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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
 
  

BYT Bộ Y tế 

CQLMTYT Cục Quản lý Môi trường Y tế 

CTV Cộng tác viên 

CHTI Cửa hàng tiện ích 

HGĐ Hộ gia đình 

HVS Hợp vệ sinh 

HPN   Hội (Liên hiệp) Phụ nữ 

MNPB-TN Miền núi Phía Bắc – Tây Nguyên 

NTHVS Nhà tiêu HVS 

RB-SupRSWS Chương trình Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Nước sạch Nông thôn Dựa 
trên Kết quả 

TYT Trạm y tế 

TTYT Trung tâm y tế 

TTYTDP Trung tâm y tế dự phòng 

UBND Ủy ban Nhân dân 

VSNT 

TTV 

Vệ sinh nông thôn 

Tuyên truyền viên 

NHTG Ngân hàng thế giới  
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Chiến lược Truyền thông Thay đổi hành vi Vệ sinh Hộ gia đình và Rửa tay bằng xà phòng, 
Thúc đẩy thị trường vệ sinh khu vực miền Núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ là tài 
liệu hướng dẫn cho các cán bộ quản lý cấp Trung ương thuộc Cục Quản l{ Môi trường Y tế 
(Bộ Y tế), Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, cán bộ tuyên truyền cấp xã, thôn các tỉnh miền 
Núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông 
thay đổi hành vi đối với hộ gia đình và thúc đẩy thị trường vệ sinh nhằm cải thiện điều kiện 
và thực trạng vệ sinh cho cộng đồng nông thôn tại những tỉnh tham gia chương trình, góp 
phần giảm tỷ lệ nhiễm các bệnh liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường. 

Các cán bộ truyền thông tại địa phương có thể linh hoạt lựa chọn triển khai các hoạt động 
truyền thông được gợi ý trong bản định hướng chiến lược này để phù hợp với ngân sách và 
thực tiễn địa phương.  
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PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 
 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 
 

Tại Việt Nam, vấn đề tăng cường tiếp cận vệ sinh và nước sạch cho khu vực nông thôn và 
người nghèo là một trong những mục tiêu quốc gia trọng điểm mà Chính phủ đã và đang nỗ 
lực thực hiện thông qua các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Vấn đề Nước sạch và Vệ sinh 
Nông thôn, đặc biệt Chương trình Mục tiêu quốc gia 3 (NT3 từ 2012-2015) và Chương trình 
Xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn sắp tới.  

Để hỗ trợ thêm cho chương trình Mục tiêu Quốc gia 3, đặc biệt trong việc thúc đẩy cải thiện 
vệ sinh nông thôn, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam thông qua Cục 
Quản l{ Môi trường Y tế Việt Nam (Cơ quan quản lý vấn đề vệ sinh nông thôn – Bộ Y tế) 
Chương trình Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Nước sạch Nông thôn Dựa trên Kết quả (RB-
SupRSWS) tại 21 tỉnh miền núi Phía Bắc và Tây Nguyên – Nam Trung Bộ (MNPB-TN-NTB), giai 
đoạn 2016-2020.  

Chương trình Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Nước sạch Nông thôn Dựa trên Kết quả (RB-
SupRSWS) được chia ra làm 3 hợp phần:  

- Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn; 

- Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn;  

- Hợp phần 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 

Một trong những nội dung quan trọng trong lĩnh vực Vệ sinh nông thôn của Chương trình 
RB-SupRSWS là áp dụng và triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và thúc 
đẩy thị trường vệ sinh đồng bộ từ cấp trung ương tới địa phương (cấp xã/thôn/bản) nhằm 
cải thiện thói quen rửa tay bằng xà phòng, chấm dứt phóng uế bừa bãi và tăng cường sử 
dụng nhà tiêu HVS. 

Để đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong mục tiêu truyền thông thay đổi hành vi và thúc 
đẩy thị trường vệ sinh và xây dựng được một Chiến lược tổng thể từ cấp Trung ương tới địa 
phương, việc xây dựng một Chiến lược Vệ sinh nông thôn, kèm theo kế hoạch triển khai thực 
hiện các cấp và các bộ công cụ/tài liệu/sản phẩm truyền thông là vô cùng cần thiết. 

Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi dưới đây là một bản đề xuất tổng thể bao gồm ý 
tưởng sáng tạo, các công cụ truyền thông, các hoạt động và kế hoạch thực hiện chi tiết từ 
cấp Trung ương tới địa phương, dựa trên các nghiên cứu và phân tích sâu về đối tượng 
truyền thông, tâm lý hiện hữu (động cơ rào cản), nhằm đạt được các mục tiêu truyền 
thông và hành vi thay đổi mong muốn. 

Chiến lược thúc đẩy thị trường vệ sinh là một bản đề xuất tổng thể bao gồm các thay đổi kỹ 
thuật của sản phẩm vệ sinh đối với khu vực MNPB-TN, các mô hình kinh doanh để phát triển 
chuỗi cung ứng các sản phẩm và dịch vụ vệ sinh và các công cụ để xây dựng năng lực cho các 
cơ sở kinh doanh nhằm cung cấp các dịch vụ vệ sinh hiệu quả và bền vững. Chiến lược này 
được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu đầu kz và thử nghiệm tại 3 tỉnh đại diện trong 
khu vực. 

Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi và thúc đẩy thị trường vệ sinh sẽ là tài liệu hướng 
dẫn chủ đạo giúp các cấp lãnh đạo, các cấp quản lý, các cán bộ chuyên môn, và các đối 
tượng thực hiện nhiệm vụ truyền thông từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, huyện, cho tới những 
cán bộ tuyên truyền cấp xã, thôn đều hiểu được mục tiêu của Chiến lược, đối tượng, nội 
dung của kế hoạch triển khai, công cụ và các hoạt động để đạt được mục đích mong muốn.  
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Tài liệu này sẽ trình bày chi tiết về Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi và thúc đẩy thị 
trường Vệ sinh nông thôn khu vực MNPB-TN dành cho đối tượng hộ gia đình.  

 
II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN NĂM 2020 

 

Các mục tiêu truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh đến 2020 như sau: 

- 100% hộ dân trong 680 xã “Vệ sinh toàn xã” được tuyên truyền, vận động xây và sử 

dụng nhà tiêu HVS thông qua cung cấp thông tin về các loại nhà tiêu HVS, cũng như 

cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu đúng quy cách;  

- 100% hộ dân trong 680 xã “Vệ sinh toàn xã” được cung cấp kiến thức về vệ sinh cá 

nhân và rửa tay với xà phòng và nước sạch vào các thời điểm quan trọng; 

- 100% giáo viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (không kể 

các điểm trường) trong 680 xã “Vệ sinh toàn xã” được cung cấp kiến thức về sử dụng 

và bảo quản nhà tiêu HVS đúng quy cách, rửa tay với xà phòng và nước sạch vào các 

thời điểm quan trọng; 

- Các chủ cửa hàng, nhà sản xuất vật liệu xây dựng đồng ý trở thành CHTI và đội ngũ 

cộng tác viên cùng thợ xây của CHTI trong xã “Vệ sinh toàn xã” được đào tạo tập huấn 

về thị trường vệ sinh, kỹ thuật xây dựng nhà tiêu, lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng 

bán hàng để xây dựng và phát triển thành hệ thống cửa hàng tiện ích; 

- 90% cán bộ TYT xã và y tế thôn bản tham gia thực hiện Chương trình được đào tạo tập 

huấn về các mô hình thúc đẩy vệ sinh; truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh; thúc đẩy 

thị trường vệ sinh, kiểm tra, giám sát vệ sinh nhà tiêu HGĐ; nhà tiêu trường học và 

trạm y tế; 

- Các nhà lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp, và những người 

có vai trò lãnh đạo trong cộng đồng như trưởng thôn, già làng, trưởng bản tại địa 

phương được cung cấp thông tin về tầm quan trọng và các nội dung vệ sinh nông thôn, 

và đưa chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu cải thiện, số thôn bản đạt ODF, vào 

các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương các cấp và cam 

kết thực hiện. 

 

III. KHÁI QUÁT TÀI LIỆU 
 

1. Mục tiêu 
 

Chiến lược được xây dựng để hướng dẫn cho các cán bộ chuyên trách về truyền thông 
của Cục Quản lý Môi trường Y tế ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, huyện và xã nắm được 
tổng thể nội dung Chương trình truyền thông thay đổi hành vi dự án RB-SupRSWS bao 
gồm: mục tiêu, thông điệp, { tưởng truyền thông, các công cụ/hoạt động truyền thông, 
các kênh truyền thông và kế hoạch thực hiện tại các cấp. 
 

2. Đối tượng sử dụng tài liệu 
 

Chiến lược được xây dựng dành cho các nhóm đối tượng sau: 
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 Những người xây dựng chính sách liên quan đến vấn đề vệ sinh cấp quốc gia. Ví dụ như 
Cục Quản l{ Môi trường Y tế (CQLMTYT). 

 Những người xây dựng chính sách và chịu trách nhiệm phân bổ ngân sách, nguồn lực 
cấp tỉnh và cấp huyện. 

 Cán đơn vị cấp tỉnh như Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP), cũng như cán bộ huyện xã, 
giáo viên và cán bộ hỗ trợ công tác thúc đẩy vệ sinh môi trường  

 Các tỉnh khác quan tâm đến việc mở rộng vệ sinh nông thôn.   
 

 

3. Cấu trúc tài liệu 
 

Tài liệu này gồm 4 phần: 

Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG: Giới thiệu sơ lược về thực trạng vệ sinh nông thôn tại khu vực 
miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, tổng quan và mục tiêu chương trình “Mở rộng quy mô Vệ 
sinh và Nước sạch Nông thôn dựa trên kết quả khu vực MNPB-TN-NTB”. Phần này cũng giới 
thiệu mục tiêu, đối tượng sử dụng và cấu trúc tài liệu. 

Phần 2: CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI CHO HỘ GIA ĐÌNH: Phân tích bối 
cảnh khu vực MNPB-TN; Những rào cản và động lực đối với việc thay đổi hành vi trong bối 
cảnh khu vực; Mục tiêu truyền thông và mục tiêu thay đổi hành vi, Ý tưởng sáng tạo của 
toàn bộ chiến dịch và Ý tưởng thực hiện, Công cụ và sản phẩm truyền thông được xây dựng 
để thực hiện các chiến dịch truyền thông. 

 
Phần 3: CHIẾN LƯỢC THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG: mô tả các khó khăn của chuỗi cung ứng vệ 
sinh tại khu vực nông thôn và mục tiêu chiến lược nhằm cải thiện sản phẩm và dịch vụ của 
các đơn vị kinh doanh vệ sinh; đưa ra các giải pháp cải thiện sản phẩm và dịch vụ và các mô 
hình kinh doanh cần có; các công cụ để thực hiện kế hoạch thúc đẩy thị trường vệ sinh. 

Phần 4: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: giới thiệu chi tiết kế hoạch triển khai chương trình vệ sinh ở 
các cấp khác nhau từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện xã, thôn, bao gồm các hoạt động 
chính, vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan và hệ thống Giám sát và Báo cáo để theo 
dõi việc triển khai các hoạt động của Chương trình. 
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PHẦN 2: CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI CHO HỘ GIA ĐÌNH 
 

I. PHÂN TÍCH BỐI CẢNH 
 

Đảm bảo tiếp cận nước sạch và vệ sinh là một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 
mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện, theo đó đến năm 2030 cả nước sẽ phổ cập 
nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS). Tuy nhiên, so với những tiến bộ đáng kể đạt được trong lĩnh vực 
cung cấp nước sạch, vấn đề vệ sinh nông thôn, đặc biệt ở khu vực MNPB-TN còn nhiều khó 
khăn, bất cập.  

Theo kết quả đánh giá tỷ lệ nhà tiêu HVS (NTHVS) hộ gia đình toàn quốc năm 2015, các tỉnh 
MNPB-TN nằm trong nhóm khu vực có tỷ lệ NTHVS thấp nhất trong đó: miền núi phía Bắc 
(58%), Tây Nguyên (61%). Trong 5 tỉnh Tây Nguyên, tỉnh có tỷ lệ NTHVS thấp nhất là Gia Lai 
(43%), Kon Tum (54%). Tỷ lệ dân số chưa có nhà tiêu tại 2 khu vực này là khoảng 21%, đặc 
biệt nhóm đồng bào dân tộc tỷ lệ chưa có nhà tiêu là khoảng 31%, và 47% hiện đang sử dụng 
nhà tiêu không HVS. Về vấn đề rửa tay với xà phòng, mặc dù 80% hộ gia đình trong khu vực 
MNPB-TN có chỗ rửa tay với xà phòng và nước, nhưng chỉ có 13% hộ gia đình thực hành rửa 
tay bằng xà phòng vào các thời điểm quan trọng.  

Nghiên cứu về Vệ sinh và Khuyến nghị cho Chương trình RB-SupRSWS tại khu vực MNPB-TN 
do Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới Luân Đôn thực hiện, đã chỉ ra một trong hai nguyên tắc 
quan trọng nhất để cải thiện vấn đề vệ sinh - đó là tạo ra nhu cầu xây nhà tiêu mới và rửa tay 
bằng xà phòng thông qua các công tác truyền thông từ chính quyền các cấp, truyền thông 
đại chúng, đến tuyên truyền trực tiếp. Đặc biệt, chương trình truyền thông này phải tác động 
được đến những động lực giúp thay đổi hành vi mạnh mẽ hơn động cơ về sức khoẻ. 

Việc xây dựng và triển khai một chiến lược truyền thông tổng thể, với thông điệp nhắm 
trúng động cơ thay đổi hành vi thông qua các kênh tiếp cận hiệu quả, từ cấp Trung ương tới 
cấp xã, thôn sẽ mang lại những chuyển biến tích cực trong việc gia tăng nhu cầu xây dựng 
nhà tiêu HVS của các hộ gia đình. 
 

 

II. PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG  
 

Các rào cản, động lực và các yếu tố cơ hội thúc đẩy người dân có nhà tiêu 
 

Phương thức tiếp cận của truyền thông thay đổi hành vi được dựa trên phân tích về tâm lý, 
hành vi và nhu cầu của đối tượng truyền thông. Phân tích tâm lý, hành vi và nhu cầu được 
gộp làm 3 phần chính gồm (1) những rào cản đối với việc thay đổi hành vi và (2) những động 
lực giúp thay đổi hành vi và (3) các yếu tố cơ hội. Những rào cản, động lực và yếu tố cơ hội 
dưới đây dựa trên kết quả nghiên cứu của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới Luân Đôn 
(2015) và các khảo sát thực địa với các hộ gia đình tại các tỉnh đại diện khu vực MNPB-TN. 
 
