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GIỚI THIỆU
Trong những năm 1990, Việt Nam đã 
xây dựng  chính sách, chiến lược và 
chương trình mới phù hợp với Mục tiêu 
Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và các 
mục tiêu quốc gia nhằm cải thiện cung 
cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. 
Trong khi tiến độ cung cấp nước sạch 
tăng nhanh chóng thì tiến độ tiếp cận vệ 
sinh vẫn còn rất thấp. Đến năm 1998, 
chỉ có 24% hộ dân nông thôn Việt Nam 
có nhà tiêu hợp vệ sinh làm cho Mục 
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về vệ sinh 
môi trường vào năm 2015 khó lòng đạt 
được.

Để kiểm chứng liệu phương pháp tiếp 
thị vệ sinh1 có thể làm tăng tỷ lệ người 
dân được sử dụng nhà vệ sinh ở nông 
thôn Việt Nam hay không, Tổ chức Phát 
triển Quốc Tế (IDE), với nguồn vốn từ 
DANIDA, đã thực hiện dự án thí điểm từ 
năm 2003 đến năm 2006 tại 30 xã của 
các tỉnh duyên hải Thanh Hóa và Quảng 
Nam (Minh họa 1). Dự án này đã thực 
hiện đánh giá thị trường vệ sinh nông 
thôn; giới thiệu bốn mô hình nhà vệ sinh 
chi phí thấp; và đào tạo cho lãnh đạo địa 
phương (cán bộ thôn, cán bộ hội phụ nữ 
và cán bộ y tế thôn bản), và các nhà cung 
ứng dịch vụ (như người bán hàng vật 
liệu xây dựng, nhà sản xuất, và thợ xây).

Sau khi được đào tạo, cán bộ địa 
phương cùng với các nhà cung ứng 
dịch vụ đã tuyên truyền về nhà tiêu hợp 
vệ sinh và giúp đỡ các hộ gia đình xây 
nhà tiêu theo mong muốn và khả năng 
tài chính của họ. Sau ba năm rưỡi, tỷ 
lệ trung bình hộ dân được sử dụng nhà 
tiêu hợp vệ sinh đã tăng từ 16% lên 
46%.2 

TRÌNH BÀY VẤN ĐỀ
Nhìn chung khi dự án thí điểm IDE kết 
thúc vào năm 2006, phương pháp tiếp 
thị vệ sinh nông thôn được cho là có 
hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều 
câu hỏi đặt ra. Liệu phương pháp tiếp 
thị vệ sinh có được duy trì bền vững lâu 
dài hay không? Và nếu có thể duy trì 
được, làm cách nào để phương pháp 
này được nhân rộng và triển khai ở các 
quốc gia khác một cách tốt nhất? Lời 
giải đáp cho những câu hỏi này có thể 
được áp dụng cho các dự án vệ sinh 
khác trên thế giới.

HÀNH ĐỘNG
Từ năm 2009 Chương trình Nước sạch 
và Vệ sinh (WSP) tiến hành một nghiên 
cứu nhằm tìm hiểu về tính bền vững của 
phương pháp tiếp thị vệ sinh đã áp dụng 
trong dự án thí điểm của IDE. Nghiên 
cứu này được thực hiện với sự cộng tác 

Phát hiện chính 
• Sau ba năm kết thúc Dự án thí 

điểm tiếp thị vệ sinh do Tổ chức 
phát triển Quốc tế (IDE) thực 
hiện, số lượng nhà cung ứng dịch 
vụ và nhu cầu về nhà tiêu hợp vệ 
sinh không ngừng tăng lên.

• Sự tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh 
vẫn được duy trì theo  xu hướng  
tăng lên, với tỷ lệ tăng trung bình 
là 44% trong năm 2006 và 59% 
năm 2008.

