều cao, dạng tật của NKT. 

Xô dựng nước 

dội (nếu có) 

Cần gần với bồn cầu nhưng không 

làm ảnh hưởng đến vị trí xoay xe lăn 

và tay vịn 

Cần gần với bồn cầu nhưng 

không làm ảnh hưởng việc sử 

dụng tay vịn 

Bồn rửa tay 

(nếu có) 

▪ Chiều cao không quá 75 cm tính 

từ mặt sàn đến mặt bồn 

▪ Có khoảng trống tối thiểu 55cm 

tính từ mặt sàn đến mặt bồn để 

người sử dụng xe lăn có thể đẩy 

xe tới sát bồn. 

Bồn lắp đặt ở vị trí phù hợp với 

chiều cao của NKT dùng nạng 

(lắp đặt ở ngang tầm tay NKT 

dùng nạng) 

Chỗ rửa tay và 

xà phòng 

Đặt nơi thuận tiện để NKT sử dụng, khuyến khích lắp đặt bên trong 

nhà tiêu  

Gương (nếu có) Chiều cao gương không quá 90 cm 

so với sàn 

Phù hợp với chiều cao NKT 

Hình minh họa                 

  

Hình 15: Không gian bên trong nhà tiêu Hình 16: Các hạng mục trong nhà tiêu 
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Hình 17: Các dạng tay vịn trong nhà tiêu 

 

 

Hình 18: Bệ xí bệt có cần gạt nước Hình 19: Ghế bô cho NKT khi sử dụng bệ 

xí xổm 

  

Hình 20: Xô dội nước cho bồn cầu Hình 21: Chỗ rửa tay kèm vòi gạt 
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2.2. Thân nhà tiêu hợp vệ sinh dành cho người khiếm thị  

2.2.1. Lối vào 

Yêu cầu 

▪ Đảm bảo người khiếm thị di chuyển thuận lợi, không gặp chướng ngại vật. 

▪ Bề mặt được gia cố cứng, chắc, bằng phẳng, không có đá sắc nhọn, có độ nhám 

vừa phải để chống trơn trượt. 

▪ Lối đi cần được dẫn thẳng từ nơi ở và làm thẳng nhất có thể. 

▪ Bậc tam cấp hoặc gờ cao trên 10cm từ nhà ở gây cản trở lối đi đến nhà tiêu cần 

được phá bỏ hoặc xây bổ sung đường dốc. 

▪ 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. 

Đặc điểm kỹ thuật 

Vật liệu Lối đi bằng bê tông Lối đi bằng đất, đá 

Chiều rộng lối đi Đủ rộng để NKT di chuyển 

Độ cao lề Dưới 10 cm 

Mái che Không yêu cầu Nên có mái che để tránh trời 

mưa làm đường trơn  

Vật liệu Xi măng, cát, sỏi/đá Vật liệu địa phương như tre, lá 

cọ, bạt… để làm mái 

Ưu điểm Chắc chắn, sạch sẽ, phù hợp 

với các dạng khuyết tật khác 

nhau 

Tiết kiệm chi phí, gia đình có 

thể tự làm 

Hình minh họa                 

 

 

Hình 22: Lối đi bằng bê tông Hình 23: Lối đi bằng đất, đá 
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2.2.2. Đường dốc 

Lưu ý khi xây mới hoặc cải tạo đường dốc cho người khiếm thị: 

▪ Cần xây dựng đường dốc khi sàn NTHVS cao hơn mặt đất bên ngoài. 

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

cả khi NKT đã được mô tả và hướng dẫn lối vào nhà tiêu. 

(Xem phần yêu cầu và đặc điểm đường dốc: mục b, phần 2.1.1) 

2.2.3. Tay vịn/lan can lối đi 

Một số điểm cần lưu ý khi lắp đặt tay vịn/lan can trên lối đi dành cho người khiếm thị: 

▪ Cần bố trí tay vịn hoặc lan can dọc lối đi hoặc đường dốc để người khiếm thị dựa 

vào đó làm mốc di chuyển. 

▪ Có thể chỉ cần làm tay vịn hoặc lan can ở một bên lối đi/đường dốc. 

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

có thể lắp tay vịn bằng inox/sắt đường kính từ 2,5 – 5 cm vào tường để làm lối dẫn. 

Bảng dưới đây mô tả tay vịn/lan can bằng dây thừng và gỗ/tre. Nếu muốn lắp đặt tay vịn/lan 

can bằng inox/sắt, xem phần 2.1.2. 

Yêu cầu 

▪ Tay vịn cần được bố trí liên tục ở cả 2 bên lối vào từ điểm bắt đầu lối vào đến cửa 

nhà tiêu. Nếu một bên lối vào là tường cao thì chỉ cần lắp đặt tay vịn bên còn lại. 