1. Hành vi về vệ sinh 

 

1.1. Những rào cản chính đối với việc thay đổi hành vi về vệ sinh 
 

Các hộ gia đình chưa có nhà tiêu 
 

Kiến thức:  
 Đại đa số đều cho rằng nhà tiêu quá đắt đỏ và không hợp với khả năng chi trả của họ; 

không phân biệt được thế nào là nhà tiêu HVS hay không HVS theo tiêu chuẩn của Bộ Y 
tế. 

 

Thái độ: 
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 Nhiều người cho rằng nhà tiêu là dành cho những gia đình khá giả, không phải những 
người nghèo như họ. Tuy vậy, đối với nhiều gia đình, việc không xây nhà tiêu không phải 
do vấn đề kinh tế mà là do nhiều l{ do khác nhau như chờ trợ cấp từ Nhà nước, do thói 
quen lâu đời; do có nhà tiêu tạm bợ nhưng đã hỏng hoặc mùi, bẩn nên không muốn sử 
dụng; do có thể sử dụng chung với họ hàng nhà bên cạnh. 

 

Ý định: 
 Đại đa số đều không có kế hoạch xây nhà tiêu thật sự. 

 

Các hộ gia đình có nhà tiêu chưa HVS 
 

Kiến thức:  
 Có sự khác biệt lớn về kiến thức, hiểu biết về nhà tiêu. Nhiều người biết và có kinh 

nghiệm về việc xây nhà tiêu gồm thiết kế, xây dựng, nguyên vật liệu, nguồn nước, vay 
vốn, tìm kiếm thợ xây, giám sát… 

 Mặc dù nhiều hộ dân có thể tự xây dựng nhà tiêu nhưng hầu như mọi người đều không 
biết được tiêu chí thế nào là nhà tiêu HVS, đặc biệt là cấu phần tạo nên một nhà tiêu 
HVS (như ống thông hơi, phần bệ phốt phía dưới). 

 Ngoài một số hộ gia đình ở các vùng có dự án về xây dựng nhà tiêu sạch, hầu hết đều 
không biết rằng có nhiều loại nhà tiêu HVS khác nhau, trong đó có những loại giá rẻ. Đa 
phần đều quan niệm nhà tiêu thấm dội hoặc giật nước đắt tiền mới được coi là HVS. 

 Đa phần đều cho rằng việc xây dựng nhà tiêu đắt tiền và vượt qua khả năng chi trả của 
họ. Một phần là do mặc định xây nhà tiêu mới là phải gắn liền với các công trình khác 
như nhà tắm, bồn nước khiến chi phí cảm nhận (chưa đúng với thực tế) cao đối với họ. 
Một phần khác là do nhiều hộ gia đình trong cộng đồng xây nhà tiêu tự hoại (giật nước, 
thấm dội) đắt tiền khiến họ có suy nghĩ xây nhà tiêu HVS cần một khoản chi phí lớn. 

 

Thái độ, niềm tin:  

 Nhà tiêu chỉ được coi là một công trình phụ, không được ưu tiên đầu tư. Nếu có một 

khoản tiền, đại đa số ưu tiên đầu tư vào những vật dụng “hiện đại” hơn như tivi, điện thoại, 

xe máy. 

 Đa số đều muốn xây toàn bộ nhà tiêu + nhà tắm + bếp… một lần chứ không muốn xây riêng 

rẽ. 

 Những hộ gia đình có nhà tiêu chưa HVS thường chỉ muốn đập đi xây mới chứ không 

muốn nâng cấp thành loại nhà tiêu tốt hơn. 

 Dù mọi người đều tin tằng vệ sinh sạch sẽ rất quan trọng đối với sức khỏe nhưng nhiều 

người cho rằng dịch bệnh được truyền qua mùi mà chúng ta hít phải hoặc truyền vào 

thức ăn gây nhiễm bẩn. Một số người nhận thức tốt hơn có thể giải thích về vi khuẩn 

nhưng rất ít người đề cấp vi khuẩn là nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy và bệnh tiêu chảy 

không được coi là bệnh phổ biến và nguy hiểm. 

 

1.2. Những động lực chính giúp thay đổi hành vi về vệ sinh 

 

 Xấu hổ: Những hộ gia đình đang đi tiêu bừa bãi (chưa có nhà tiêu) có cảm giác xấu hổ và 

quan ngại tới vấn đề môi trường. 
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 Cảm giác ghê bẩn: Nhà tiêu bẩn và có mùi tạo cảm giác ghê vì đối với họ mùi hôi là 

nguồn gây ra bệnh, dịch, khiến ăn uống không còn ngon miệng và khiến cho cơ thể ám 

mùi, bẩn. Vào mùa nóng, nhà tiêu bẩn bốc mùi nồng nặc khắp cả làng xóm và đi kèm với 

ruồi muỗi.  

 Thoải mái: Bảo vệ họ khỏi mưa nắng. Nhà tiêu phải dễ sử dụng, có nước, giấy vệ sinh và 

chỗ để chân để chân không bị bẩn. Họ có thể đi bất cứ lúc nào có nhu cầu, không quá xa 

nhà. 

 An toàn: Sợ trẻ em bị rơi xuống nhà tiêu tạm bợ hoặc bị các con vật như rắn cắn khi đi vệ 

sinh.  

 Hòa nhập, thuộc về cộng đồng: Muốn được giống như hàng xóm: sở hữu những thứ mà 

hàng xóm có như xe máy, điện thoại, tivi, các vật dụng gia đình và bắt chước xây nhà 

tiêu giống mô hình của nhà khác. Mọi người cũng coi hàng xóm láng giềng như bạn bè 

và không muốn gây mất hòa khí với hàng xóm. 

 Địa vị, thể diện: Dù người dân không nói gì đến địa vị xã hội nhưng ai cũng muốn được 

tôn trọng và được nhìn nhận là một thành viên thông thường hoặc nổi bật trong xã hội 

chứ không phải là hộ gia đình thấp kém, nằm ngoài lề của cộng đồng mình đang sinh 

sống. Họ sẽ cảm thấy tự hào hơn khi có nhà tiêu HVS. 

 Sự công bằng: Không muốn ảnh hưởng xấu tới người khác. 
 

1.3. Những yếu tố cơ hội đối với hành vi về vệ sinh 
 

 Đặc điểm sản phẩm: hộ gia đình thích những sản phẩm bền, không có mùi, dễ lau chùi 

bảo quản, có dội nước và có thể lắp đặt tại nhà.  
 Đa số các hộ gia đình muốn xây toàn bộ nhà tiêu cùng một lúc, bao gồm cả phần bệ và 

sàn, phần thân và mái, thay vì xây riêng lẻ từng phần một.  
 Về mặt quy tắc xã hội, đại đa số vẫn chấp nhận và thông cảm với những hộ gia đình cho 

nhà tiêu chưa HVS vì chính gia đình họ cũng đã từng trải qua giai đoạn chưa có nhà tiêu 
hoặc nhà tiêu tạm bợ, chưa HVS. 
 

2. Hành vi rửa tay bằng xà phòng 
 

2.1. Những rào cản chính đối với việc thay đổi hành vi rửa tay bằng xà phòng 
 

Tiếp cận:  
 Nhà tiêu thường được xây ở vị trí xa với nhà chính và ít khi có nguồn nước ở cạnh nhà 

tiêu. 
 Khoảng 80% hộ dân đều có các loại xà phòng nhưng thường không để ở khu vực rửa tay 

mà để trong nhà hoặc những nơi khác. 
 

Kiến thức:  
 Qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mọi người đều biết rửa tay với xà phòng là 

tốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực hiện. 
 Mọi người thường rửa tay với xà phòng nhiều nhất nếu họ nhìn thấy vết bẩn hoặc ngửi 

thấy mùi hôi ở tay ví dụ sau khi ăn, bón phân, làm thức ăn có mùi như cá, thịt…. 
 

Quy tắc xã hội:  
 Nhìn chung, rửa tay với nước hoặc không rửa tay là một hành vi được xã hội chấp nhận. 
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Thái độ, niềm tin:  
 Nông dân đều cho rằng tay họ bẩn là điều hết sức bình thường vì phải làm việc đồng áng 

và chăn nuôi hàng ngày. 
 Nhiều người cho rằng vi khuẩn lây lan thông qua mùi, không khí mà chúng ta hít vào. 

Mùi hôi sẽ giảm cảm giác ăn ngon, gây ô nhiễm cho thức ăn và gây bẩn cho cơ thể. 
 Sản phẩm: hộ gia đình thích những sản phẩm bền, không có mùi, dễ lau chùi bảo quản, 

có dội nước và có thể lắp đặt tại nhà. 
 

2.2. Những động lực chính giúp thay đổi hành vi rửa tay bằng xà phòng 
 

 Cảm giác ghê bẩn: Phân người mang lại cảm giác ghê bẩn nên { nghĩa phân có thể sót lại 
từ tay và dây sang thức ăn khiến mọi người cảm thấy ghê và muốn rửa tay. 

 Nuôi dưỡng: Các gia đình có con nhỏ mong muốn rửa tay với xà phòng để bảo vệ sức 
khỏe của con. 

 Hòa nhập, tinh thần cộng đồng: Chuẩn bị thức ăn với tay bẩn (chưa rửa sau khi đi vệ 
sinh) có thể khiển người khác cảm thấy ghê và ăn không ngon miệng.  
 

III. MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG VÀ MỤC TIÊU THAY ĐỔI HÀNH VI  
 
Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi về Vệ sinh nông thôn cho khu vực MNPB-TN được 
xây dựng dựa trên các mục tiêu truyền thông và mục tiêu thay đổi hành vi đề ra tại đề bài 
sáng tạo của Chương trình RB-SupRSWS đến năm 2020. 
 

Đối tượng 
mục tiêu 

Mục tiêu thay đổi hành vi 
 

Mục tiêu truyền thông 

Hành vi về vệ sinh 

Hộ gia đình 
không có nhà 
tiêu 

Các thành viên của các hộ gia 
đình này sẽ chấm dứt việc đi 
tiêu bừa bãi và đi tiêu trong các 
nhà tiêu cải thiện. 
 

 Biết được có nhiều lựa chọn về nhà tiêu, 
họ có thể tiếp cận và mua ở đâu; biết 
được tiêu chí của Nhà nước về nhà tiêu 
HVS (kiến thức);  

 Muốn nâng cấp nhà tiêu vì đó là một 
cách để tránh bất hòa với hàng xóm và 
họ hàng (tính liên kết, công bằng);  

 Tin rằng những lợi ích của việc nâng cấp 
nhà tiêu (không bị mùi hôi, thoải mái, 
thuận tiện, an toàn và thể hiện vị trí xã 
hội) là đáng để đầu tư ngay bây giờ thay 
vì chờ đợi (động lực, ưu tiên cạnh tranh);  

 Có kế hoạch xây dựng hay nâng cấp nhà 
tiêu trong vòng 2 năm (dự định);  

 Cảm thấy rằng một làng xã sạch sẽ chỉ 
đạt được khi hàng xóm hay họ hàng giúp 
đỡ nhau để nâng cấp nhà tiêu (tính cộng 
đồng). 

 

Hộ gia đình có 
nhà tiêu 
không HVS 

Các thành viên có vai trò quyết 
định trong gia đình sẽ nâng cấp 
nhà tiêu hoặc xây nhà tiêu mới 
HVS hơn. 
 

Hành vi rửa tay bằng xà phòng  

Tất cả các Các thành viên trong gia đình  Mọi người sẽ biết được việc bàn tay nhìn 
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thành viên rửa tay bằng xà phòng sau khi đi 
vệ sinh. 
 

có vẻ sạch, không có mùi hôi nhưng vẫn 
có thể có vi khuẩn và cần phải rửa sạch 
bằng xà phòng (Kiến thức, niềm tin); 

 Mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái 
nếu như họ không rửa tay bằng xà phòng 
sau khi sử dụng nhà tiêu (Cảm giác thoải 
mái, ghê sợ); 

  Mọi người sẽ nhớ đến hành động phải 
rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh 
(Hành động); 

 Những người chăm sóc trẻ nhỏ sẽ cảm 
thấy rằng rửa tay bằng xà phòng là một 
hành động cần thiết để đảm bảo sức 
khỏe cho con, cháu họ (Nuôi dưỡng). 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 

Ý tưởng sáng tạo là thông điệp bao trùm và là chủ đề xuyên suốt trong toàn bộ chiến dịch 

truyền thông. Để tạo hiệu quả mong muốn, ý tưởng sáng tạo cho chiến dịch truyền thông 

cần phải hấp dẫn, dễ nhớ, gắn liền lợi ích của việc thay đổi hành vi với nhu cầu của đối tượng 

truyền thông nhằm tạo cảm xúc mong muốn và khuyến khích họ hành động. 

Dựa trên nhiều kết quả nghiên cứu cũng như kết quả thử nghiệm, { tưởng sáng tạo bao 

trùm cho toàn bộ chiến dịch là: 

“Hàng xóm tốt” 

1. Cơ sở lựa chọn { tưởng sáng tạo chủ đạo “Hàng xóm tốt” 

 

“Người láng giềng thân thiện” (hay “người hàng xóm tốt”) nên được lựa chọn như một động 

lực mạnh mẽ thúc đẩy thay đổi hành vi về vệ sinh. Bởi lẽ, nếp sinh hoạt của con người, đặc 

biệt là người dân nông thôn ở Việt Nam bị tác động, ảnh hưởng bởi những người xung 

quanh và cộng đồng họ đang sống. Vì vậy, họ không muốn hành động của mình là nguyên 

nhân gây ra mâu thuẫn, bất tiện hay xấu hổ cho mình và người khác. Động lực thay đổi hành 

vi của cả cả chương trình truyền thông này sẽ dựa trên 03 động lực chính: 

 

 Mong muốn được Hoà nhập (affiliation), được nhìn nhận là một thành viên tốt của cả 

cộng đồng khi xây nhà tiêu HVS và thực hành rửa tay bằng xà phòng. 

 Mưu cầu về công chính (justice), hành vi sử dụng nhà tiêu HVS và rửa tay bằng xà phòng 

là điều đúng đắn phải làm. 

 Mong muốn xoá bỏ cảm giác ghê sợ đặc biệt là mùi hôi (avoid disgust): Sẽ không phải 

chịu đựng mùi hôi nếu xây nhà tiêu HVS và sễ không còn cảm giác sợ phân dính vào tay 

nếu rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh. 
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Trong 03 động lực giúp thay đổi hành vi nói trên, động lực mạnh mẽ nhất chính là “mong 

muốn được hoà nhập”, được nhìn nhận là một người láng giềng thân thiện của cả cộng 

đồng.  