• Chính quyền địa phương đã nhân 
rộng mô hình ở một huyện thí 
điểm- Huyện Núi Thành đã sử 
dụng ngân sách và nguồn lực của 
huyện để nhân rộng hoạt động tiếp 
thị vệ sinh. Đến năm 2008, tỷ lệ hộ 
dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 
trong huyện trung bình đạt 63%.

• Dự án thí điểm này nên sử dụng 
một hệ thống giám sát vệ sinh 
đơn giản. 

• Khó đảm bảo duy trì được tính 
bền vững trong tương lai. Để duy 
trì tính bền vững trong tương lai 
cần phải xem xét những yếu tố 
như tiếp tục dành ngân sách cho 
hoạt động tập huấn cho tuyên 
truyền viên, cho nhà cung ứng 
dịch vụ; tiến hành nghiên cứu thị 
trường; xây dựng tài liệu  truyền 
thông; mở rộng dịch vụ hút bể 
phốt, và xây dựng một chiến lược 
tuyên truyền cụ thể hơn hướng 
tới người nghèo.

1 Tác giả định nghĩa tiếp thị vệ sinh là “sử dụng những cách thực hành tốt nhất trong tiếp thị thương mại và xã 
hội để thúc đẩy cung và cầu, đặc biệt là của người nghèo, trong việc cải thiện điều kiện vệ sinh”.

2 Để biết thêm thông tin về dự án thí điểm của Tổ chức Phát triển Quốc tế, vui lòng liên hệ IDE qua website: http://
www.ideorg.org/GetInvolved/Inquiries.aspx
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của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Quốc tế IRC và công ty 
tư vấn ADCOM của Việt Nam.

Trọng tâm của nghiên cứu này là xác định tính hiệu quả và kết 
quả của dự án có duy trì được  sau 3 năm kết thúc dự án hay 
không. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng muốn tìm hiểu:

• Cách tiếp cận này đã được nhân rộng sang các xã lân cận 
hay chưa (“hiệu ứng lan tỏa”)

•	Các huyện có dự án đã tiến hành nhân rộng phương pháp 
tiếp cận này ra toàn huyện hay chưa (“hiệu ứng nhân 
rộng”), và

•	Có dấu hiệu phát triển tiếp thị tự phát hay không (“phát 
triển song song”).

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2009 
tại các xã ở hai tỉnh thí điểm. Dựa trên thiết kế chọn mẫu có 
mục đích, tám xã ở bốn trong sáu huyện thí điểm được lựa 
chọn làm địa bàn nghiên cứu. Nhóm so sánh gồm bốn xã 
không có dự án nằm rải rác tại các huyện thí điểm. Phương 
pháp nghiên cứu gồm có: thu thập số liệu về vệ sinh ở 30 xã 
thí điểm và 4 xã so sánh không có dự án; tổ chức Thảo luận 
nhóm (FGDs) với 121 hộ gia đình trong đó có những hộ đã 
có và những hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh; phỏng vấn 23 
tuyên truyền viên, 25 nhà cung ứng dịch vụ (Minh họa 2), và 
một số đại diện của các tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ và 
các cơ quan nhà nước; tiến hành quan sát chất lượng công 
trình và tình trạng vệ sinh của 28 nhà tiêu đã được xây dựng.

CÁC BÀI HỌC RÚT RA 
Nghiên cứu đã mang lại cho những người trực tiếp thực hiện 
các dự án liên quan đến tiếp thị vệ sinh sự am hiểu sâu sắc. Đã 

có một báo cáo hoàn chỉnh cho nghiên cứu này (xem ở phần 
Bài đọc liên quan), trong đó có một số điểm nổi bật như sau:

• Việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trong khu vực thí 
điểm tiếp tục tăng sau dự án. Khi dự án thí điểm kết thúc 
vào năm 2006, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ 
sinh tại các xã thí điểm đã tăng 44%. Sau dự án, tỷ lệ hộ gia 
đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tiếp tục tăng, đạt 59% vào 
năm 2008. Sau khi đã xem xét nhân tố tăng trưởng dân số, 
ở những xã không có dự án thí điểm tỷ lệ sử dụng nhà tiêu 
hợp vệ sinh tăng rất chậm, chững lại hoặc thậm chí giảm.