▪ Tay vịn cần cứng, chắc, có độ nhẵn vừa phải và không có góc, cạnh sắc 

Đặc điểm kỹ thuật 

Loại tay vịn Tay vịn bằng dây thừng Tay vịn bằng gỗ/tre 

Vật liệu và kích cỡ Dây cứng, chắc và có đường kính 

tối thiểu 2,5 cm 

Gỗ, tre, nứa có đường kính 

2,5-5cm, chịu lực tốt, không 

có cạnh hoặc gờ sắc nhọn 

Chiều cao Chiều cao phù hợp với NKT, khoảng 80 – 90 cm so với mặt đất 

Khoảng cách Khoảng cách giữa các nhịp tay vịn là 120 cm 

Ưu điểm và lưu ý Tiết kiệm chi phí, không yêu cầu 

kỹ thuật cao. Tuy nhiên, cần 

thường xuyên kiểm tra độ cứng, 

chắc của dây. 

Tiết kiệm chi phí, không yêu 

cầu kỹ thuật cao, dễ kiếm. Tuy 

nhiên, cần thường xuyên kiểm 

tra độ cứng, chắc, đảm bảo 

không bị mục ruỗng và không 

có gờ, cạnh hoặc dăm sắc 

nhọn. 
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Hình minh họa                 

 

 

Hình 24: Tay vịn/lan can bằng dây thừng Hình 25: Tay vịn/lan can bằng gỗ/tre 

2.2.4. Cửa và ngưỡng cửa nhà tiêu 

Yêu cầu 

▪ Đảm bảo người khuyết tật vận động di chuyển dễ dàng, không gặp chướng ngại 

vật 

▪ Bề mặt dốc cứng, chắc, bằng phẳng không có đá sắc nhọn, không được gồ ghề 

nhưng cần có độ nhám vừa phải để chống trơn trượt. 

▪ Cần giữ ánh sáng ở lối đi vào ban đêm để đảm bảo an toàn 

Đặc điểm kỹ thuật 

Vật liệu Nhôm kính, gỗ, tấm phên 

Ngưỡng cửa Hạn chế xây ngưỡng cửa. Nếu có ngưỡng cửa thì chiều cao 

ngưỡng cửa không quá 2cm và không có cạnh, gờ vuông 

Tay nắm cửa Không yêu cầu; tuy nhiên, nếu có thì khuyến khích dùng loại 

tay nắm gạt 

Chiều cao tay nắm cửa Không yêu cầu; tuy nhiên nếu có thì lưu ý bố trí tay nắm ở vị trí 

phù hợp với chiều cao của NKT 

Hình minh họa                 

 

 

 

Hình 26: Cửa có tay nắm dạng gạt  
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2.2.5. Không gian bên trong nhà tiêu 

Yêu cầu 

▪ Đảm bảo người khiếm thị di chuyển dễ dàng, không gặp chướng ngại vật 

▪ Nền nhà tiêu phải bằng phẳng, không được trơn trượt 

Đặc điểm kỹ thuật 

Tay vịn ▪ Sử dụng sắt, inox, tre, gỗ đường kính 2,5 – 5 cm đảm 

bảo chắc chắn, không có gờ/cạnh sắc nhọn  

▪ Chiều cao tay vịn phụ thuộc vào chiều cao NKT 

▪ Gắn trên tường hoặc nền từ cửa vào đến bồn cầu để làm 

lối dẫn 

Bệ xí ▪ Khuyến khích dùng bệ xí bệt 

▪ Nếu dùng xí xổm, nên đặt cao hơn mặt đất 10 cm để 

NKT tiện sử dụng 

Xô đựng nước dội (nếu có) Đặt gần bồn cầu nhưng không làm gây cản trở việc sử dụng 

tay vịn 

Chỗ rửa tay và xà phòng Đặt nơi thuận tiện để NKT sử dụng, khuyến khích lắp đặt 

bên trong nhà tiêu  

Bồn rửa tay (nếu có) Lắp đặt gần bệ xí và thuận tiện cho việc dùng tay vịn làm 

lối dẫn 

Hình minh họa                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 27: Không gian bên trong nhà tiêu Hình 28: Bệ xí xổm và tay vịn 
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CHƯƠNG III - CÁC HẠNG MỤC TIẾP CẬN TẠI TRẠM Y TẾ VÀ 

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CẤP XÃ 

1. Luật và chính sách của Việt Nam về công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp 

cận sử dụng 

Tên văn bản Nội dung liên quan 

1. Luật người khuyết tật 

(Luật số 51/2010/QH12) 

ngày 17/6/2010 

Quy định về quyền và nghĩa vụ của NKT, trách nhiệm của 

nhà nước, gia đình và xã hội với NKT. Điều 40 quy định 

về lộ trình cải tạo nhà chung cư, công trình công cộng. 

Đến ngày 01/01/2020, các công trình công cộng bao gồm 

trụ sở của cơ quan nhà nước và cơ sở khám chữa bệnh phải 

bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với NKT. 