 

2. Cách thể hiện ý tưởng “người hàng xóm tốt” trong chương trình truyền thông thay 

đổi hành vi về vệ sinh 

Chúng ta cần chỉ ra cho đối tượng mục tiêu lời hứa, những lợi ích của việc thay đổi hành vi về 

vệ sinh khiến họ được truyền cảm hứng và hành động.  

 

Hành vi Lợi ích lý tính Lợi ích cảm tính 

Nhà tiêu HVS  Không mùi, thuận tiện, thoải 
mái;  

 An toàn cho người già và trẻ 
nhỏ; 

 Tốt hơn cho sức khỏe và sạch 
sẽ hơn cho môi trường. 

 Được xem là người hàng xóm tốt; 
 Ngang bằng với những người hàng 

xóm văn minh khác (hòa nhập, thuộc 
về cộng đồng); 

 Được cộng đồng tôn trọng. 

Rửa tay bằng xà 
phòng 

 Ít rủi ro về sức khỏe hơn đối 
với cá nhân và những người 
xung quanh. 

 Được xem là người hàng xóm tốt (vì 
không làm lan truyền vi khuẩn và 
bệnh  tật cho người khác do tay bẩn); 

 Được xem là những bậc phụ huynh 
văn minh và hiểu biết, những người 
biết bảo vệ sức khỏe của con cái 
thông qua những hành động đơn 
giản. 

 

Sắc thái và giọng điệu truyền thông chung: thân thiện, tinh thần cộng đồng, truyền cảm 
hứng và tạo động lực. 

 

 
IV. Ý TƯỞNG THỰC HIỆN 
 

1. Các thông điệp chính 
 

Thông điệp thúc đẩy thay đổi hành vi về nhà tiêu 
 

i. Các thông điệp vệ sinh 
 

Mục tiêu truyền thông Nội dung thông điệp 

 Biết được có nhiều loại nhà tiêu 
HVS, nơi họ có thể tiếp cận các sản 
phẩm và dịch vụ, các tiêu chí của 
Nhà nước về nhà tiêu HVS; (kiến 
thức) 

 Có nhiều lựa chọn về nhà tiêu HVS phù hợp với nhu 
cầu và điều kiện kinh tế của gia đình bạn.  

 Muốn xây nhà tiêu HVS để tránh 
bất hòa với hàng xóm và họ hàng; 
(tính liên kết, công bằng)  

 Đừng để mùi hôi làm ảnh hưởng đến tình làng nghĩa 
xóm. 

 Ngừng sử dụng nhà tiêu không HVS nếu bạn không 
muốn gia đình mình cảm thấy xấu hổ. 

 Tin vào lợi ích của nhà tiêu HVS  Ngừng sử dụng nhà tiêu không HVS vì sự an toàn của 
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Mục tiêu truyền thông Nội dung thông điệp 

(không mùi, thuận tiện, thoải mái, 
an toàn), đáng để đầu tư ngay 
thay vì chờ đợi; (động lực, ưu tiên 
cạnh tranh) 

 

bạn. 
 Loại bỏ mầm bệnh ra môi trường bằng cách ngừng 

sử dụng nhà tiệu không HVS. 
 Xây nhà tiêu HVS: lợi ích cho gia đình và cộng đồng 

(giá rẻ, dễ xây, thuận tiện, an toàn và sạch sẽ);  
 Những lợi ích mà gia đình bạn có được từ việc xây 

nhà tiêu HVS (giá rẻ, dễ xây, sạch sẽ, không mùi). 

 Có kế hoạch xây hoặc nâng cấp 
nhà tiêu trong vòng 2 năm (dự 
định); 

 Xây và nâng cấp nhà tiêu rất đơn giản và rẻ tiền nếu 
bạn có kế hoạch. Hãy bắt đầu ngay bây giờ.  

 Cảm thấy làng xóm sạch đẹp nếu 
hàng xóm và họ hàng giúp đỡ 
nhau xây dựng nhà tiêu HVS (hỗ 
trợ cộng đồng). 

 Bạn có muốn xây dựng làng xóm sạch đẹp? Hãy giúp 
đỡ hàng xóm và đề nghị hàng xóm giúp đỡ để cùng 
nâng cấp nhà tiêu. 

 

ii. Thông điệp rửa tay bằng xà phòng 
 

Mục tiêu truyền thông Nội dung thông điệp 

Mọi người đều phải biết bàn tay nhìn 
có vẻ sạch sẽ, không mùi vẫn cần phải 
rửa bằng xà phòng (kiến thức/niềm 
tin); 

Mặc dù tay bạn nhìn có vẻ sạch và không mùi nhưng thực tế 
vẫn có vi khuẩn và cần phải được rửa bằng xà phòng.  

Mọi người sẽ cảm thấy không thoải 
mái nếu như họ không rửa tay bằng 
xà phòng sau khi sử dụng nhà tiêu 
(cảm giác thoải mái, ghê sợ); 

Bàn tay của bạn vẫn có thể còn dính phân hoặc có vi khuẩn 
nếu không rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh. Bạn có 
thể làm lây truyền bệnh tật và sự ghê sợ tới những người 
xung quanh. 

Mọi người sẽ nhớ đến hành động 
phải rửa tay bằng xà phòng sau khi đi 
vệ sinh (hành động); 

Chỉ cần vài phút để rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh.  
Hãy nhớ rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh. 

Những người chăm sóc trẻ nhỏ sẽ 
cảm thấy rằng rửa tay bằng xà phòng 
là một hành động cần thiết để đảm 
bảo sức khỏe cho con, cháu họ (nuôi 
dưỡng). 

Trẻ em là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh nhất. Rửa tay bằng xà 
phòng là cách đơn giản và hữu ích mà cha mẹ và người 
chăm sóc trẻ có thể làm để chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. 
Rửa tay bằng xà phòng là cách tiết kiệm nhất mà cha mẹ và 
người chăm sóc trẻ nên làm để giảm tình trạng suy dinh 
dưỡng ở trẻ em. 

 
 

2. Biểu trưng (Logo) và Câu 
khẩu hiệu 
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2.1. Biểu trưng (logo) 
 

Logo đã được tiến hành thử nghiệm đối với các nhóm đối tượng mục tiêu và sẽ được sử 

dụng cho các chiến dịch liên quan tới vệ sinh của Bộ Y tế. 

 Với { tưởng xây nhà tiêu HVS mang lợi ích đến cho gia đình và góp phần tạo ra một cộng 

đồng văn minh thân thiện, biểu trưng của Chương trình truyền thông thay đổi hành vi về 

Vệ sinh lấy hình ảnh chính là nhà tiêu với nhận dạng là ngôi nhà có kết cấu thoáng mát 

với biểu tượng bông hoa trên thân nhà và phần dưới là hầm cầu.  

 Kết cấu ngôi nhà có mái dốc và thoáng khí, có bông hoa như hình cánh quạt tạo cảm giác 

thoáng khí, mát mẻ, và sạch sẽ. 

 Bông hoa vừa có { nghĩa thân thiện với môi trường và kết cấu chặt chẽ giữa nhụy hoa và 

cánh hoa tượng trưng cho sự gắn kết, đồng lòng của cả cộng đồng. 

 Màu xanh cốm – màu lá non: biểu tượng cho thiên nhiên, sự tươi mới, sức khoẻ và tính 

hài hòa. Tone màu của logo cũng sẽ được sử dụng như bảng màu chính cho các sản 

phẩm truyền thông trong Chương trình. 

 

Câu khẩu hiệu có thể đặt ở trên hoặc dưới logo tùy thuộc vào nhu cầu thiết kế. 

2.2. Câu khẩu hiệu “Nhà tiêu sạch, cộng đồng vui” 

 

Với { tưởng “người hàng xóm tốt” và động lực “cảm thấy tự hào về cộng đồng”, Tư vấn đã 

đưa ra 1 danh sách các câu khẩu hiệu và câu khẩu hiệu “Nhà tiêu sạch, cộng đồng vui” đã được lựa 

chọn. 

Câu khẩu hiệu này hướng vào mong muốn được hoà nhập với cộng đồng, muốn được tự 

hào, hãnh diện và không ảnh hưởng xấu đến cộng đồng xung quanh. 

Với câu khẩu hiệu “Nhà tiêu sạch, cộng đồng vui” khi xuất hiện ở hầu hết các sản phẩm 

truyền thông trong Chương trình, các đối tượng truyền thông sẽ được nhắc nhở rằng: để trở 

thành “người hàng xóm tốt”, cần phải xây nhà tiêu HVS, vừa sạch sẽ cho gia đình, vừa giúp 

cho xóm làng vui vẻ, sạch đẹp.  

 

3. Các bộ sản phẩm/công cụ truyền thông 

 

Các { tưởng sáng tạo, các thông điệp truyền thông muốn tiếp cận được tới đối tượng truyền 

thông cần phải được chuyển tải trong các sản phẩm/công cụ truyền thông và được chuyển 

tải đến đối tượng truyền thông qua các kênh thực hiện khác nhau. 

 

3.1. Các bộ sản phẩm/công cụ truyền thông  

 

Các sản phẩm, công cụ truyền thông trong chương trình truyền thông thay đổi hành vi được 

thiết kế và chia thành 4 bộ để sử dụng cho các mục đích khác nhau: 
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STT Bộ sản phẩm/công cụ truyền thông Mục đích 

1 Bộ công cụ truyền thông đại chúng Được sử dụng cho các kênh phương tiện thông tin 

đại chúng – như TVC, quảng cáo radio, loa phát 

thanh, KV – dùng cho áp phích/pano, video hài 

kịch, truyền thông qua SMS 

2 Bộ công cụ truyền thông trực tiếp Được sử dụng trong các hoạt động tiếp xúc trực 

tiếp tại địa phương (như họp thôn, thăm hộ), bao 

gồm: video tuyên truyền tại chỗ, sách lật tuyên 

truyền cho hộ gia đình, áp phích lật cho buổi họp 

thôn, bộ tờ rơi giới thiệu các loại nhà tiêu HVS, đề 

can dán hướng dẫn bảo quản và sử dụng nhà tiêu. 

3 Bộ công cụ hỗ trợ tiếp thị và bán 

hàng 

Được sử dụng cho mục đích tiếp thị và bán hàng 

như Danh mục sản phẩm nhà tiêu HVS, banner 

quảng cáo điểm bán nhà tiêu HVS/cửa hàng tiện ích  

4 Bộ công cụ đào tạo Được sử dụng cho mục đích đào tạo đội ngũ tuyên 

truyền viên cấp tỉnh – huyện, xã- thôn như: Video 

đào tạo tuyên truyền viên, sổ tay tuyên truyền viên 

cấp tỉnh- huyện, sổ tay tuyên truyền viên cấp thôn… 

 
3.2. Phương pháp thiết kế các Bộ sản phẩm/công cụ truyền thông  

Điểm nổi bật trong việc thiết kế các sản phẩm và công cụ truyền thông cho Chương trình 
truyền thông thay đổi hành vi, đó là việc ưu tiên tạo ra những sản phẩm sinh động, dễ hiểu, 
dễ tiếp cận thông qua cách thể hiện trực quan, giàu hình ảnh, và tính giải trí cao nhằm tạo ra 
sức cuốn hút với công chúng. Các sản phẩm, công cụ truyền thông trong Chương trình đã 
hạn chế tối đa cách tuyên truyền nặng tính lý thuyết, kỹ thuật mà sử dụng đa dạng các loại 
hình truyền thông đa phương tiện nhằm mang lại những trải nghiệm hấp dẫn cho khán giả 
như: phim quảng cáo, âm nhạc, hình ảnh, kịch truyền thanh, video hài kịch, tranh vẽ, hình 
ảnh, ngày hội vệ sinh tại cộng đồng v.v…  Các yếu tố văn hoá, hay sở thích của người dân địa 
phương cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa vào các sản phẩm sáng tạo như: hai bộ ảnh 
riêng biệt (1 bộ cho khu vực miền Núi phía Bắc, 1 bộ cho khu vực Tây Nguyên) để sử dụng 
thiết kế tranh lật/ áp phích; các hình thức thơ, vè, hài kịch với cách tiếp cận trực tiếp, dễ hiểu 
và vui vẻ, phù hợp với tinh thần cộng đồng và sở thích của người dân nông thôn. 

Các bộ sản phẩm, công cụ truyền thông này đã được tiến hành thử nghiệm tại cả 2 địa 
phương là Tuyên Quang (đại diện cho khu vực miền núi phía Bắc) và Đăk Lăk (đại diện cho 
khu vực Tây Nguyên). Các kết quả thử nghiệm đều được phản ánh trong các sản phẩm sáng 
tạo cuối cùng.  
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V. CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM VÀ CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Bộ công cụ truyền thông đại chúng 
 

A1 – TVC (Phim quảng cáo truyền hình): Phim quảng cáo truyền hình “Giai điệu làng quê” 
(chất lượng 4K) sẽ được cung cấp dưới các định dạng khác nhau để phù hợp cho các mục 
đích: Phát sóng trên truyền hình Trung ương, truyền hình tỉnh, website, facebook page, đăng 
tải lên youtube. Bên cạnh đó phim quảng cáo cũng sẽ được cung cấp ở định dạng file mp4 
cài vào máy tính, điện thoại của các tuyên truyền viên để có thể linh hoạt sử dụng cho mục 
đích tuyên truyền tại địa phương. Để phát sóng phim quảng cáo truyền hình, cán bộ truyền 
thông cần liên lạc với đơn vị quảng cáo của các đài truyền hình Trung ương, tỉnh để thực 
hiện Chương trình. Thời gian phát sóng l{ tưởng là 19:00 – 21:00, trước và sau thời sự, trước 
hoặc trong các chương trình thời tiết, phim truyền hình dài tập, các chương trình giải trí. 
 

B1 –Quảng cáo truyền thanh (trên radio hoặc loa truyền thanh): Quảng cáo radio bao gồm 
2 kịch bản phát thanh, mỗi kịch bản gồm 01 phiên bản dài 5 phút và 01 phiên bản ngắn 2 
phút. Sản phẩm sẽ được cung cấp dưới dạng kịch bản bằng văn bản (để địa phương có thể 
thu âm bằng ngôn ngữ địa phương hoặc biểu diễn trong các sự kiện vệ sinh cộng đồng) và 
file wav để phát sóng trên đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đài phát thanh tỉnh, và hệ thống loa 
truyền thanh xã/thôn. Việc cung cấp các phiên bản dài ngắn khác nhau giúp các cán bộ 
truyền thông địa phương có thể chủ động trong việc thực hiện. Ví dụ, bản 5 phút sẽ dùng 
trên loa truyền thanh, bản 2 phút sẽ dùng phát sóng quảng cáo trên đài phát thanh. Hoặc 
bản 5 phút sẽ dùng cho giai đoạn đầu của chương trình và bản 2 phút sẽ dùng cho giai đoạn 
sau của chương trình để tiết kiệm ngân sách phát sóng. Thời gian phát sóng l{ tưởng là buổi 
sáng từ 7:30 -8:30 và trước giờ ăn tối từ 17:00-18:00.  
 