• Các tuyên truyền viên vẫn duy trì hoạt động truyền 
thông nhưng mức độ ít hơn. Việc duy trì tỷ lệ tăng số hộ 
sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh sau dự án thí điểm được cho 
là một phần công việc của tuyên truyền viên. Họ vẫn tiếp 
tục tuyên truyền về nhà tiêu hợp vệ sinh như là công việc 
thường ngày của họ, cho dù không được nhận tiền trợ cấp 
hoặc được cung cấp nhiều tài liệu hỗ trợ. 

• Các nhà cung ứng dịch vụ xây nhà tiêu hợp vệ sinh tiếp 
tục phát triển mạnh sau dự án thí điểm. Không áp dụng 
hình thức quảng bá chính thống mà chủ yếu nhờ vào giới 
thiệu và uy tín, bốn trong năm nhà cung ứng đã mở rộng 
danh mục sản phẩm và tăng thêm cơ sở phục vụ khách 
hàng. Doanh thu của hai phần ba các nhà cung ứng tăng 
trưởng, và gần như tất cả đều có hình thức tín dụng nào đó 
để hỗ trợ khách hàng. Mạng lưới nhà cung ứng dịch vụ đã 

Minh họa 2: Phỏng vấn nhà cung cấp

Các nhà nghiên cứu phỏng vấn tuyên truyền viên và nhà cung 
ứng để tìm hiểu liệu cách tiếp cận tiếp thị vệ sinh nông thôn 
có dẫn đến việc tăng trưởng bền vững nhu cầu về các sản 
phẩm vệ sinh hay không. Trong ảnh trên, phỏng vấn người 
cung ứng dịch vụ (bên trái) tại cửa hàng của anh ta, bán các 
sản phẩm liên quan đến nhà vệ sinh, gạch lát nhà tắm và các 
sản phẩm khác.

Minh họa 1: Vị trí của dự án thí điểm IDE, 2003-2006
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mở rộng hoạt động kinh doanh sang các xã lân cận. Chất 
lượng xây dựng và sự hài lòng của khách hàng được duy trì 
ở mức cao. Tuy nhiên, không có nhà cung ứng nào đưa ra 
dịch vụ hút bể phốt mặc dù nhà tiêu tự hoại là phổ biến.

• Bằng chứng của việc tăng cường hoạt động theo chỉ 
đạo của chính phủ được ghi nhận tại một huyện thí 
điểm. Huyện Núi Thành đã sử dụng quỹ và nguồn lực của 
huyện để mở rộng chương trình tuyên truyền vệ sinh từ 5 xã 
thí điểm lên 17 xã trên toàn huyện. Đến năm 2008, tỷ lệ hộ 
dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trung bình của huyện đạt 
63%.

• Việc phát triển song song đã diễn ra trên diện rộng của 
một huyện. Tại các xã gần Khu Kinh tế Nghi Sơn (huyện 
Tĩnh Gia), cung và cầu tăng nhanh chóng và sự chỉ đạo thực 
hiện của cán bộ địa phương còn nhiều hạn chế dẫn đến 
chất lượng xây dựng công trình không đồng đều và mức độ 
hài lòng của người dân còn thấp.

• Không một vùng thí điểm nào có hộ dân đi vệ sinh bừa 
bãi (ODF). Ba phần tư số người tham gia Thảo luận Nhóm 
(FGD) không có nhà tiêu hợp vệ sinh cho biết họ thường đi 
vệ sinh bừa bãi với “hình thức đào hố lấp”. Việc này cho thấy 

 cần phải lồng ghép tiếp thị vệ sinh vào 
các chương trình tiếp cận cộng đồng 
như Vệ sinh tổng thể có sự tham gia 
của cộng đồng - CLTS - nhằm xóa bỏ 
thói quen đi vệ sinh bừa bãi.