2. Nghị định 28/2012/NĐ-

CP ngày 10/4/2012 quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Luật Người khuyết tật 

Điều 13 quy định việc thực hiện lộ trình cải tạo nhà 

chung cư, công trình công cộng. Theo đó, “Đến ngày 

01/01/2020 tất cả trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; 

nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ 

sở giáo dục, dạy nghề; công trình văn hóa, thể dục thể 

thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với 

NKT.” 

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia QCVN 10:2014/BXD 

về Xây dựng công trình 

đảm bảo người khuyết tật 

tiếp cận sử dụng 

Quy chuẩn này quy định việc xây dựng mới hoặc cải tạo 

công trình công cộng, nhà ga, bến tàu, phương tiện giao 

thông đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng. Quy chuẩn này 

thay cho QCXDVN 01:2002 ban hành ngày 17/01/2002.  

2. Quy trình vận động cải tạo công trình tiếp cận 

Quy trình gồm các bước cần được tiến hành theo đúng trình tự nhằm đảm bảo công trình 

sau khi cải tạo đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực tế của người khuyết tật, đồng thời vẫn 

giữ được cấu trúc hài hòa tổng thể mà không tốn quá nhiều chi phí. Chi tiết các bước của 

quy trình được cung cấp trong phần Phụ lục. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 29: Quy trình vận động cải tạo công trình tiếp cận 
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3. Các hạng mục cần cải tạo tiếp cận tại trạm y tế và công trình công cộng cấp xã 

Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các hạng mục tiếp cận dưới đây dựa vào bộ Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng QCVN 

10:2014/BXD. Các hạng mục tiếp cận cần cải tạo bao gồm: 

3.1. Lối vào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 30: Các hạng mục cần cải tạo tiếp cận tại trạm y tế và công trình công cộng cấp xã 

 

Hạng mục Yêu cầu 

1. Tay vịn ▪ Chiều cao tầng thứ nhất 90 cm so với mặt sàn và 70 cm cho tầng thứ 

hai; được kéo dài thêm 30 cm ở điểm đầu và điểm cuối đường dốc. 

▪ Làm bằng vật liệu cứng, chắc như inox, thép, nhôm dạng ống tròn có 

đường kính 2,5 – 5 cm. 

▪ Được bố trí cả 2 bên lối đi/đường dốc, gắn cách tường tối thiểu 4 cm. 

2. Đường dốc ▪ Bề mặt bằng phẳng, có độ ma sát tốt; đường dốc dài trên 900 cm cần 

có chiếu nghỉ với kích thước 120 cm x 140 cm 

▪ Tỷ lệ 1:12, chiều rộng lọt lòng 120 cm 

3. Bậc cấp Chiều cao bậc không quá 15 cm, chiều rộng bậc không dưới 30 cm; 

nếu quá 3 bậc phải có tay vịn hai bên 

4. Lan can Có thể bố trí thêm lan can thấp hai bên đường dốc, cách mặt dốc 5 – 

10 cm để xe lăn không chệch bánh khỏi đường dốc. 

Những điểm cần lưu ý: 

▪ Công trình phải có ít nhất một lối vào tiếp cận đảm bảo NKT có thể sử dụng.  

▪ Lối vào phải dẫn đến thẳng không gian chính của công trình (phòng chờ, quầy 

đón tiếp…) 

1 
1 

2 

3 

4 
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3.2. Cửa vào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 31: Cửa vào trạm y tế và công trình công cộng cấp xã 

 

  

Hạng mục Yêu cầu 

1. Chiều rộng thông thủy Không dưới 90 cm đối với cửa chính, không dưới 80 cm đối 

với cửa ra vào các phòng bên trong công trình 

2. Không gian thông thủy Phía trước và sau cửa: diện tích tối thiểu 140 cm x 140 cm 

3. Ngưỡng cửa 

(nếu bắt buộc phải có) 

Không cao quá 2 cm; không có gờ, cạnh vuông để người sử 

dụng xe lăn dễ di chuyển qua ngưỡng cửa 

4. Tay nắm Dạng cần gạt; gắn ở chiều cao cách mặt sàn 80 -110 cm 

Lưu ý Nếu cửa bằng kính, cần dán tấm nhận biết (giấy dán sáng 

màu) ngang cánh cửa cách mặt sàn 90 cm lên đến 160 cm 

để người có thị lực kém có thể nhận biết được. 

Những điểm cần lưu ý: 

▪ Đảm bảo cửa vào đặt ở vị trí thuận tiện với lối vào, tốt nhất là lối vào dẫn thẳng tới 

cửa vào.  

▪ Nên ưu tiên dùng cửa lùa 

1 

2 

3 

4 
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3.3. Phòng chờ và sảnh đón 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng mục Yêu cầu 

1. Bàn đón tiếp Bố trí ở vị trí dễ nhận biết, gần cửa ra vào. Chiều cao bàn tính từ 

mặt sàn đến mặt bàn 75 – 85 cm. Chiều rộng bàn tối thiểu 90 cm. 