C1 – Video tiểu phẩm hài “Trăm sự chỉ tại cái nhà tiêu” (chất lượng HD) thời lượng 10 phút, 
sẽ được cung cấp dưới dạng kịch bản bằng văn bản (để địa phương có thể biểu diễn trong 
các sự kiện vệ sinh cộng đồng) và dưới các định dạng khác nhau để phù hợp cho các mục 
đích: Phát sóng trên truyền hình tỉnh, website, facebook page, đăng tải lên youtube. Bên 
cạnh đó video tiểu phẩm hài cũng sẽ được cung cấp ở định dạng file mp4 cài vào máy tính, 
điện thoại của các tuyên truyền viên để có thể linh hoạt sử dụng cho mục đích tuyên truyền 
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tại địa phương như buổi họp thôn. Để phát sóng video tiểu phẩm hài, cán bộ truyền thông 
cần liên lạc với Ban biên tập của Đài truyền hình Tỉnh để đưa vào các chương trình phù hợp 
của đài theo chuyên đề Văn nghệ hoặc Vệ sinh nông thôn v.v.. 
 

D1- Bộ áp phích chủ đề của Chương trình: Được cung cấp dưới dạng áp phích in và file thiết 
kế hoàn thiện dung lượng cao để có thể in ấn tại địa phương. Bộ áp phích chủ đề của 
Chương trình truyền thông bao gồm 02 áp phích với nội dung thể theo { tưởng của phim 
quảng cáo truyền hình “Giai điệu làng quê”. Áp phích 1: hướng đến sự tự hào của gia đình 
khi xây nhà tiêu mới và Áp phích 2 hướng đến các lợi ích khi có nhà tiêu HVS. Bộ áp phích (áp 
phích) này có thể sử dụng để treo ở các địa điểm có đông người qua lại tại địa phương như: 
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, huyện, Nhà cộng đồng/nhà văn hoá xã, Trạm y tế xã, hoặc các 
Cửa hàng tiện ích tại địa phương.  
 

E1 – Chương trình truyền thông qua tin nhắn SMS: Được cung cấp dưới đạng tài liệu hướng 
dẫn cách tổ chức thực hiện chương trình truyền thông tới các đối tượng mục tiêu qua tin 
nhắn SMS, Zalo. Nội dung bao gồm: các gợi ý về thông điệp, cách phối hợp thực hiện chương 
trình với các nhà cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị trên mạng viễn thông.  
 

2. Bộ công cụ truyền thông trực tiếp 
 

F1- Video tuyên truyền tại chỗ: Video clip khoa giáo dễ hiểu với thời lượng khoảng 10 phút 
dùng để hỗ trợ cho tuyên truyền viên tại buổi họp thôn hoặc các buổi thăm hộ gia đình. Nội 
dung video xoay quanh việc: Vì sao cần xây nhà tiêu HVS? Các loại nhà tiêu hiện có và giá cả? 
Cách bảo quản và sử dụng nhà tiêu? Vì sao cần phải rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ 
sinh? Cảm nghĩ của các hộ vừa xây nhà tiêu? Thông tin liên hệ để tư vấn xây nhà tiêu và các 
giải pháp tài chính hỗ trợ. Sản phẩm sẽ được cung cấp dưới dạng file có định dạng khác nhau 
để cài vào máy tính, điện thoại của các tuyên truyền viên và cán bộ truyền thông. Ngoài ra 
sản phẩm cũng có thể được sử dụng trên website, facebook page, youtube để phục vụ công 
tác tuyên truyền chung của Dự án, và phục vụ công tác đào tạo trao đổi kinh nghiệm với các 
tỉnh bạn và các dự án Vệ sinh khác. Video tuyên truyền cũng có thể được xem xét sử dụng để 
phát sóng trong chương trình khoa giáo về Nông thôn mới hay Vệ sinh tại địa phương.  
 

G1 – Sách lật tuyên truyền cho hoạt động thăm hộ: Sản phẩm được cung cấp dưới dạng 
sách lật có chân đứng với sản phẩm in mẫu và file dung lượng cao để các địa phương tự in. 
Nội dung sách bao gồm hình ảnh minh hoạ và các thông điệp mạnh mẽ có khả năng thúc đẩy 
thay đổi hành vi. Cuốn sách phục vụ tuyên truyền viên thuyết trình cho các gia đình khi đến 
thăm hộ. Nội dung sách lật tuyên truyền xoay quanh các vấn đề: Vì sao cần xây nhà tiêu 
HVS? Các loại nhà tiêu HVS? Cách bảo quản và sử dụng nhà tiêu? Rửa tay bằng xà phòng sau 
khi đi vệ sinh? Thông tin liên hệ để tư vấn xây nhà tiêu và các giải pháp tài chính hỗ trợ. 
 

H1 –Bộ áp phích lật cho hoạt động họp thôn: Bộ áp phích khổ A0 gồm 8 áp phích dùng để 
tuyên truyền viên thuyết trình trong buổi họp thôn. Sản phẩm sẽ được cung cấp dưới dạng 
sản phẩm in và gia công mẫu và file dung lượng cao để địa phương có thể tự in. Nội dung 
của bộ áp phích lật cho hoạt động họp thôn,  bao gồm 4 áp phích về bốn loại nhà tiêu HVS và 
4 áp phích tác động đến 5 động cơ về cảm tính đã được chỉ ra tại Nghiên cứu của Trường Vệ 
sinh và Y học Nhiệt đới Luân Đôn như: sự công chính (justice - xây nhà tiêu là điều đúng đắn 
phải làm), cảm giác ghê sợ  (disgust - cảm giác sợ bẩn, sợ lây bệnh cho người khác), sự quan 
tâm bảo vệ (nuture – xây nhà tiêu để bảo vệ người thân, con cái, bố mẹ già), mong muốn 
hoà nhập (affiliation – xây nhà tiêu để không ảnh hưởng đến tình làng xóm), vị trí xã hội (xây 
nhà tiêu vì không muốn phải xấu hổ với mọi người xung quanh). Do được tuyên truyền ở 
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phạm vi hẹp, các áp phích tác động đến động cơ về cảm tính nhằm tạo cảm giác ghê sợ, các 
thông điệp mạnh mẽ để thúc đẩy thay đổi hành vi.  
 

I1 - Bộ tờ rơi 4 loại nhà tiêu và hướng dẫn cách xây nhà tiêu: Sản phẩm gồm 4 tờ rơi, mỗi 
tờ rơi giới thiệu về 1 loại nhà tiêu. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng tờ rơi in mẫu và file 
dung lượng cao để địa phương có thể tự in. Với các địa phương có ngân sách thấp, có thể 
photocopy đen trắng để sử dụng. Nội dung tờ rơi cho người xem có sự hình dung trực quan 
bằng hình ảnh 3D phối cảnh nhà tiêu, các mặt cắt của phần thân và đáy nhà tiêu. Tờ rơi cũng 
cung cấp thông tin về giá cả, ưu điểm, lưu { sử dụng của từng loại. Tờ rơi có thể được các 
tuyên truyền viên và các cửa hàng tiện ích phát cho các hộ gia đình có mong muốn tự xây 
nhà tiêu hoặc tìm giải pháp xây nhà tiêu. 
 

J1 – Đề can dán về Cách sử dụng và bảo quản 4 loại nhà tiêu: Sản phẩm gồm 4 mẫu đề can, 
mỗi mẫu cung cấp thông tin về Cách sử dụng và bảo quản từng loại nhà tiêu. Sản phẩm được 
cung cấp dưới dạng đề can in gia công mẫu và file thiết kế dung lượng cao để các đia 
phương có thể tự in. Đề can dán được dùng để phát cho các hộ gia đình sau khi xây nhà tiêu, 
đề can sẽ được dán vào mặt trong cửa nhà tiêu để nhắc nhở các hộ gia đình bảo quản và 
sử dụng nhà tiêu đúng cách. 
 

K1 - Sự kiện cộng đồng về Vệ sinh DCC: Là loại hình sự kiện cộng đồng kết hợp triển lãm tiếp 
thị các giải pháp xây dựng nhà tiêu HVS của các cửa hàng tiện ích tại địa phương và các hoạt 
động tuyên truyền, văn nghệ quần chúng về vệ sinh. Sản phẩm bàn giao là tài liệu hướng dẫn 
tổ chức thực hiện, video ghi hình, ảnh chụp sự kiện mẫu. Sự kiện Vệ sinh tổ chức tại cộng 
đồng thường được tổ chức tại nhà cộng đồng/nhà văn hoá xã hoặc các địa điểm công cộng 
có đông người qua lại. 
 

3. Bộ công cụ truyền thông hỗ trợ tiếp thị bán hàng 
 

L1 – Danh mục sản phẩm các loại NTHVS: Là tài liệu giới thiệu sản phẩm dạng đóng quyển 
dành cho chủ cửa hàng tiện ích và các cộng tác viên/nhân viên kinh doanh của cửa hàng. Nội 
dung cuốn Danh mục sản phẩm nhằm giới thiệu 4 loại NTHVS với những lựa chọn khác nhau 
về chi phí và cách thực hiện. Cuốn Danh mục sản phẩm cũng cung cấp bản vẽ mặt cắt các cấu 
phần của nhà tiêu để khách hàng có thể tự làm và thợ xây thi công đúng kỹ thuật. 
 

M1- Phướn treo cho cửa hàng tiện ích và điểm bán nhà tiêu: Phướn treo quảng cáo điểm 
bán NTHVS kích thước 80*180cm có ống treo hai đầu tiện dụng treo trước cửa các cửa hàng 
tiện ích, giúp người dân địa phương dễ dàng nhận diện các Cửa hàng tiện ích hoặc các điểm 
bán NTHVS nào nằm trong mạng lưới cung cấp sản phẩm NTHVS của Chương trình. 
 

4. Bộ công cụ phục vụ đào tạo Tuyên truyền viên 
 

N1 - Video đào tạo – khoảng 20-30 phút: Là video kết hợp quay và đồ hoạ hiệu ứng giúp 
hướng dẫn 03 kỹ năng cho tuyên truyền viên tại địa phương bao gồm: (i) Kỹ năng tuyên 
truyền khi thăm hộ (ii) Kỹ năng tổ chức và tuyên truyền tại buổi họp thôn (iii) Hướng dẫn tổ 
chức Sự kiện Vệ sinh tại địa phương (DCC). Ngoài ra video cũng sẽ cung cấp thông tin về 
Cách tiếp cận Vệ sinh tổng thể do Cộng đồng làm chủ (CLTS). 
 

O1 - Sổ tay tuyên truyền viên – cấp tỉnh- huyện: Là tài liệu hướng dẫn tuyên truyền viên cấp 
tỉnh cách lập kế hoạch truyền thông hàng năm, cách triển khai Chương trình Truyền thông 
thay đổi hành vi áp dụng Kế hoạch Truyền thông và các sản phẩm/công cụ truyền thông hiện 
có, cách tổ chức Hội nghị triển khai công tác Truyền thông về Vệ sinh, cách tổ chức Đào tạo 
tuyên truyền viên cấp xã/thôn.   
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P1 - Sổ tay tuyên truyền viên – cấp xã- thôn: Là tài liệu hướng dẫn tuyên truyền viên cách 
lập kế hoạch truyền thông cấp xã thôn hàng năm, cách tổ chức và triển khai các hoạt động 
Thăm hộ, Họp thôn, tổ chức sự kiện Vệ sinh cộng đồng, cách ứng dụng các sản phẩm (áp 
phích, phim quảng cáo, tiểu phẩm hài, quảng cáo trên loa truyền thanh, sách lật tuyên 
truyền tại hộ gia đình, áp phích lật cho buổi họp thôn, danh mục sản phẩm quảng cáo sản 
phẩm cho cửa hàng tiện ích, video tuyên truyền tại chỗ) vào các hoạt động trong năm; cách 
tổ chức Đào tạo tuyên truyền viên cấp xã, chủ cửa hàng tiện ích trong xã.   
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PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG 

 

Phần này phân tích các rào cản và thách thức chính ảnh hưởng đến thị trường vệ sinh, tập 

trung vào những trở ngại của chuỗi cung ứng và những thiếu hụt hiện nay của khu vực tư 

nhân trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vệ sinh. Đề xuất các giải pháp đồng thời 

mô tả chi tiết về các cơ hội thị trường trong việc giới thiệu mô hình kinh doanh mới để phát 

triển thị trường vệ sinh trọn gói. 

I. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG 

Dựa trên kết quả nghiên cứu của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới Luân Đôn (2015) về thị 

trường vệ sinh nông thôn và các khảo sát thực địa tại các hộ gia đình của Tổ chức Phát triển 

Hà Lan ở các tỉnh đại diện khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên bao gồm Hà Giang,  Kon 

Tum, Hoà Bình, Tuyên Quang và Đắk Lắk, những rào cản và thách thức đối với thị trường vệ 

sinh nông thôn, bao gồm nhà tiêu HVS và điểm rửa tay được xác định như sau:   

 Thực trạng nhà tiêu hiện có. Hầu hết nhà tiêu không được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà 

tiêu HVS của Bộ Y tế, đặc biệt là các tiêu chí về cách ly phân với con người. Hầu hết thợ 

xây và người thi công không có kiến thức đúng về cấu tạo nhà tiêu HVS hay các yêu cầu 

kỹ thuật để xây dựng cho đúng. 

 Quy trình mua nhà tiêu vẫn còn phức tạp, HGĐ phải mua nguyên vật liệu và thuê dịch vụ 

của các nhà cung cấp khác nhau, khó ước tính tổng chi phí của nhà tiêu và phải dành thời 

gian và công sức để tiếp cận các thông tin cần thiết. Chưa có nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh 

bán trọn gói nhà tiêu. 

Các sản phẩm vệ sinh như bể chứa và nắp đậy được sản xuất công nghiệp hoặc sản xuất 

hàng loạt chưa có sẵn ở các vùng nông thôn, gây khó khăn cho các nhà cung cấp dịch vụ 

vệ sinh trong việc cung cấp nhà tiêu HVS trọn gói và tiêu chuẩn. 