• Một chiến lược hướng tới người 
nghèo là việc rất cần thiết cho tính 
bền vững của phương pháp này. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy cần xây 
dựng và thử nghiệm chiến lược tiếp thị 
vệ sinh nông thôn đặc biệt cho người 
nghèo; tuyên truyền viên, nhà cung 
ứng dịch vụ và mạng lưới cung ứng 
dịch vụ nên là những người thực hiện 
chiến lược này. Ví dụ, trong chiến lược 
có các thông tin cụ thể về cơ hội giảm 
chi phí có thể; đánh giá sâu hơn và chia 
sẻ các hình thức tài chính khác nhau 
cho hộ gia đình và nhà cung ứng; và 
có chỉ dẫn chi tiết hơn về các giai đoạn 
trong quá trình thi công xây dựng, bao 
gồm mua sỉ và bảo quản nguyên vật 
liệu. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc 
duy trì tính bền vững dài hạn của vệ 
sinh ở Việt Nam – và các nơi khác –

 dường như phụ thuộc vào một số yếu tố nhất định (Bảng 1).

CHÚNG TA CẦN BIẾT THÊM NHỮNG GÌ KHÁC?
Với những kết quả tốt đẹp trong việc duy trì phương pháp 
tiếp cận ở nông thôn Việt Nam, việc tiếp thị vệ sinh nông 
thôn xứng đáng là một phần của chương trình và chiến 
lược tiếp thị vệ sinh quốc gia. Ngoài ra, các tỉnh thành với 
chức năng là người thực hiện cũng cần được khuyến khích 
đưa cách tiếp cận này vào các chiến lược và kế hoạch hành 
động của họ. Hai tỉnh đã làm được điều đó. 

Cách tiếp cận này có thể được nhân rộng tại các nước 
khác. Tuy nhiên, việc nhân rộng phụ thuộc nhiều vào điều 
kiện thực tế. Những yếu tố quan trọng trong việc áp dụng 
phương pháp này là số hộ và địa bàn mà tuyên truyền viên 
có thể tiếp cận, sự sẵn lòng tham gia và kinh nghiệm làm 
việc nhóm của tuyên truyền viên, điều kiện giao thông địa 
phương, sự quen thuộc và tin tưởng của người dân đối với 
tuyên truyền viên cũng như vai trò lãnh đạo của chính quyền 
địa phương. Trong khi tuyên truyền viên về vệ sinh trong 
và sau khi thực hiện dự án chủ yếu là phụ nữ thì có một 
ngoại lệ là những người cung ứng cấp dịch vụ đã được đào 

BẢNG 1: CÁC YẾU TỐ NHẰM DUY TRÌ TÍNH BỀN VỮNG DÀI HẠN CỦA TIẾP THỊ 
VỆ SINH 
Việc duy trì dài hạn phương pháp tiếp thị vệ sinh phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

– Tiếp tục cấp ngân sách đào tạo các tuyên truyền viên chuyên nghiệp và các 
nhà cung ứng dịch vụ, nghiên cứu thị trường, và sản xuất các tài liệu tuyên 
truyền tiếp thị

– Tạo môi trường hỗ trợ chính sách và quản lý hành chính  
– Mở rộng dịch vụ hút bể phốt của nhà vệ sinh tự hoại 
– Lồng ghép vào phương pháp tiếp cận Vệ sinh tổng thể có sự tham gia của cộng 

đồng để loại bỏ hành vi đi vệ sinh bừa bãi
– Xây dựng các chiến lược huy động vốn và tuyên truyền cụ thể tới người nghèo