2. Chỗ để chân Cần có chỗ để chân cho người sử dụng xe lăn, sâu từ 40 – 60 cm, 

cao 60 – 65 cm, rộng 80 cm 

3. Ghế chờ Cần bố trí trong khu vực có mái che, gần lối đi để thuận tiện di 

chuyển, có biểu tượng chỗ trống cho xe lăn và biểu tượng ưu tiên 

tại ghế ngồi 

Những điểm cần lưu ý: 

▪ Đảm bảo sảnh đón bố trí ở vị trí thuận tiện với lối vào, tốt nhất là lối vào dẫn 

thẳng tới sảnh đón.  

▪ Có thể kết hợp phòng chờ với sảnh đón bằng cách bố trí ghế ngồi và chỗ dừng 

cho xe lăn trong sảnh đón 

2 

1 

Hình 32: Ghế chờ tại công 

trình công cộng cấp xã 
Hình 33: Bàn đón tiếp tại trạm y tế và công trình công 

cộng cấp xã 

 

3 

3 
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3.4. Khu vệ sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 34: Các hạng mục của khu vệ sinh trong công trình công cộng cấp xã 

 

 

 

Hạng mục Yêu cầu 

1. Bệ xí 

Chiều cao không quá 45 cm tính từ mặt sàn; Nếu lắp đặt bồn tiểu 

nam, chiều cao bồn tiểu không quá 40 cm tính từ mặt sàn và 2 bên 

bồn tiểu bố trí tay vịn cách nhau không quá 80 cm. 

2. Bồn tiểu nam 

(nếu có) 

Không quá 40 cm tính từ mặt sàn và 2 bên bồn tiểu bố trí tay vịn cách 

nhau không quá 80 cm. 

3. Tay vịn Được bố trí hai bên bệ xí, có độ cao 75 – 90 cm tính từ mặt sàn 

4. Bồn rửa tay 

▪ Chiều cao 40 – 75 cm tính từ mặt sàn, có khoảng không dưới bồn 

cho người đi xe lăn sử dụng 

▪ Vòi nước có tay gạt 

5. Gương 
Được gắn ở độ cao từ 90 – 110 cm và có độ nghiêng nhỏ hơn hoặc 

bằng 150 so với tường 

Những điểm cần lưu ý: 

▪ Trong các công trình công cộng phải có tối thiểu 01 phòng vệ sinh cho NKT  

▪ Lối vào và cửa vào nhà vệ sinh đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho lối vào và cửa vào 

nêu trong Mục 3.1 và 3.2 ở trên 

Tay vịn được bố trí hai bên bệ xí 

7
5
 c

m
 

7
5
 c

m
 

1 

3 

4 
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Quan sát phần 
thân NTHVS

Hỏi người trong gia 
đình về các hạng mục 

tiếp cận

Hỏi NKT về thuận tiện và 
khó khăn của họ khi tiếp 

cận sử dụng NTHVS

CHƯƠNG IV – TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH NHÀ TIÊU 

HỢP VỆ SINH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HỘ GIA ĐÌNH 

VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

1. Tiêu chí đánh giá nhà tiêu hợp vệ sinh cho người khuyết tật tại hộ gia đình  

Để đánh giá NTHVS tại hộ gia đình đã đảm bảo có các hạng mục tiếp cận dành cho NKT, 

người thực hiện đánh giá, thẩm định cần thực hiện những hoạt động sau: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 35: Sơ đồ quy trình đánh giá NTHVS cho NKT tại hộ gia đình 

Căn cứ vào thông tin thu thập từ các hoạt động nêu trên, người thực hiện đánh giá, thẩm 

định có thể đánh giá NTHVS theo các tiêu chí dưới đây: 

A NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG 

  Các tiêu chí đánh giá Đánh giá Đề xuất điều chỉnh/cải tạo 

1 

Lối vào nhà vệ sinh thuận 

tiện cho NKT (bao gồm 

mặt lối đi và tay vịn) 

Có Không 

- Lối vào làm bằng phẳng, không 

gồ ghề, phá bỏ các bậc thềm, 

bậc tam cấp 

- Đối với người đi xe lăn, cần xây 

đường dốc phù hợp, có tay vịn 

chắc chắn 

2 Loại cửa phù hợp với NKT  Có Không 
- Thay cửa dạng lùa hoặc loại cửa 

phù hợp với NKT  

3 

Chiều rộng cửa đảm bảo đủ 

rộng để NKT sử dụng (đặc 

biệt người dùng xe lăn) 

Có Không 

- Nếu NKT sử dụng xe lăn, mở 

rộng cửa để xe lăn có thể di 

chuyển vào được  

4 

Cửa vào có gờ (ngạch cửa) 

không làm ảnh hưởng đến 

việc di chuyển của NKT 

Có Không 

- Phá bỏ gờ (ngạch cửa), láng 

phẳng lại nền để có lối đi tiếp 

cận 
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5 
Tay nắm cửa thuận tiện cho 