 Đặc điểm sản phẩm ưa thích hộ gia đình thích những sản phẩm bền, đẹp, không có mùi, 

dễ lau chùi bảo quản, sử dụng nước và dễ lắp đặt. Nhu cầu về nhà tiêu ủ phân rất ít. 

 Khả năng chi trả và phân khúc thị trường. Có một "thị trường trung lưu" dành cho các 

hộ gia đình tiếp cận được có nhu cầu và khả năng chi trả cho nhà tiêu ướt tầm trung có 

giá từ 1 đến 3 triệu đồng cho phần ngầm. Nhiều hộ gia đình vẫn tin rằng họ không có khả 

năng mua nhà tiêu HVS vì họ không nhận được thông tin chính xác về chi phí nhà tiêu 

hoặc chưa có nhà cung cấp nhà tiêu giá phải chăng tại địa bàn. 

Cũng có một thị trường "chi phí thấp" dành cho các hộ gia đình sẵn sàng hoặc có thể chi 

trả một khoản tiền rất nhỏ khoảng 500.000 đồng cho một nhà tiêu HVS như là giải pháp 

tạm thời. Thị trường chi phí thấp này bao gồm: 

o HGĐ nghèo không có khả năng mua nhà tiêu ướt 

o HGD cận nghèo đang tiết kiệm để đầu tư nhà tiêu kiên cố nhưng cần nhiều thời 

gian. 

o HGĐ sống ở vùng sâu vùng xa, khả năng tiếp cận hạn chế, mật độ dân số thấp và 

có nhiều đất sử dụng. 
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o HGĐ ở khu vực thiếu nước, là giải pháp "theo mùa". 

 Cho khách hàng nợ. Hầu hết các doanh nghiệp bán vật liệu xây dựng hoặc sản phẩm vệ 

sinh đều miễn cưỡng cung cấp tài chính cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, hầu hết trong số 

họ sẽ cân nhắc việc cho khách hàng nợ khi có tín chấp của những người có uy tín trong 

cộng đồng cho các HGĐ này (trưởng thôn, đại diện HPN, CTV bán hàng, v.v...). NHCSXH 

cung cấp khoản vay cho xây dựng nhà tiêu nhưng nguồn lực sẵn có cho chương trình tín 

dụng này còn hạn chế. Thiếu sự phối hợp giữa NHCSXH và TTYTDP tỉnh trong quá trình 

lập kế hoạch thực hiện chương trình vệ sinh. 

 Rửa tay. Trong hầu hết các trường hợp, nước, và do đó là nơi rửa tay, không ở gần nhà 

vệ sinh. Đặc điểm ưa thích của thiết bị rửa tay là bể chứa nước lớn có vòi nước để sử 

dụng cho nhiều mục đích như rửa tay, xả và lau chùi nhà tiêu. Các thiết bị nhỏ được thiết 

kế đặc biệt cho rửa tay không được ưa thích vì sự bất tiện khi phải thường xuyên đổ 

thêm nước, đầu tư tiền vào một thiết bị rửa tay ngoài bể chứa nước cần cho các mục 

đích khác hoặc không có nơi để đặt thiết bị gần khu vực nhà tiêu. Các doanh nghiệp vệ 

sinh sẵn sàng và có khả năng cung cấp dụng cụ chứa nước để rửa tay và xả nhà tiêu như 

một phần của gói vệ sinh.  

 

II. CÁC MỤC TIỂU THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG  

Mục tiêu chung của hợp phần này là cung cấp các sản phẩm nhà tiêu và dịch vụ xây dựng 

có giá phải chăng và thuận tiện cho các HGĐ nông thôn một cách bền vững để giải quyết 

những thách thức nêu trên. Các mục tiêu cụ thể của chiến lược thúc đẩy thị trường bao 

gồm: 

 100% số xã "Vệ sinh toàn xã" được cung cấp các nhà tiêu HVS tiêu chuẩn và thiết bị/ 

dụng cụ rửa tay thông qua mạng lưới các Cửa hàng tiện ích (CHTI). 

 100% CHTI được lựa chọn phát triển năng lực cung cấp các sản phẩm vệ sinh trọn gói và 

tiêu chuẩn, bao gồm tất cả các loại nhà tiêu HVS và giá rẻ hơn các dịch vụ xây dựng nhà 

tiêu hiện có. 

 100% CHTI được lựa chọn phát triển mạng lưới bán hàng và dịch vụ lắp đặt sản phẩm vệ 

sinh bền vững cho các HGĐ ở cấp thôn/ bản. 

 Cơ chế hỗ trợ tài chính (chính sách cho khách hàng trả chậm) tạo điều kiện cho các HGĐ 

nông thôn, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, đầu tư vào các sản phẩm vệ sinh 

mà CHTI cung cấp. 

 

III.  CÁC LOẠI SẢN PHẨM VỆ SINH VÀ CẢI THIỆN SẢN PHẨM  

Thị trường vệ sinh nên cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu sau đây của các HGĐ 
nông thôn: 

 Bền, chắc chắn, thoải mái, dễ sử dụng và lau chùi 

 Giá phải chăng 

 Kích thước tùy chỉnh 
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 Dễ dàng mua theo bộ hoàn chỉnh, được một cơ sở kinh doanh sản xuất, cung cấp và 

phân phối có lợi nhuận  

 Dễ lắp đặt không cần thợ lành nghề, đảm bảo bể chứa được đậy kín và cách ly phân 

người khỏi sự tiếp xúc của con người, phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế. 

 Thích ứng với các điều kiện khí hậu, địa lý và kinh tế xã hội khác nhau (loại đất, lượng 

nước, mực nước...), cung cấp đầy đủ các sản phẩm vệ sinh cho các nhu cầu khác nhau 

của HGĐ nông thôn bao gồm cả nhà tiêu khô và ướt. 

 Đối với thiết bị rửa tay, dụng cụ đa năng để rửa tay, xả và lau chùi nhà tiêu, dễ dàng cấp 

thêm nước với dung tích từ 200 đến 2.000 lít và có vòi nước lắp sẵn để thuận tiện cho 

việc điều chỉnh lưu lượng nước và tiết kiệm nước. 

Phương án tốt nhất để đảm bảo các đặc điểm nêu trên của sản phẩm là phát triển các sản 
phẩm tiêu chuẩn hóa áp dụng quy trình bán công nghiệp hoặc công nghiệp trong sản xuất 
các sản phẩm vệ sinh, mang lại những lợi ích sau đối với phát triển thị trường từ quan điểm 
kinh doanh: 

o Cho phép tiêu chuẩn hóa thiết kế và chất lượng, cung cấp các sản phẩm vệ sinh đồng nhất 
không phụ thuộc vào kỹ năng của thợ xây hay đội ngũ lắp đặt. Giảm số lượng nhà tiêu 
được xây dựng hoặc lắp đặt lỗi, cũng như tăng độ bền trung bình của sản phẩm. 

o Tối ưu hoá việc sử dụng vật liệu, giảm chất thải và đạt được tính kinh tế của quy mô trong 
việc sử dụng lao động, góp phần giảm tổng chi phí của sản phẩm vệ sinh, tăng lợi nhuận 
của hoạt động kinh doanh vệ sinh, lĩnh vực có đặc điểm là lợi nhuận rất thấp. 

o Giảm thời gian và chi phí lắp đặt, cho phép lắp đặt nhà tiêu trong mùa mưa, giảm tính mùa 
vụ. HGĐ cũng có thể tự lắp đặt một số sản phẩm. 

Chuẩn hóa có thể được áp dụng chủ yếu cho bể nhà tiêu HVS và nắp đậy và các phương án 
chứa nước để rửa tay và xả nhà tiêu. Hai nguyên liệu chính cho phép chuẩn hóa các sản 
phẩm đó là: 

o Bê tông đúc sẵn 

o Nhựa. 

CÁC SẢN PHẨM VỆ SINH ĐƯỢC ĐÚC SẴN BẰNG BÊ TÔNG  

Đúc bê tông cho phép các doanh nghiệp vệ sinh cung cấp các loại sản phẩm và các phương 
án lắp đặt sau đây: 

o Ống bi bê tông sử dụng cho loại nhà tiêu khô và ướt và các dụng cụ chứa nước 

o Tấm sàn/ nắp các loại nhà tiêu. Với nhà tiêu ướt, tấm nắp có thể được đúc sẵn để 
thuận tiện cho việc lắp đặt bệ xí 

o Với việc lắp đặt nhà tiêu ướt, sàn nhà tiêu gắn trực tiếp trên bể chứa hoặc không 
trực tiếp, các nắp tấm sàn và nắp đậy bể chứa được đúc sẵn sẽ rất thuận lợi   

o Có thể tăng kích thước bằng cách thêm ống bi cho bể chứa hay hố chứa phân. 
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o Ống bi và nắp có tạo lỗ chờ sẵn trong khi đúc sẽ giảm nhu cầu về thợ nề và kỹ 
thuật khoan và hạn chế các lỗi kỹ thuật có thể xảy ra trong quá trình lắp đặt. 

SẢN PHẨM VỆ SINH BẰNG NHỰA 

Các loại sản phẩm vệ sinh bằng nhựa hiện nay còn hạn chế hơn so với các sản phẩm bê tông 
đúc sẵn: 

o Bể tự hoại nhựa đúc sẵn, bao gồm 3 buồng được tích hợp trong một bể chứa và 
hệ thống lọc nước. Kích cỡ khác nhau tùy thuộc vào số người dùng. Cần ít thợ nề 
và thợ nước. 

o Bể chứa nước để rửa tay và xối xả nhà tiêu, với nhiều kích cỡ có sẵn. Dễ dàng lắp 
đặt. 

Giá của các sản phẩm nhà tiêu bằng nhựa hiện nay chưa phải chăng vì nhu cầu vẫn còn thấp. 
Nhu cầu gia tăng có thể giảm đáng kể giá thị trường, dẫn đến sản phẩm này cạnh tranh hơn 
với sản phẩm gạch hoặc bê tông. 

Bể tự hoại bằng nhựa là một giải pháp lâu dài cần phát triển hơn nữa, bao gồm mạng lưới 
phân phối từ nhà máy sản xuất trung tâm tới cấp tỉnh và huyện. Hiện tại giá là rào cản thị 
trường chính. Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường đối với sản phẩm này có thể cho phép 
giảm đáng kể giá khách hàng, cạnh tranh với các lựa chọn sản phẩm bằng gạch hoặc bê tông. 

 

 
 
 

 

ÁP DỤNG CHO VÙNG SÂU VÙNG XA 

Đối với các vùng sâu vùng xa, có nhiều HGĐ sống trên vùng đồi núi, không có đƣờng 
lát đá vào tận nhà ở cấp thôn/ bản, cấu tạo nhà tiêu và kỹ thuật thay đổi sau đây đƣợc 
khuyến cáo: 

- Ống bi đúc sẵn cao 25 cm thay vì chiều cao tiêu chuẩn 50 cm. Thuận tiện cho hai 
ngƣời vận chuyển ống bi tới các HGĐ. 

- Tấm nắp/ sàn đúc sẵn thuận tiện để lăn trên đƣờng đất tới các HGĐ. 
- Khuôn đúc nhẹ, dễ dàng vận chuyển. 

Ngoài ra, ở những vùng quá sâu và quá xa và không có đƣờng tới làng, cần có khuôn 
đúc với khung sắt mỏng và nhẹ hơn tiêu chuẩn để có thể dễ dàng dùng xe máy vận 
chuyển khuôn đến đúc tại thôn bản. Việc vận chuyển ống bi đúc sẵn đến khu vực này rất 
dễ bị vỡ trong quá trình di chuyển. 



Bảng 1 Các sản phẩm vệ sinh khuyến nghị cho khu vực MNPB- MT-TN  

Loại nhà tiêu 
Đặc điểm và ưu điểm 

chính 
Thiết kế, sản xuất, vật liệu và 

phương án lắp đặt 
Đối tượng sử dụng  Chi tiết kỹ thuật 

Nhà tiêu tự 
hoại có bể 

chứa và nắp 
bằng bê tông 

 Là phương án bể tự hoại 
có giá phải chăng nhất 
(rẻ hơn so với sản phẩm 
bằng gạch từ 30-50%)  

 Cho phép sử dụng nước 
để xả và lau chùi, không 
mùi 

 Được lắp đặt trong 1 
ngày, tiết kiệm nhân 
công và thời gian, có thể 
lắp đặt trong mùa mưa   

 Có thể tăng thể tích các 
bể bằng cách thêm ống 
bi  

 Không cần thợ xây để lắp 
đặt.  

 Có thể lắp đặt trong hoặc 
gần nhà, cạnh nhà tắm. 

 Bộ tối thiểu 5 ống bi (đường kính 
trong 80-90 cm, cao 50 cm), 4 nắp 
và 1 tấm sàn  

 3 ống bi cho bể chứa có đáy 

 1-2 ống bi cho bể lắng có đáy  

 1 ống bi bể thấm không đáy để 
đảm bảo an toàn và không mùi  

 Tất cả lỗ chờ lắp cút nối được để 
sẵn trên ống bi  

 Tấm sàn đúc sẵn để lắp trực tiếp 
trên bể chứa  

 Khuôn thép để đúc sản phẩm ở 
cấp xã hoặc huyện, cho phép 
giảm chi phí  

 Có thể lắp đặt tấm sàn nhà tiêu 
trực tiếp hoặc không trực tiếp lên 
bể chứa  

 Chỉ dành cho HGĐ có 
nguồn nước sẵn có nhiều 

 HGĐ có khả năng chi trả 
từ 2 đến 3 triệu đồng cho 
một nhà tiêu HVS (không 
bao gồm phần thân và 
mái) 

 HGĐ có sẵn đất để lắp 
đặt bể phốt 

 Phù hợp với HGĐ sống ở 
những khu vực có mực 
nước ngầm cao, gần 
nguồn nước hoặc đất cát, 
nơi không phù hợp với 
các nhà tiêu khác. 

Tấm sàn có lỗ chờ lắp bệ xí  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ống bi có lỗ chờ để lắp ống 
cút nối  

Nhà tiêu 
thấm dội có 
bể chứa và 

nắp bằng bê  
tông 

 Phương án nhà tiêu ướt 
giá phải chăng và rẻ nhất  

 Cho phép sử dụng nước 
để xả và lau chùi, không 
mùi 

 HGĐ có thể tự lắp đặt, 
chỉ trong ½ ngày 

 2 - 3 ống bi đường kính trong 80-
90 cm X cao 50 cm cho mỗi bể  

 Do đơn vị đúc bê tông tại địa 
phương sản xuất  

 Bể thấm nên đặt cách nguồn 
nước tối thiểu 10m. 

