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TÓM TẮT 

Giới thiệu. Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ triển khai dự án Ứng phó với dịch COVID (giai đoạn 1) từ tháng 5 đến 

tháng 7 năm 2020 nằm trong khuôn khổ dự án Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả do Phụ nữ làm 

chủ  Việt Nam (WOBA) được Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôxtrâylia (DFAT) tài trợ thông qua Quỹ Nước sạch 

cho Phụ nữ. Các hoạt động trong giai đoạn 1 gồm phân phối các bồn rửa tay di động cho 172 trạm y tế xã, 172 

trường mẫu giáo, 980 hộ gia đình khó khăn tại năm tỉnh dự án, bể chứa nước cho 200 hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn taji tỉnh Bến Tre, cùng với các hoạt động truyền thông khuyến khích rửa tay và các biện pháp 

giữ gìn vệ sinh để phòng ngừa dịch COVID. Sử dụng cách tiếp cận của dự án WOBA, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

(HPN) là cơ quan đối tác chính triển khai dự án Ứng phó với dịch COVID. 

Mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu việc phân phối bồn rửa tay, bể chứa nước và 

các hoạt động tuyên truyền vệ sinh của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong dự án Ứng phó với dịch COVID (một phần 

của dự án WOBA Việt Nam) có ảnh hưởng như nào đến kiến thức, thái độ và hành vi vệ sinh của các hộ gia 

đình, nhân viên trạm y tế xã và trường mẫu giáo ở hai tỉnh nông thôn Việt Nam. 

Phương pháp. Nghiên cứu này là một nghiên cứu điển hình sử dụng phương thu thập dữ liệu hỗn hợp. 

Nghiên cứu điển hình này tập trung vào hai tỉnh (Bến Tre và Hòa Bình) và giai đoạn 1 (tháng 5 đến tháng 7 

năm 2020) của dự án Ứng phó với dịch COVID. Một khảo sát được tiến hành trên 372 hộ gia đình, nhân viên 

trạm y tế và trường mẫu giáo, tiếp theo đó là phỏng vấn có cấu trúc với 12 thành viên của HPN. 

Các kết quả chính: 

• Phần lớn những người tham gia khảo sát đang sử dụng bồn rửa tay và bể chứa nước họ nhận được. 

• Có mối quan hệ giữa bồn rửa tay, vật liệu dùng để rửa tay, bể chứa nước, đặc điểm và chức năng của 

trạm y tế với động lực rửa tay của người trả lời. Tuy nhiên, đây không phải là động lực dẫn đến thay 

đổi hành vi rửa tay. 

• HPN thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sự lây nhiễm của 

dịch bệnh COVID và hành vi vệ sinh như một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Xem xét ở mức độ 

này, khảo sát và các cuộc phỏng vấn cho thấy tác động tích cực của công tác truyền thông của HPN, 

trong đó “tự tin khi biết rửa tay đúng cách” là tác động đáng kể nhất. 

• Tuyên truyền vệ sinh được lồng ghép vào các cuộc họp tuyên truyền hàng tháng của HPN có sự tham 

dự của các thành viên gia đình công tác tại HPN. Các chuyến thăm hộ gia đình được thực hiện cho 

người già, người khuyết tật để hướng dẫn họ cách rửa tay. Các hội thảo hướng dẫn cách rửa tay đã 

được tổ chức tại các trường học, hướng tới trẻ em và phụ huynh. 

• Các thành viên HPN thể hiện ý thức làm chủ mạnh mẽ trong các hoạt động truyền thông, coi các hoạt 

động này là trách nhiệm của họ nhằm hỗ trợ các thành viên khác trong HPN cũng như tạo điều kiện 

cho các thành viên này hỗ trợ cộng đồng rộng lớn hơn. 

• Các hoạt động truyền thông của HPN bám sát công tác tuyên truyền của một tổ chức chính trị xã hội, 

và chính tư cách này giúp bảo đảm tính hợp pháp và uy tín của HPN trong cộng đồng khi họ thực hiện 

truyền thông. 

• Có sự khác biệt giữa trình độ học vấn, mức thu nhập và nhóm trong việc tham gia các hoạt động 

truyền thông cũng như khả năng tiếp cận tài liệu truyền thông về các biện pháp thực hành vệ sinh. 

Khác biệt này cũng phản ánh qua nhận thức về các phương pháp truyền thông hiệu quả để thay đổi 

hành vi vệ sinh. 

Hạn chế.  
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Nghiên cứu này có một số hạn chế về phương pháp luận liên quan đến việc lấy mẫu, tuyển dụng người tham 

gia, thực hiện các công cụ khảo sát và phỏng vấn, và việc những người tham gia là những người thụ hưởng và 

thực hiện dự án tự báo cáo. Mặc dù các biện pháp tăng cường giá trị và độ tin cậy đã được áp dụng để nâng 

cao tính chặt chẽ của phân tích, các phát hiện được trình bày trong báo cáo này cần được hiểu một cách thận 

trọng và không được khái quát hóa cho xã hội. 

Các khuyến nghị chính 

• Tuyên truyền vệ sinh có thể được lồng ghép vào dự án WOBA song song với việc cải thiện cơ sở hạ 

tầng như lắp đặt nhà tiêu và đấu nối nước. 

• HPN có thể thực hiện tuyên truyền vệ sinh như một phần của các hoạt động tuyên truyền của họ 

trong WOBA hoặc để các tổ chức chính trị cơ sở khác, các tổ chức có chuyên môn về truyền thông 

thay đổi hành vi, bao gồm truyền thông qua mạng xã hội, thực hiện việc tuyên truyền này. 

• Nếu quyết định lồng ghép tuyên truyền vệ sinh, cần bảo đảm phối hợp tốt giữa dự án và HPN (các 

cấp) với sự phân bổ rõ ràng về vai trò và trách nhiệm. Các hoạt động, kết quả đầu ra và các mục tiêu 

cần được xác định rõ ràng, theo dõi thường xuyên để bảo đảm tiến độ và đánh giá. 

• Cộng đồng có thể được tham vấn trong việc phát triển nội dung cũng như cách thức tuyên truyền vệ 

sinh, bao gồm nhân viên của trạm y tế, trường học, các tổ chức của người khuyết tật hoặc tổ chức có 

thẩm quyền, doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực WASH và các doanh nghiệp tư nhân, cũng như các 

tổ chức đoàn thể khác ngoài HPN. 

• Đánh giá tác động có thể được thực hiện bằng cách áp dụng thiết kế thử nghiệm hoặc cận thử 

nghiệm nhằm xác định quan hệ nhân quả của những thay đổi có thể quan sát được (hoặc tác động)  

của can thiệp. 