NKT  
Có Không 

- Thay tay vặn bằng tay gạt để 

người khuyết tật ở tay sử dụng 

thuận tiện 

- Điều chỉnh độ cao phù hợp để 

NKT sử dụng 

6 
Tay vịn bên trong nhà vệ 

sinh phù hợp với NKT 
Có Không 

- Lắp đặt tay vịn phù hợp với 

chiều cao và kích thước để 

NKT sử dụng thuận tiện 

7 
Loại bệ xí phù hợp với 

NKT 
Có Không 

- Thay bệ xí phù hợp hoặc thiết 

bị hỗ trợ như ghế bô, ghế ngồi 

có lỗ tiêu phù hợp với NKT 

8 

Độ cao lắp đặt bệ xí/thiết bị 

hỗ trợ so với sàn phù hợp, 

đảm bảo NKT có thể sử 

dụng 

Có Không 
- Điều chỉnh độ cao phù hợp để 

NKT sử dụng thuận tiện 

9 

Lắp đặt chậu rửa/chỗ rửa 

tay và vòi nước đảm bảo 

NKT sử dụng thuận tiện 

Có Không 

- Lắp đặt chậu rửa/chỗ rửa tay có 

chiều cao phù hợp với NKT 

- Trường hợp lắp đặt bồn rửa tay 

cho người đi xe lăn, cần có 

khoảng trống phía dưới bồn rửa 

để xe lăn có thể di chuyển tới 

gần bồn 

- Vòi nước dạng gạt phù hợp cho 

NKT ở tay  

10 

Không gian thông thủy bên 

trong nhà vệ sinh trong nhà 

vệ sinh đảm bảo NKT sử 

dụng thuận tiện, đặc biệt 

NKT dùng xe lăn 

Có Không 
- Đối với người đi xe lăn, cần cải 

tạo để không gian rộng hơn 

B NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ 

  Các tiêu chí đánh giá Đánh giá Đề xuất điều chỉnh/cải tạo 

1 

Lối vào thuận tiện cho 

người khiếm thị sử dụng 

(lối vào và tay vịn) 

Có Không 

- Làm lối vào đến nhà vệ sinh 

- Lối vào bằng phẳng, không gồ 

ghề, phá bỏ các bậc thềm, bậc 

tam cấp 

- Lắp đặt lối đi có dây dẫn hoặc 

tay vịn có màu sáng dễ nhận 

biết 



 CÁC MẪU NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

25 

2 

Cửa vào có gờ (ngạch cửa) 

không làm ảnh hưởng đến 

việc di chuyển của NKT  

Có Không 

- Cửa vào có gờ (ngạch cửa) 

không làm ảnh hưởng đến việc 

di chuyển của NKT  

3 
Tay vịn bên trong nhà vệ 

sinh phù hợp với NKT 
Có Không 

- Lắp đặt tay vịn phù hợp với 

chiều cao và kích thước của 

NKT  

4 
Loại bệ xí phù hợp với 

NKT  
Có Không 

- Thay bệ xí phù hợp hoặc thiết 

bị hỗ trợ như ghế bô, ghế ngồi 

có lỗ tiêu phù hợp với NKT 

5 

Lắp đặt chậu rửa/ chỗ rửa 

tay và vòi nước đảm bảo 

NKT sử dụng thuận tiện 

Có Không 

- Lắp đặt chậu rửa/chỗ rửa tay có 

chiều cao phù hợp với NKT 

- Chỗ rửa tay nên ở trong nhà tiêu 

để NKT sử dụng thuận tiện  

2. Tiêu chí đánh giá công trình công cộng tiếp cận dành cho người khuyết tật  

CÁC TIÊU CHÍ 
CÁC GIẢI PHÁP CẢI 

TẠO  

A. LỐI VÀO TIẾP CẬN ĐƯỢC 

1. Lối vào có bậc hay không có bậc?        có  không  Bổ sung đường/vệt 

dốc cho xe lăn ở vị trí 

phù hợp 

 Bố trí thang nâng  

 

2. Lối vào có bao nhiêu bậc?  …………bậc 

3. Chiều cao (tổng cộng) của lối vào là ……cm 

4. Ở lối vào có bậc cấp có gắn tay vịn 

không? 
 có  không 

 Gắn tay vịn ở lối vào 

có bậc cấp 

5. Tay vịn cho bậc cấp có được gắn ở 

chiều cao 90 cm không?  

 có  không 

Chiều cao đo được 

… cm 

 Gắn lại tay vịn ở chiều 

cao 90 cm 

6. Tay vịn cho bậc cấp có được gắn chặt 

vào nền/tường không? 
 có  không  

 Gắn chặt tay vịn vào 

nền hoặc tường 

7. Tay vịn cho bậc cấp loại gắn tường có 

cách tường tối thiểu 4cm không? 
 có  không  

 Gắn lại tay vịn cách 

tường tối thiểu 4 cm 

8. Kích thước tay vịn có nhỏ hơn hoặc 

bằng phi 50 không? 