 Chỉ có thể lắp đặt ở vùng đất có 

 Chỉ dành cho HGĐ có 
nguồn nước sẵn có 
nhiều, mực nước ngầm 
thấp và đất ổn định 
(không phải đất cát) 

 HGĐ có khả năng hoặc 
cận nghèo sẵn sàng chi 

Tấm sàn có lỗ chờ lắp bệ xí  
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Loại nhà tiêu 
Đặc điểm và ưu điểm 

chính 
Thiết kế, sản xuất, vật liệu và 

phương án lắp đặt 
Đối tượng sử dụng  Chi tiết kỹ thuật 

 độ thấm cao   

 Có thể lắp đặt tấm sàn nhà tiêu 
trực tiếp hoặc không trực tiếp lên 
bể chứa. 

trả khoảng 1 triệu đồng 
cho một nhà tiêu HVS 
(không bao gồm phần 
thân và mái)  

Nhà tiêu hai 
ngăn sinh 
thái bằng 
ống bi và 

nắp bê tông  

 

 Giá cả phải chăng, độ 
bền cao 

 Cho phép ủ phân 

 Được lắp đặt trong ½ 
ngày  

 1 ống bi 50 cm. X 100 cm + 1 ống 
bi 25cm x 100cm cho mỗi ngăn 
chứa phân  

 2 tấm sàn đúc sẵn có chỗ để 
chân, máng nước tiểu, lỗ đi tiêu 
có nắp đậy, thiết kế theo tiêu 
chuẩn của Bộ Y tế  

 2 cửa lấy phân  

 Ống thông hơi gắn trên nắp để 
đảm bảo mùi được thoát ra  
 

 Chỉ dành cho HGĐ có thói 
quen ủ phân 

  HGĐ cận nghèo hoặc có 
khả năng chi trả khoảng 1 
triệu đồng cho một nhà 
tiêu HVS (không bao gồm 
phần thân và mái)  

 Phù hợp với HGĐ sống ở 
những khu vực có ít 
nước, mực nước ngầm 
cao hoặc đất cát, nơi 
không phù hợp với các 
nhà tiêu khác. 

Ống bi có nắp bể chứa phân 
và nắp có lỗ chờ ống thông 
hơi  
 
 
 
 
 
 
 
Tấm sàn đúc sẵn với máng 
nước tiểu  
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Loại nhà tiêu 
Đặc điểm và ưu điểm 

chính 
Thiết kế, sản xuất, vật liệu và 

phương án lắp đặt 
Đối tượng sử dụng  Chi tiết kỹ thuật 

Nhà tiêu 
chìm có ống 
thông hơi 

bằng ống bi 
và nắp sàn 

bê tông 

 

 Giá cả rất phải chăng, lựa 
chọn nhà tiêu rẻ nhất 

 HGĐ có thể tự lắp đặt 
trong vài giờ 

 Có thể vận chuyển ống bi 
và nắp sàn sang hố khác 
khi hố chứa phân đầy 

 Bề mặt tấm sàn mịn, 
thuận tiện cho việc cọ 
rửa bằng nước. 

 Tấm sàn đúc sẵn có chỗ để chân, 
máng nước tiểu, lỗ đi tiêu có nắp 
đậy, thiết kế theo tiêu chuẩn của 
Bộ Y tế  

 1 ống bi cao 25cm để nâng sàn 
nhà tiêu cao hơn mặt đất tránh 
nước vào bể chứa phân trong 
mùa mưa 

 Ống thông hơi gắn ở sườn bi tạo 
thuận tiện cho người sử dụng  

 Hố đào cần cách nguồn nước tối 
thiểu 10m 

 Với vùng đất cát, cần thêm ống bi 
vào hố đào để tránh sạt lở 

 

 Chỉ phù hợp với HGĐ ở 
khu vực có mực nước 
ngầm thấp 

 HGĐ cận nghèo hoặc có 
khả năng chi trả khoảng 
500.000 đồng cho một 
nhà tiêu HVS (không bao 
gồm phần thân và mái)  

 Phù hợp với HGĐ sống ở 
những khu vực có ít 
nước. 

Tấm sàn đúc sẵn có chỗ để 
chân, máng nước tiểu, lỗ đi 
tiêu có nắp đậy, 

 
 
 
 

Ống bi cao 25 cm để nâng 
sàn nhà tiêu  
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Bể tự hoại bằng nhựa đúc sẵn (giải pháp lâu dài) 

Loại nhà tiêu Đặc điểm và ưu điểm chính 
Thiết kế, sản xuất, vật liệu 

và phương án lắp đặt 
Đối tượng sử dụng Chi tiết kỹ thuật 

Nhà tiêu tự 
hoại bằng 

nhựa 

 

 Rất gọn nhẹ và dễ vận chuyển 

 Có nhiều kích cỡ  

 Rất dễ lắp đặt. Có thể tự lắp đặt theo 
hướng dẫn của nhà cung cấp và kỹ thuật 
thợ nề cơ bản của HGĐ 

 Theo xét nghiệm nước của nhà cung cấp, 
chất lượng nước từ bể thải theo chất 
lượng nước của tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN), có thể xả thải trực tiếp ra sông, 
hồ  

 Cần ít không gian để lắp đặt (3 ngăn được  
thiết kế trong cùng một bể và không cần 
bể thấm)   

 Sản xuất công nghiệp ở 
khu vực miền Nam Việt 
Nam (phần lớn ở Cần 
Thơ), theo tiêu chuẩn và 
kiểm định chất lượng của 
Bộ Y tế 

 Có loại dung tích 1.000 lít, 
1500 lít, 2.000 lít và 3.000 
lít 

 Phù hợp với vùng đất 
ngập lụt. Có thể lắp đặt 
dưới hoặc trên mặt đất. 
Có van để ngăn nước 
không tràn vào trong bể 
chứa khi ngập lụt 

 

 Phù hợp với HGĐ sống 
ở vùng dễ ngập lụt, 
mực nước ngầm cao, 
đất cát hoặc vùng sâu 
vùng xa  

 HGĐ có khả năng chi 
trả khoảng 3 triệu đồng 
cho bể chứa và sàn nhà 
tiêu. 
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Loại nhà tiêu Đặc điểm và ưu điểm chính 
Thiết kế, sản xuất, vật liệu và phương án 

lắp đặt 
Đối tượng sử dụng Chi tiết kỹ thuật 

Bể chứa nước 
bằng ống bi 
bê tông 

 
 

 Giá cả phải chăng nếu so với bồn nước i-nox 

 Cung cấp nước để rửa tay, xả và cọ nhà tiêu  

 Được lắp đặt trong ½ ngày.  

 Sức chứa lớn (640 lít) 

 Không cần thợ cả để lắp đặt   

 Không cần phần thân và mái nhà tiêu kiên cố  

 Bền 

 Dễ dàng cấp thêm nước vào bể (dùng vòi)   

 Có vòi thuận tiện cho việc rửa tay  

 Vòi xả ở đáy có thể lau chùi nhà tiêu  

 HGĐ đã quen sử dụng ống bi bê tông để lắp 
cống giếng  

 Tổng dung tích: 640 lít (0,64 m3) 

 Gồm 2 ống bi bê tông (đường kính trong 
80-90 cm, cao 50 cm) và 2 nắp 

 Có vòi rửa tay 

 Vòi xả đáy 

 Đúc sẵn bằng bê tông do cơ sở sản xuất 
bê tông ở huyện, xã góp phần giảm chi 
phí   

 HGĐ sẵn sàng chi trả 
khoảng 1 triệu đồng cho 
một bể nước dùng để rửa 
tay và xả nhà tiêu 

 Phù hợp với HGĐ sống ở 
vùng đất cát, nơi không 
phù hợp làm giếng đào 

Bể chứa nước bằng ống 
bi bê tông 

 
 
 

Bể chứa nước 

bằng nhựa  

 

 Giá cả rất phải chăng, lựa chọn rẻ nhất  

 Cung cấp nước rửa tay, xả và cọ rửa nhà tiêu 

 Không cần lắp đặt  

 Phổ biến rộng rãi ở vùng nông thôn 

 Tổng dung tích: 200 lít (0.2 m3) 

 Đường kính: 57 cm. 

 Cao: 89 cm. 

 1 bể nhựa có nắp đậy 

 Đặt thêm chậu để xả nước  

 Chỉ phù hợp với khu vực có 
sẵn nước, thường xuyên 
cấp nước vào bể 

 HGĐ cận nghèo hoặc 
nghèo sẵn sàng chi trả 
khoảng 500.000 đồng  

Bể chứa nước bằng nhựa 

 
Bể chứa bằng 

gạch xi măng 

hoặc gạch đỏ  

 

 Được xây cùng phần thân mái của nhà tiêu, 
cạnh tường nhà tiêu để tiết kiệm chi phí 
nguyên vật liệu  

 Đắt hơn các phương án còn lại  

 Kích cỡ và dung tích tùy chỉnh. 

Dung tích tiêu chuẩn: 1.000 lít (1m3, 
1m.X1m.X1m.) 
 Gạch xi măng hoặc gạch đỏ Đậy bằng 

tấm tôn 
 Có vòi xả nước ở sườn bể 
 Đặt thêm chậu để xả nước 

 Phù hợp với khu vực có ít 
nước, có sức chứa nước 
lớn 

 HGĐ sẵn sàng chi trả 
khoảng 2 triệu đồng  
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PHẦN THÂN, MÁI VÀ CỬA NHÀ TIÊU  

Hầu hết các hộ gia đình được phỏng vấn trong các địa bàn thí điểm đều thích vật liệu bền và 
kiên cố để xây phần thân và mái nhà tiêu thay vì vật liệu tạm thời.  

Ngoài việc cung cấp phần ngầm nhà tiêu HVS, CHTI có thể cung cấp tất cả các vật liệu và dịch vụ 
để hoàn thiện phần thân và mái cho hộ gia đình, mở rộng danh mục sản phẩm và tăng danh số, 
lợi nhuận bán hàng. 

 
A. Phần thân, mái và cửa kiên cố:  

Thân nhà tiêu kiên cố thường làm bằng gạch hoặc tôn. Mái nhà tiêu có thể làm bằng ngói, tấm 
lợp xi măng hoặc tôn. Cửa làm bằng gỗ, nhựa, tôn hoặc nhôm kính. Những vật liệu này có độ 
bền cao, sử dụng lâu dài, chịu được mưa nắng. Tuy nhiên, chi phí cao và cần có thợ kỹ thuật xây 
dựng. 

Thân và mái kiên cố nên làm cho các loại nhà tiêu tự hoại, thấm dội và hai ngăn sinh thái. Không 
nên làm cho nhà tiêu chìm có ống thông hơi, vì loại nhà tiêu này cần di chuyển sau khi hố chứa 
phân đầy. 

Kích thước phần thân, mái, cửa nhà tiêu thay đổi theo mong muốn của HGĐ và theo loại nhà 
tiêu cần xây dựng. Có thể tham khảo kích thước chi tiết theo tài liệu Hướng dẫn xây dựng nhà 
tiêu chi phí thấp cho hộ gia đình (Bộ y tế và Unicef, tháng 5/2015) như sau:  
 
Đối với nhà tiêu tự hoại, thấm dội: 

 Kích thước thân: rộng 1,12m; dài 0,97m, cao 1,9 m (phía sau) và 2,1m (phía trước) 

 Kích thước mái: rộng 1,53m; dài 1,47m 

 Kích thước cửa: rộng 0,8m; cao 1,7m. 

Đối với nhà tiêu hai ngăn:  

 Kích thước thân: rộng 1,22m; dài 1,93m, cao 1,9 m (phía sau) và 2,1m (phía trước) 

 Kích thước mái: rộng 1,84m; dài 2,43m 

 Kích thước cửa: rộng 0,8m; cao 1,7m. 

Giá phần thân, mái và cửa phụ thuộc vào kích thước và loại vật liệu sử dụng, thông thường có 
giá từ: 1.200.000đ. 

 Phần thân và mái tạm:  

Phần thân và mái tạm được làm chủ yếu từ nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương như: cọ, dừa, 
phên tre, nứa, gỗ, tôn đã qua sử dụng hoặc bạt. Những vật liệu này có chi phí thấp, thời gian sử 
dụng ngắn và các hộ gia đình có thể tự làm một cách dễ dàng. CHTI có thể tư vấn cho hộ gia 
đình cách tự làm phần thân mái tạm theo kích thước như phần thân và mái kiên cố. 
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THIẾT BỊ RỬA TAY 

Yêu cầu của Chương trình là mỗi hộ gia đình cần có một điểm rửa tay bao gồm dụng cụ chứa 

nước, có sẵn nước và xà phòng. Cùng với việc xây dựng nhà tiêu HVS, các hộ gia đình cần đầu tư 

dụng cụ chứa nước gần khu vực nhà tiêu phục vụ cho việc sử dụng nhà tiêu và rửa tay với xà 

phòng. 

CHTI có thể cung cấp các loại bể chứa nước bằng nhựa, ống bi bê tông hoặc xây bằng gạch có 

nắp đậy sử dụng để rửa tay và dội nhà tiêu.  

Đối với hộ gia đình sử dụng nhà tiêu khô, chỉ cần dụng cụ chứa nước có dung tích nhỏ để cho 

mục đích rửa tay, CHTI nên giới thiệu các dụng cụ chứa nước có nắp đậy với dung tích nhỏ từ 50 

– 100 lít với giá hợp lý, phù hợp với túi tiền của người dân. CHTI nên liên hệ với các nhà sản xuất 

hoặc nhà cung cấp để giới thiệu các sản phẩm này như là sản phẩm bổ sung vào danh mục sản 

phẩm của cửa hàng. 

 

IV. CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH 

1. CÁC YÊU CẦU ĐỂ ÁP DỤNG MÔ HÌNH KINH DOANH ĐỐI VỚI KHU VỰC MNPB-TN  

Các mô hình kinh doanh đặc biệt phù hợp và thiết kế riêng cho thị trường vệ sinh nông thôn ở 

khu vực MNPB-TN góp phần khắc phục hầu hết các rào cản và những thách thức đối với chuỗi 

cung ứng. 

Các mô hình kinh doanh khác nhau được thiết kế và thử nghiệm tại 3 tỉnh của cả hai vùng, bao 

gồm các vùng sâu vùng xa. Kết quả được đưa vào trong thiết kế mô hình kinh doanh cuối cùng. 