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng dự án thí điểm nên sử dụng một hệ thống giám sát vệ 
sinh đơn giản và hiệu quả nhằm hỗ trợ cho quy trình lập báo cáo về tiến độ phát triển 
của vệ sinh nông thôn dựa trên cơ sở chứng cứ. Hệ thống giám sát lý tưởng cần:

– Giám sát việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh của người nghèo 
– Tổng hợp dữ liệu từ tất cả các dự án vệ sinh thực hiện tại địa phương từ các đơn 

vị khác của chính phủ và các cơ quan phi chính phủ
– Khuyến khích người dân địa phương tham gia đánh giá và giám sát phạm vi bao 

phủ của vệ sinh để nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự thay đổi cũng như củng cố 
căn cứ vững chắc của số liệu và sự minh bạch của kết quả của chương trình 

– Tổng hợp và hợp nhất thành một cơ sở dữ liệu duy nhất, có thể so sánh và được 
máy tính hóa, dễ sử dụng tại cấp xã, huyện và tỉnh. 
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Các bài đọc liên quan
Các ý kiến chia sẻ trong Bài học 
thu được này được trình bày chi 
tiết hơn trong Báo cáo đầy đủ, 
Nghiên cứu tình huống về Tính bền 
vững của Phương pháp Tiếp thị Vệ 
sinh Nông thôn ở Việt Nam, hiện 
có trên Website Dự án Thúc đẩy 
Vệ sinh Toàn cầu: www.wsp.org/
scalingupsanitation

Thông tin về dự án
Thúc đẩy Vệ sinh Nông thôn Toàn 
cầu là một dự án của WSP tập 
trung nghiên cứu về sự kết hợp 
các cách tiếp cận của phương 
pháp Vệ sinh tổng thể có sự tham 
gia của cộng đồng (CLTS), truyền 
thông thay đổi hành vi, và tiếp thị 
xã hội về vệ sinh nhằm tạo nhu 
cầu và đẩy mạnh cung cấp các sản 
phẩm và dịch vụ vệ sinh, dẫn tới 
nâng cao sức khỏe cho người dân 
nông thôn. Đây là nỗ lực trên diện 
rộng để đáp ứng nhu cầu vệ sinh 
cơ bản của người nghèo ở nông 
thôn, những người chưa được tiếp 
cận các điều kiện vệ sinh an toàn 
và hợp vệ sinh. Dự án đang được 
các nhà chức trách địa phương và 
quốc gia thực hiện với sự hỗ trợ 
kỹ thuật từ WSP. Mọi thông tin chi 
tiết, vui lòng truy cập www.wsp.org/
scalingupsanitation.

Liên hệ
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng truy 
cập www.wsp.org hoặc email cho 
Jacqueline Devine tại địa chỉ:  
wsp@worldbank.org

tạo đều là nam giới. Các nghiên cứu 
trước đây chỉ ra rằng phụ nữ nghèo là 
những lao động phổ thông (như công 
nhân làm đường và phụ nề) được 
hưởng lợi rất lớn từ cơ hội được đào 
tạo trở thành thợ xây nhà tiêu, và đã 
chứng tỏ là người tuyên truyền rất tận 
tụy cũng như là người thợ có tay nghề 
với con mắt tinh tường cho các công 
việc cần sự khéo léo 3. 

Ngoài ra, các chương trình tiếp thị vệ 
sinh nông thôn cần đưa vào một chiến 
lược lồng ghép để chấm dứt tình trạng 
đi vệ sinh bừa bãi. Thực sự là tổ chức 
những chuyến đi thăm các khu vực vệ 
sinh bừa bãi và quan sát theo phương 
pháp tham gia về thực tế đi vệ sinh bừa 
bãi có thể kích thích hơn nữa nhu cầu 
xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ 
sinh và tăng cường tính hiệu quả - chi 
phí của hoạt động tiếp thị vệ sinh.

- Thực hiện bởi Christine  
Sijbesma (IRC), Trương Xuân 

Trường (ADCOM), và Jacqueline 
Devine (WSP)
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