 có  không 

Kích thước đo 

được……cm 

 Sử dụng kích thước 

tay vịn phù hợp, loại nhỏ 

hơn hoặc bằng phi 50 

9. Tại những lối vào không tiếp cận có 

những ký hiệu chỉ dẫn vị trí lối vào tiếp 

cận gần nhất không? 

 có  không 

 

 Đặt biển báo chỉ dẫn 

 Gắn thêm thiết bị trợ 

giúp như chuông báo 

B. ĐƯỜNG DỐC 

1. Độ dốc của đường cho xe lăn đúng tỷ 

lệ 1:12 không? 
 có  không  

 Kéo dài đường dốc để 

gần đúng hoặc đúng với 

tỷ lệ 1:12 

2. Đường dốc có được làm ở lối vào đông 

người sử dụng không?  
 có  không  

 Làm đường dốc ở lối 

vào đông người 
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 Gắn thêm chuông báo 

hỗ trợ 

3. Đường dốc có bố trí thanh vịn không?  có  không  

 Gắn thanh vịn đúng 

quy chuẩn cho đường 

dốc 

4. Đường dốc có rào chắn không?   có  không  
 Gắn/xây rào chắn cho 

đường dốc 

5. Các thanh vịn có chắc chắn không?  có  không  

 Gắn chặt thanh vịn 

vào tường 

 Gắn chặt thanh vịn 

vào nền đường dốc 

6. Các thanh vịn có lắp ở độ cao phù hợp 

không? 

 có  không 

Chiều cao đo được 

…….cm 

 Gắn thanh vịn ở chiều 

cao 90 cm 

7. Kích thước tay vịn có nhỏ hơn hoặc 

bằng phi 50 không? 
 có  không  

 Sử dụng kích thước 

tay vịn phù hợp, loại nhỏ 

hơn hoặc bằng phi 50 

8. Đường dốc có trơn trượt không?  có  không  
 Tạo độ nhám cho 

đường dốc 

9. Đường dốc lớn hơn 900 cm có bố trí 

chiếu nghỉ không? 
 có  không  

 Bố trí chiếu nghỉ cho 

đường dốc 
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PHỤ LỤC  

PHỤ LỤC 01: CÁC LOẠI NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH TRONG DỰ ÁN WOBA 

1. Nhà tiêu tự hoại 

Có 2 loại nhà tiêu tự hoại phổ biến: 

(i) Nhà tiêu tự hoại có bể chứa phân xây bằng gạch hoặc ống bi bê tông: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 36: Nhà tiêu tự hoại có bể chứa phân xây bằng gạch hoặc ống bi bê tông 
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(ii) Nhà tiêu tự hoại có bể chứa phân là bồn nhựa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 37: Nhà tiêu tự hoại có bể chứa phân là bồn nhựa 

Ưu điểm 

▪ Sạch sẽ, không có mùi hôi 

▪ Có thể xây trong nhà 

▪ Sử dụng dễ dàng, thuận tiện, lâu dài 

▪ Có thể xây ở cả những vùng bị ngập lụt 

▪ Loại bể chứa phân tự hoại bằng nhựa (bồn tự hoại nhựa) có một số ưu điểm riêng 

như: 

- Tốn ít diện tích 

- Có thể vận chuyển dễ dàng  

- Thời gian lắp đặt ngắn (nửa ngày) 
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- Có thể sử dụng lại khi hộ gia đình sửa nhà, giúp tiết kiệm tối đa công sức và chi 

phí bảo trì 

- Loại bồn này làm hoàn toàn bằng nhựa PE, có độ bền cao và chịu được những 

điều kiện khắc nghiệt, có thời hạn bảo hành lâu dài (từ 10 năm đến 50 năm tùy 

nhà sản xuất) 

Cách sử dụng 

▪ Sau khi xây xong, đổ đầy nước phần ngầm trước khi sử dụng 

▪ Dội nước sau mỗi lần sử dụng 

▪ Không đổ nước xà phòng, hóa chất tẩy rửa vào bệ xí 

▪ Không cho các vật cứng, giấy cứng vào bệ xí 

▪ Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ sàn nhà tiêu 

▪ Hút bể phốt sau 5 – 15 năm sử dụng tùy thuộc vào thể tích bể chứa và số người sử 

dụng, kể cả bể tự hoại bằng gạch, ống bi hay bể nhựa. 