Các kết luận và khuyến nghị chính từ việc thử nghiệm mô hình kinh doanh là: 

- Mô hình kinh doanh phải dựa trên hệ thống xây dựng nhà tiêu cho phép sản xuất hàng loạt ở 

cấp huyện hoặc cấp xã, tiêu chuẩn hóa hệ thống sản xuất và lắp đặt nhà tiêu, nâng cao năng 

suất và hiệu quả kinh doanh. Điều này cuối cùng sẽ giảm tổng chi phí của nhà tiêu HVS để đưa 

ra giá phải chăng, trọn gói và bền, và do đó lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp vệ sinh 

cũng tăng lên. Mô hình này có thể được áp dụng cho các sản phẩm vệ sinh bằng nhựa hoặc bê 

tông đúc sẵn. 

- Hệ thống sản xuất hàng loạt đòi hỏi một doanh nghiệp có năng lực tài chính, tư duy kinh 

doanh, tính năng động và kinh nghiệm thương mại. Đặc điểm này phù hợp với một số doanh 

nghiệp ở khu vực nông thôn đã có sẵn hệ thống sản xuất hàng loạt cho các sản phẩm tương tự 

như ống bi bê tông (ống cống) lắp giếng nước hoặc ống nước hoặc gạch xi măng, hoặc các 

doanh nghiệp trong ngành xây dựng hoặc bán lẻ sản phẩm vệ sinh. Hầu hết các thợ xây không 

đáp ứng các tiêu chí này, và hầu hết các thợ xây được phỏng vấn trong các quá trình thử 

nghiệm đều không sẵn sàng thành lập một xưởng sản xuất mà chỉ cung cấp nhân cộng để xây 

nhà tiêu. 
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- Các doanh nghiệp vệ sinh nên tiếp cận các HGĐ nông thôn một cách toàn diện, bao gồm HGĐ 

nghèo và HGĐ sống ở các vùng sâu vùng xa. Cửa hàng tạp hóa thôn hầu hết đều sẵn sàng tham 

gia vào chuỗi cung ứng vệ sinh ở vùng sâu vùng xa, và trong nhiều trường hợp, đây là điểm 

mua bán của hết các HGĐ sống ở khu vực đó cho các nhu cầu cần thiết hàng ngày. 

- Các doanh nghiệp vệ sinh tham gia vào chương trình phải đảm bảo rằng chuỗi cung ứng sẽ đáp 

ứng nhu cầu của chiến dịch truyền thông. Điều đó có nghĩa là phải thu gom tất cả các sản phẩm 

và dịch vụ cần thiết để xây dựng nhà tiêu HVS vào một gói và thiết lập mạng lưới CTV bán hàng 

và đội ngũ lắp đặt để kết nối với các HGĐ ở thôn với nhà cung cấp vệ sinh một cách hiệu quả và 

phối hợp dịch vụ lắp đặt. Điều này sẽ đơn giản hóa quá trình mua bán và lắp đặt, giảm chi phí 

giao dịch cho cả HGĐ và doanh nghiệp và đẩy nhanh việc tăng tỷ lệ nhà tiêu HVS. 

- Hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng hoặc vệ sinh không tiến hành bất kz hoạt 

động tiếp thị nào và không có nhân viên bán hàng. Phát triển lực lượng bán hàng tập trung ở 

cấp xã quản lý CTV bán làng cấp thôn sẽ giúp họ thu gom và quản l{ các đơn đặt hàng từ các 

thôn khác nhau. Cho phép theo dõi chặt chẽ hơn các hoạt động của CTV bán hàng tại mỗi thôn 

và nâng cao kỹ năng truyền thông khi cần thiết. Trong hầu hết các trường hợp, các thành viên 

của HPN là nhân tố rất thích hợp để phát triển mạng lưới này. Hầu hết các doanh nghiệp tham 

gia trong giai đoạn thử nghiệm đều sẵn sàng hợp tác với họ để thúc đẩy vệ sinh, bao gồm quản 

lý nợ của khách hàng khi doanh nghiệp cung cấp. 

Mô hình kinh doanh bao gồm tất cả các khuyến nghị trên được gọi là Cửa hàng tiện ích (CHTI). 

 

2. MÔ HÌNH CỬA HÀNG TIỆN ÍCH  

Cửa hàng Tiện ích là đơn vị kinh doanh cung cấp trọn gói sản phẩm, vật liệu và dịch vụ cần thiết 

cho việc xây dựng nhà tiêu HVS bao gồm: 

Cung cấp trọn gói sản phẩm và dịch vụ tạo cơ hội cho người dân có thể lựa chọn loại nhà tiêu 

HVS theo yêu cầu của mình, đồng thời giúp cho cửa hàng trở thành địa chỉ tin cậy trong thị 

trường vệ sinh và tăng thêm doanh thu cũng như lợi nhuận bán hàng của mình. Các sản phẩm 

Sản phẩm và Dịch vụ của CHTI 

 Bộ sản phẩm nhà tiêu, bao gồm tất cả các cấu kiện, thiết bị và sản phẩm để xây dựng 

nhà tiêu HVS.  

 Tiếp thị cung cấp thông tin rõ ràng về giá cả, tính năng sản phẩm, các yêu cầu về sử 

dụng và duy trì để hộ gia đình có thể lựa chọn loại nhà tiêu thích hợp nhất theo nhu 

cầu và khả năng tài chính. 

 Vận chuyển và giao hàng bộ sản phẩm nhà tiêu. 

 Lắp đặt nhà tiêu đúng cách và bảo hành chất lượng. 

 Đưa ra phương án bán hàng phù hợp.  
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này cần được thúc đẩy và tiếp thị một cách tích cực tới các hộ gia đình để giúp họ lựa chọn 

được loại nhà tiêu họ cần. CHTI cần phát triển một mạng lưới cộng tác viên (CTV) bán hàng để 

thực hiện vai trò này. 

Đơn vị có thể phát triển thành CHTI nên là cơ sở sản xuất ống bi bê tông, gạch xi măng hoặc cửa 

hàng bán vật liệu xây dựng. Những đơn vị này dễ dàng bổ sung các sản phẩm nhà tiêu HVS và bể 

chứa nước vào danh mục kinh doanh. CHTI có thể cung cấp tất cả các loại nhà tiêu HVS, bao 

gồm loại sử dụng nước để xả (nhà tiêu ướt) và loại không sử dụng nước (nhà tiêu khô). 

Mô hình hoạt động của CHTI được thể hiện như hình dưới đây:  

 
 

 

Cộng tác viên bán hàng là cầu nối giữa bên bán (CHTI) và bên mua (HGĐ), hỗ trợ nhà cung cấp 

nguyên vật liệu và dịch vụ xây nhà tiêu đáp ứng với nhu cầu của khách hàng. 

Cộng tác viên bán hàng đóng vai trò là người tiếp thị sản phẩm, thuyết phục người dân để họ 

nhận thấy tầm quan trọng và các lợi ích về sức khoẻ, môi trường, lợi ích cho gia đình và cho cộng 

đồng mà nhà tiêu HVS đem lại. Đồng thời, CTV là người tư vấn cho người dân trong việc quyết 

định đầu tư nhà tiêu hợp vệ sinh với giá cả phải chăng, phù hợp với điều kiện của từng hộ dân. 

Hình1. Mô hình Cửa hàng Tiện ích 
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3. QUY TRÌNH THIẾT LẬP CỬA HÀNG TIỆN ÍCH  

Để trở thành một CHTI, doanh nghiệp vệ sinh cần thực hiện các bước sau: 

a) Thiết lập một đơn vị sản xuất hàng loạt các cấu kiện nhà tiêu. Với sản phẩm bê tông, cần phải 
đầu tư bộ khuôn sắt và các thiết bị tùy chọn khác như máy trộn bê tông hoặc máy hàn để triển 
khai đúc sản phẩm trong trường hợp doanh nghiệp chưa có năng lực sản xuất tại chỗ. Việc này 
đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư đủ vốn lưu động để sản xuất lượng hàng dự trữ tối thiểu và 
đảm bảo đủ nhân công đáp ứng nhu cầu ước tính. 

b) Phát triển kỹ thuật đúc cấu kiện nhà tiêu, bao gồm ống bi, nắp đậy và tấm sàn, v.v… như được 
mô tả trong phần IV Loại nhà tiêu và sản phẩm cải tiến. Điều này sẽ cho phép CHTI cung cấp 
các sản phẩm đạt tiêu chuẩn và chất lượng cao. 

MÔ HÌNH KINH DOANH ÁP DỤNG VỚI VÙNG SÂU VÙNG XA 

 
Tại khu vực xa xôi hẻo lánh, các CHTI được lựa chọn ở trung tâm xã/ thị trấn có thể sẽ nằm 
quá xa đối với một số thôn trong xã. Ở những khu vực này, CHTI có thể không có đủ động 
lực/năng lực để cung cấp tất cả các dịch vụ trọn gói vì những l{ do sau đây: 

- Người cung cấp dịch vụ lắp đặt mất nhiều thời gian hơn để di chuyển đến những khu 

vực này 

- Không sẵn sàng cung cấp dịch vụ vận chuyển đến các khu vực quá xa so với cửa hàng 

- Không sẵn sàng để cung cấp dịch vụ tài chính cho những khách hàng mà CHTI không 

hề biết đến họ do họ ở quá xa. 

Trong những trường hợp đó, TTYTDP huyện có thể xem xét việc quảng bá nhà tiêu HVS tại 
các cửa hàng tạp hóa thôn, những cửa hàng có thể quan tâm đến việc: 

1. Trở thành nơi trưng bày các mẫu nhà tiêu HVS, quảng bá cho sản phẩm và nhận đơn 

đặt hàng trực tiếp từ HGĐ hoặc từ TTV/ CTV bán hàng thôn để tổng hợp và thông báo 

đơn hàng với CHTI 

2. Trở thành CHTI thôn: Là nơi tập hợp các cấu kiện của nhà tiêu HVS, mua các sản phẩm 

đúc sẵn từ nhà sản xuất và mua các sản phẩm còn lại từ các nhà cung cấp thông 

thường của họ để tự lắp đặt cho các HGĐ có nhu cầu (phương án này dành cho các 

cửa hàng tạp hóa cung cấp nhiều loại sản phẩm và có năng lực tài chính để mua và 

bán tất cả bộ sản phẩm nhà tiêu trọn gói). Trong trường hợp này, các cửa hàng tạp 

hóa thôn có thể đóng vai trò của CHTI ở cấp thôn, xác định mức giá cho nhà tiêu HVS 

và thu phí lợi nhuận trên đó. 

Đối với phương án 1: chương trình nên đảm bảo cửa hàng tạp hóa thôn đủ năng động để 
thúc đẩy vệ sinh trong thôn và phối hợp với CHTI 
Đối với phương án 2, cần áp dụng việc lựa chọn cửa hàng tạp hóa thôn theo tiêu chí tương 
tự như tiêu chí lựa chọn CHTI, đặc biệt là những cửa hàng có năng lực sản xuất ống bi. 
Phương án này đòi hỏi CHTI có năng lực quản lý, kinh doanh và tài chính tốt, do đó không 
phải tất cả các cửa hàng tạp hóa thôn đều phù hợp. 
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c) Xây dựng chính sách bán hàng và kế hoạch kinh doanh bao gồm: 

o Chi phí sản xuất và giá nhà tiêu  

 Đơn giá các cấu kiện (ống bi, nắp, tấm sàn) 

 Giá bán của từng loại nhà tiêu và bể chứa nước 

o Cơ chế chi trả chi phí cho CTV bán hàng (chi phí tiếp thị) 

o Thời gian và chi phí của dịch vụ lắp đặt  

o Chi phí vận chuyển, bao gồm các loại phương tiện vận chuyển và giá theo khoảng 
cách. 

o Chính sách thanh toán và trả chậm: 

 Quy định khoản trả trước  

 Các điều khoản và chi phí cho loại hình trả chậm 

o Dự kiến chi phí sản xuất, doanh thu và lợi nhuận, kế hoạch đầu tư và nhu cầu vay 
nợ khi cần. 

d) Thiết lập một mạng lưới bán hàng để tiếp thị cho CHTI ở tất cả các thôn và tập huấn cho họ về 
các sản phẩm và dịch vụ do CHTI cung cấp, chính sách bán hàng và hoạt động bán hàng, và kỹ 
năng tiếp thị. 

e) Thiết lập đội ngũ lắp đặt để cung cấp dịch vụ lắp đặt nhà tiêu tiêu chuẩn ở tất cả các thôn và 
đào tạo họ về các sản phẩm và dịch vụ do CHTI cung cấp, kỹ thuật lắp đặt và chính sách bán 
hàng. 