Lưu ý khi giám sát xây dựng 

▪ Bể được xây kín (bao gồm cả đáy) 

▪ Trên mặt bể ở ngăn chứa phân có lỗ để làm cửa hút phân sau này 

▪ Ống thông hơi có đường kính trong ít nhất 20 mm được đặt sát trên mặt của ngăn 

thứ nhất, đầu cuối cao hơn mái nhà tiêu 400 mm, có lắp cút chữ T hoặc chóp nón 

▪ Nước dội thoát nhanh: Bỏ một miếng giấy mềm (giấy toa-let) vào trong bệ xí, dội 

xem nước có thoát nhanh không  

▪ Hệ thống dẫn giữa các ngăn phải được lắp cút chữ L và theo chiều cao dần từ bể 1 

sang bể 2, 3 

▪ Có nước đọng lại trong bệ xí sau khi dội 

▪ Có dụng cụ chứa nước dội sau mỗi lần đi vệ sinh 

▪ Cần thuê thợ xây có kinh nghiệm để xây nhà tiêu 

▪ Nước thải từ bể xử lý phải chảy vào cống hoặc hố thấm, không chảy tràn ra mặt đất. 
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2. Nhà tiêu thấm dội nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 38: Nhà tiêu thấm dội nước 

Ưu điểm 

▪ Sạch sẽ, ít có mùi hôi 

▪ Phần bệ xí có thể đặt trong nhà 

▪ Sử dụng dễ dàng, thuận tiện, lâu dài 

Cách sử dụng 

▪ Dội nước sau mỗi lần sử dụng 

▪ Không đổ nước xà phòng, hóa chất và cho các vật cứng, giấy cứng vào bệ xí 

▪ Vét phân bùn trong bể sau 2-3 năm sử dụng hoặc khi nhà tiêu bị tắc 

Lưu ý khi giám sát xây dựng 

▪ Bể chứa phân được xây có lỗ thấm ở đáy và ở các thành bên của bể để nước phân có 

thể ngấm vào lòng đất và mặt bể phải được đậy kín  

▪ Nước dội thoát nhanh: Bỏ một miếng giấy mềm (giấy toa let) vào trong bệ xí, dội 

xem nước có thoát nhanh không. 

▪ Có nước đọng lại trong bệ xí sau khi dội 

▪ Có dụng cụ chứa nước dội sau mỗi lần đi vệ sinh 

▪ Cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10 m trở lên 

▪ Không xây dựng ở nơi thường bị ngập úng 

▪ Bể chứa phân nên xây tách riêng với phần nhà của nhà tiêu để tiện việc vét phân sau 

này. 

▪ Cần phải thuê thợ xây có kinh nghiệm để xây nhà tiêu 
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3. Nhà tiêu hai ngăn sinh thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 39: Nhà tiêu hai ngăn sinh thái 

Ưu điểm 

▪ Có thể tận dụng nguyên vật liệu sẵn có để xây nhà tiêu 

▪ Có thể tận dụng phân sau khi đã ủ 6 tháng 

▪ Không cần nước để dội 

▪ Sử dụng lâu bền 

▪ Gia đình có thể tự xây với hướng dẫn của cán bộ Y tế/Hội Phụ nữ 
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Cách sử dụng 

▪ Đổ tro/ chất độn phủ kín phân và đậy kín lỗ tiêu sau mỗi lần sử dụng 

▪ Không để nước tiểu và nước chảy vào bể chứa phân 

▪ Sử dụng lần lượt từng ngăn (không sử dụng cả hai ngăn cùng một lúc) 

▪ Trát kín ngăn ủ phân khi đầy 

▪ Chỉ sử dụng phân sau khi đã ủ ít nhất là trong 6 tháng, trát kín sau khi lấy phân 

▪ Luôn quét dọn nhà tiêu sạch sẽ 

Lưu ý khi giám sát xây dựng 

▪ Đáy bể chứa phân phải cao hơn mặt đất ít nhất 10-20cm để tránh bị ngập 

▪ Bể chứa phân được xây ngăn thành 2 ngăn, được trát kín cả bên trong lẫn bên ngoài 

▪ Có cửa lấy phân ở mỗi ngăn và được trát kín 

▪ Sàn nhà tiêu phải có rãnh dẫn nước tiểu ra ngoài 

▪ Ống thông hơi được đặt sát gần mặt tấm đan, có đường kính từ 9cm trở lên, đầu cuối 

cao hơn mái nhà 40cm và có lắp cút chữ T và lưới chắn ruồi 

▪ Có dụng cụ chứa nước tiểu 

▪ Nhà tiêu phải xây dựng cách xa khu việc giếng đào, giếng khoan tối thiểu 10m 
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 PHỤ LỤC 02: QUY TRÌNH CHUNG CẢI TẠO CÔNG TRÌNH TIẾP CẬN 

A. CHUẨN BỊ KHẢO SÁT 

1. Thành lập nhóm khảo sát tiếp cận 

Một số tiêu chí thành lập nhóm khảo sát tiếp cận: 

▪ Số lượng thành viên khoảng 5 – 6 người, bao gồm cả NKT và người không khuyết 

tật nhằm đảm bảo nhu cầu thực tế của NKT được quan tâm và hiểu rõ. 

▪ Thành lập nhóm khảo sát đánh giá gồm có HPN, Y tế, đại diện chính quyền địa 

phương, đại diện NKT. Lưu ý: nhóm cần có những người đã tham gia tập huấn về 

kỹ thuật xây dựng NTHVS đảm bảo cho NKT tiếp cận. 

▪ Thành viên nhóm có thể thu xếp được thời gian tham gia khảo sát, có khả năng 

đọc, hiểu, trình bày và làm việc nhóm, tâm huyết, nhiệt tình với các công tác về 

NKT. 

2. Tập huấn về khảo sát 

Việc tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng khảo sát công trình tiếp cận cho các 

thành viên nhóm, gồm các bước như sau: 

▪ Tổ chức và tham gia khảo sát tiếp cận: Thành viên nhóm khảo sát đã biết tập huấn, 

hướng dẫn cho những thành viên chưa biết về quy chuẩn xây dựng và kỹ năng 

khảo sát tiếp cận công trình công cộng. 

▪ Tham khảo tài liệu “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo 

người khuyết tật tiếp cận sử dụng QCVN 10:2014/BXD” do Bộ Xây dựng ban 

hành.  

3. Lập kế hoạch khảo sát 

▪ Lựa chọn hạng mục khảo sát, ưu tiên những công trình công cộng như trạm y tế, 

các cơ quan hành chính, trường học, nhà văn hóa… và các hạng mục tiếp cận chủ 

yếu như lối vào và nhà vệ sinh. 

▪ Gửi công văn đề nghị khảo sát tiếp cận đến các bên liên quan như cơ quan chủ 

quản và đơn vị cần khảo sát. 

▪ Lên khung thời gian và phân công công việc. 

4. Tiêu chí lựa chọn công trình công cộng để cải tạo cho NKT tiếp cận 

▪ Hàng tháng có nhiều đối tượng như NKT, người già, phụ nữ mang thai… đến sử 

dụng dịch vụ; khảo sát lấy số liệu chi tiết từ địa phương, hoặc các đơn vị liên quan. 

▪ Chính quyền và ban lãnh đạo công trình công cộng đồng thuận tham gia dự án. 

▪ Công trình không nằm trong kế hoạch xây dựng/di dời trong vòng 3 năm tới. 

▪ Có đủ điều kiện để cải tạo (diện tích mặt bằng, kết cấu chung…). 

▪ Địa điểm thuận tiện cho việc tham quan học tập mô hình. 

▪ Có đối ứng từ địa phương (tiêu chí đánh giá phụ). 
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B. KHẢO SÁT VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ 

1. Tiến hành khảo sát 

Sau khi các bên liên quan phê duyệt đề nghị khảo sát, nhóm khảo sát chuẩn bị các dụng cụ 

khảo sát gồm: 

▪ Bảng khảo sát 

▪ Thước cuộn 

▪ Máy ảnh hoặc điện thoại có camera 

▪ Sổ ghi chép các thông tin khảo sát 

▪ Giấy giới thiệu (nếu có) 

2. Báo cáo kết quả khảo sát 

Việc báo cáo kết quả khảo sát bằng văn bản hoặc qua hội thảo có sự tham gia của các bên 

liên quan sẽ tùy điều kiện và tình hình cụ thể. Nhìn chung, nội dung cần báo cáo bao gồm: 

▪ Mục tiêu khảo sát 

▪ Thành phần nhóm khảo sát 

▪ Phạm vi, hạng mục, công trình, thời gian 

▪ Cách thức khảo sát 

▪ Kết quả khảo sát 

▪ Đề xuất, kiến nghị địa điểm, hạng mục cần ưu tiên cải tạo tiếp cận 

C. CẢI TẠO TIẾP CẬN 

1. Lập kế hoạch cải tạo 

Các bước lập kế hoạch cải tạo bao gồm: 

▪ Lập danh sách các công trình cần cải tạo dựa trên kết quả khảo sát, trong đó nêu 

rõ các hạng mục cần cải tạo và thời gian tiến hành cải tạo 

▪ Gửi công văn tới các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tiến hành cải tạo 

▪ Lập dự trù kinh phí cải tạo 

▪ Huy động nguồn lực/tìm nguồn tài trợ kinh phí 

2. Tiến hành cải tạo và giám sát 

▪ Cải tạo tiếp cận theo bản vẽ và quy cách đã thống nhất với đơn vị thi công 

▪ Giám sát tất cả các khâu của quá trình cải tạo, chú trọng vào những nội dung cần 

giám sát như vật liệu, số lượng và quy cách các hạng mục, tiến độ thi công 

3. Nghiệm thu và bàn giao  

Nhóm giám sát và thi công phối hợp: 

Sử dụng bản vẽ và hợp đồng đã thống nhất trước khi thi công để kiểm định số 

lượng và quy cách các hạng mục đã được cải tạo nhằm đánh giá mức độ hoàn thiện 

của công trình. Nếu có điểm nào chưa đúng thiết kế thì yêu cầu đơn vị thi công sửa 
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lại. Nếu công trình đã hoàn thiện như hợp đồng thì tiến hành nghiệm thu công 

trình. 

▪ Tổ chức họp bàn giao và báo cáo kết quả cải tạo công trình với sự có mặt của các 

bên liên quan 

▪ Chuyển giao công trình cho cơ quan/đơn vị thụ hưởng 
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