V. HỖ TRỢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG VỆ SINH  

Để phát triển các doanh nghiệp vệ sinh bền vững dựa trên các yêu cầu về mô hình như đã nêu ở 

trên, Chương trình hỗ trợ thực hiện theo các bước và hoạt động sau: 

a) Phân tích thị trường vệ sinh ở cấp huyện và xã, ước tính nhu cầu dự kiến cần tăng và có 

tính đến các xã vùng xa tham gia chương trình. Đánh giá này cho phép chương trình ước 

tính số lượng CHTI cần có để đáp ứng nhu cầu dự kiến một cách có lợi nhuận và bền 

vững. 

b) Chọn các địa điểm thích hợp để xây dựng CHTI, có tính đến hệ thống đường giao thông 

và khả năng tiếp cận đến các xã được lựa chọn. 

c) Xác định, phỏng vấn và lựa chọn doanh nghiệp phù hợp với các tiêu chí chính cần thiết 

để trở thành CHTI. 

d) Hỗ trợ CHTI được lựa chọn phát triển mạng lưới bán hàng và dịch vụ lắp đặt, tốt hơn là 

hợp tác với HPN để phát triển lực lượng bán hàng. 

e) Tập huấn và hướng dẫn CHTI và mạng lưới phân phối về các chủ đề sau: 

o Kỹ thuật đúc các cấu kiện nhà tiêu, bao gồm hướng dẫn và giám sát việc sản xuất 
tất cả các loại nhà tiêu HVS và bể chứa nước để đảm bảo chất lượng sản phẩm bền 
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và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia. Tài liệu hướng dẫn đúc cấu kiện nhà tiêu 
bằng bê tông đã được xây dựng để hỗ trợ việc thực hiện đào tạo này. 

o Năng lực kỹ thuật để lắp đặt nhà tiêu HVS, bao gồm hướng dẫn và giám sát việc lắp 
đặt đúng cách nhà tiêu HVS và hướng dẫn sử dụng đúng cách. Tài liệu Hướng dẫn 
lắp đặt các loại nhà tiêu HVS đã được xây dựng để hỗ trợ việc thực hiện đào tạo 
này. 

o Năng lực tiếp thị, bao gồm đào tạo về kỹ năng truyền thông và tiếp thị vệ sinh cho 
mạng lưới CTV bán hàng để họ có thể tiếp thị hiệu quả các nhà tiêu HVS. Hoạt 
động này bao gồm cung cấp các tài liệu tiếp thị như Bộ tranh lật tuyên truyền (gồm 
danh mục sản phẩm các loại nhà tiêu HVS do CHTI cung cấp), biển hiệu cửa hàng, 
danh thiếp, nhãn dán, áo thun, túi xách, mũ nón, v.v ... 

o Năng lực lập kế hoạch và quản lý kinh doanh. CHTI sẽ nhận được hướng dẫn xây 
dựng kế hoạch kinh doanh, bao gồm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, và các 
dự báo thị trường để ước tính doanh thu và lợi nhuận tiềm năng của thị trường vệ 
sinh. Ngoài ra, CHTI sẽ được hướng dẫn cách quản lý mạng lưới bán hàng và đội 
ngũ lắp đặt, bao gồm cách ghi chép và giám sát hoạt động sản xuất và bán hàng. 
Quản lý mạng lưới bán hàng sẽ bao gồm, khi CHTI sẵn sàng, hướng dẫn về các cơ 
chế cho nợ và quản lý nợ của khách hàng để khuyến khích CHTI cho khách hàng trả 
chậm. Kế hoạch kinh doanh cũng sẽ tạo điều kiện cho CHTI tiếp cận tài chính khi 
cần bằng cách xây dựng kế hoạch đầu tư để trình lên tổ chức tài chính. 

b) Tăng cường cơ chế tài chính cho vệ sinh bằng cách thực hiện các hoạt động sau đây: 

a. Thúc đẩy mức lãi suất trợ cấp cho vay dành cho vệ sinh do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, huyện thực hiện. Hoạt động này dựa trên một số thực tiễn đã được thực hiện 
ở một số tỉnh trong thời gian qua. UNBD tỉnh phân bổ ngân sách để trang trải chi 
phí lãi suất cho vay của các tổ chức tài chính như NHCSXH hay NH NNPTNT. 

b. Phối hợp với NHCSXH để thông báo trước cho NHCSXH về các mục tiêu của chương 
trình vệ sinh ở các huyện và xã được lựa chọn và dự kiến nhu cầu ước tính, cung 
cấp các đầu vào cho NHCSXH về các ưu tiên của chương trình vệ sinh do đó việc 
cấp kinh phí từ chương trình tín dụng vệ sinh có thể được phân bổ cho các huyện 
và xã sẽ thực hiện chương trình vệ sinh. 

c. Thúc đẩy chính sách trả chậm do CHTI cung cấp kết hợp việc lựa chọn khách hàng 
và quản lý nợ của HPN để giảm rủi ro tài chính và chi phí quản lý đối với CHTI. HPN 
có nhiều kinh nghiệm quản l{ chương trình tín dụng và dễ dàng hợp tác với CHTI 
để thực hiện vai trò này. 

d. Thúc đẩy các chương trình cho vay chính thức được hỗ trợ bởi mạng lưới bán hàng 
như các nhóm quỹ tiết kiệm hoặc quay vòng. Có thể kết nối với bất kz nhóm HGĐ 
nào ở thôn sẵn sàng xây nhà tiêu HVS như mua theo nhóm hoặc lắp đặt theo nhóm 
góp phần làm giảm nhu cầu vay bằng cách giảm tổng chi phí nhà tiêu. 
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VI. BỘ CÔNG CỤ VÀ SẢN PHẨM THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG VỆ SINH  

 

Các bộ công cụ sau đã được xây dựng để hỗ trợ việc thành lập và vận hành CHTI phát triển thị 
trường vệ sinh. Tất cả các công cụ này đã được thử nghiệm tại 3 tỉnh và hoàn thiện dựa trên 
phản hồi từ các hộ gia đình, các doanh nghiệp và mạng lưới y tế. 
 

1. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đúc cấu kiện, lắp đặt và sử dụng nhà tiêu HVS: 

Bộ tài liệu bao gồm 4 tài liệu hướng dẫn khác nhau về trình tự các bước trong chuỗi cung ứng vệ 
sinh, từ thành lập đơn vị sản xuất, đến sản xuất các cấu kiện và lắp đặt các loại nhà tiêu sẵn sàng 
sử dụng và bảo trì:  

1. Thông số kỹ thuật các loại khuôn đúc cấu kiện nhà tiêu bằng bê tông  

Bao gồm thiết kế và các đặc điểm kỹ thuật để sản xuất các bộ khuôn đúc cấu kiện nhà 
tiêu, bao gồm: 

o Khuôn ống bi 
o Khuôn tấm sàn, tấm đáy 
o Khuôn tạo lỗ lắp bệ xí (cho nhà tiêu ướt) 
o Khuôn tạo máng nước tiểu, lỗ đi tiêu (cho nhà tiêu khô) 
o Khuôn tạo cửa lấy phân cho nhà tiêu 2 ngăn sinh thái.  
 
Khi CHTI hoặc TTYTDP tỉnh cần đặt mua khuôn, cần lưu { các thông số kỹ thuật này để có 
được các bộ khuôn đảm bảo chất lượng cho việc sản xuất các cấu kiện bê tông của nhà 
tiêu HVS. 

2. Hướng dẫn đúc các cấu kiện nhà tiêu HVS bằng bê tông 

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách đúc cấu kiện6 trang, rất tiện dụng và có hình ảnh minh 
họa, được thiết kế riêng cho CHTI và đơn vị sản xuất bê tông, dễ áp dụng tại xưởng sản 
xuất khi cần sản xuất các cấu kiện nhà tiêu. Tài liệu đưa ra các hướng dẫn sản xuất: 

o Ống bi bê tông tiêu chuẩn  
o Ống bi bê tông cho nhà tiêu tự hoại, dành cho các bể khác nhau và vị trí để lỗ chờ 
o Ống bi bê tông cho nhà tiêu thấm dội 
o Ống bi bê tông cho nhà tiêu chìm có ống thông hơi 
o Ống bi bê tông cho nhà tiêu hai ngăn sinh thái 
o Tấm sàn lắp bệ xí xổm cho nhà tiêu tự hoại và thấm dội 
o Tấm sàn lắp bệ xí bệt cho nhà tiêu tự hoại và thấm dội 
o Tấm sàn nhà tiêu khô 
o Tấm sàn nhà tiêu hai ngăn sinh thái  

3. Tờ rơi hướng dẫn quy trình lắp đặt các loại nhà tiêu HVS bằng ống bi bê tông  

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết quy trình lắp đặt các loại nhà tiêu bằng ống bi bê tông. 
Mỗi loại nhà tiêu được lắp đặt theo quy trình 4 bước, có hình ảnh minh họa 3D, trình bày 
trên một trang. Được thiết kế riêng cho CHTI và đội ngũ lắp đặt, thợ xây, dễ dàng tham 
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khảo trước trong quá trình lắp đặt. HGĐ với kỹ thuật thợ nề cơ bản có thể tham khảo để 
tự lắp đặt. Bộ tờ rơi bao gồm:   

o Quy trình lắp đặt nhà tiêu tự hoại, gồm đào hố, lắp các bể, nắp và cút nối.  
o Quy trình lắp đặt nhà tiêu thấm dội, gồm đào hố, lắp bể và nắp.  
o Quy trình lắp đặt nhà tiêu chìm có ống thông hơi, gồm đào hố, lắp sàn và ống thông 

hơi.  
o Quy trình lắp đặt nhà tiêu hai ngăn sinh thái, gồm chuẩn bị mặt bằng, bể chứa phân, 

cửa lấy phân và hệ thống ống cút.  

Các phương án in ấn và phân phát tờ rơi như sau: 
o In trên vật liệu bền với màu sắc và hình ảnh có độ phân giải cao để phân phát cho 

trạm y tế xã, CHTI, đội ngũ lắp đặt và thợ xây. 
o Photocopy đen trắng để phân phát cho các HGĐ có khả năng tự lắp đặt hoặc trong 

trường hợp chưa có ngân sách cho việc in chất lượng cao. 

4. Tem dán hướng dẫn sử dụng và bảo quản nhà tiêu HVS   

Tem dán hướng dẫn về cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu HVS. Bộ tem gồm nhãn dán khác 
nhau cho mỗi loại nhà tiêu. Các tỉnh có thể in trên màu sắc và độ phân giải cao và phân phát 
cho các HGĐ xây nhà tiêu HVS thông qua nhân viên y tế thôn bản hoặc thông qua mạng lưới 
CTV bán hàng của CHTI. Tem dán được thiết kế để dán vào bên trong cửa nhà tiêu để nhắc 
nhở người dùng sử dụng và bảo quản nhà tiêu đúng cách. 
 

 
2. Bộ công cụ bán hàng và tiếp thị sản phẩm   

Bộ công cụ này hỗ trợ cho CHTI và mạng lưới bán hàng tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ cung 
cấp. Tất cả các công cụ đều hướng tới khách hàng, với thông tin dễ hiểu và dễ truyền đạt, bao 
gồm các tài liệu sau: 
 

1. Bộ tranh tuyên truyền về vệ sinh và RTBXP cho thăm HGĐ  

Bộ tranh được thiết kế trên khổ A4 để sử dụng trong tuyên truyền tới các HGĐ. Nội dung 
bao gồm các phần sau: 

 Phần động lực với hình ảnh thật và thông điệp xúc cảm và mạnh mẽ ảnh hưởng đến thay 
đổi hành vi. 

 Phần Danh mục sản phẩm, bao gồm bản vẽ mặt cắt ngang 3D, đặc điểm sản phẩm và giá 
ước tính của các loại nhà tiêu HVS, bao gồm bể chứa, phần thân, mái và bể chứa nước 
cho nhà tiêu. 

Bộ tranh tuyên truyền cần được in chất lượng cao trên trên giấy bền vì đây là công cụ truyền 
thông chính cho hoạt động thăm HGĐ. CTV bán hàng, tuyên truyền viên thôn bản hay cán bộ 
y tế xã đều có thể sử dụng tài liệu này. 

2. Video tuyên truyền tại chỗ. 
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Video có độ dài 10 phút giới thiệu các chủ đề vệ sinh khác nhau như l{ do xây dựng nhà 
tiêu HVS, các lựa chọn và giá nhà tiêu, sử dụng và bảo quản nhà tiêu và điểm rửa tay. 
CTV bán hàng có thể cài video vào điện thoại di động để sử dụng trong các chuyến thăm 
HGĐ.   

3. Biển hiệu và băng rôn điểm bán nhà tiêu HVS và CHTI  

Biểu hiệu và băng rôn được thiết kế để người dân dễ dàng xác định điểm bán nhà tiêu 
HVS như CHTI hoặc cửa hàng tạp hóa thôn. Biển hiệu bao gồm các bản vẽ 3D của sản 
phẩm vệ sinh và khẩu hiệu tiếp thị. Bố cục và kích thước khác nhau để phù hợp với nhu 
cầu của CHTI: 

o Băng rôn/ phướn: 70cm.*170cm. thiết kế theo chiều dọc, có viền hai đầu để 
thuận tiện treo.  

o Biển hiệu: 100cm.*400cm. thiết kế theo chiều ngang, có thể treo ở lối vào của 
cửa hàng.   

 
3. Bộ công cụ đào tạo 

Bộ công cụ hướng dẫn cho: 
o Cán bộ tỉnh, huyện, xã về hợp phần thúc đẩy thị trường của chương trình vệ sinh, hỗ 

trợ cách thiết lập mạng lưới CHTI và xây dựng năng lực để cung cấp dịch vụ vệ sinh.  
o  Mạng lưới CHTI và CTV bán hàng, hỗ trợ cách vận hành và quản lý một CHTI>. 

Bộ tài liệu bao gồm:  

1. Sổ tay hướng dẫn thiết lập mạng lưới CHTI  

Sổ tay đưa ra các hướng dẫn cho mạng lưới CHTI và cách vận hành, quản lý một CHTI và 
cán bộ tỉnh, huyện có thể tham khảo để sử dụng trong quá trình thiết lập và đào tạo 
cũng như hướng dẫn cho CHTI bao gồm các nội dung sau: 

o Mô tả về Mô hình CHTI  
o Sản phẩm và dịch vụ do CHTI cung cấp  
o Cách xây dựng chính sách bán hàng, giá sản phẩm và dịch vụ, và cách lập kế hoạch 

kinh doanh 
o Cách triển khai các hoạt động tiếp thị 
o Cách quản lý mạng lưới bán hàng và đội ngũ lắp đặt 
o Cách kiểm soát chất lượng của dịch vụ do CHTI cung cấp.  

2. Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai hợp phần vệ sinh dành cho cán bộ tỉnh, huyện  

Sổ tay đưa ra các hướng dẫn cho cán bộ tỉnh, huyện cách thiết lập, đào tạo và hướng dẫn 
mạng lưới CHTI, với các nội dung về thúc đẩy thị trường như sau: 

o Cách đánh giá thị trường vệ sinh và lập kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp 
vệ sinh 

o Cách xác định và lựa chọn CHTI 
o Cách hỗ trợ CHTI thiết lập mạng lưới CTV bán hàng và đội ngũ lắp đặt 
o Cách hỗ trợ CHTI xây dựng năng lực về sản xuất và lắp đặt các loại nhà tiêu HVS 
o Cách hướng dẫn CHTI xây dựng chính sách bán hàng và kế hoạch kinh doanh 
o Cách hướng dẫn CHTI xây dựng năng lực tiếp thị 
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o Cách giám sát và hỗ trợ CHTI vận hành để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ theo tiêu 
chuẩn. 

3. Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai hợp phần vệ sinh dành cho cán bộ xã, thôn 

Sổ tay đưa ra các hướng dẫn cho cán bộ xã, thôn cách hỗ trợ CHTI, và phối hợp với CHTI 
để thực hiện các hoạt động thúc đẩy thị trường, với các nội dung về thúc đẩy thị trường 
như sau: 

o Cách hỗ trợ xác định và lựa chọn CHTI 
o Cách hỗ trợ cán bộ TTYTDP huyện thiết lập mạng lưới CTV bán hàng và đội ngũ lắp 

đặt cho CHTI 
o Cách hỗ trợ mạng lưới CTV bán hàng của CHTI thực hiện các hoạt động tiếp thị 
o Cách giám sát và hỗ trợ CHTI vận hành để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ theo tiêu 

chuẩn. 
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PHẦN 4: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Truyền thông thay đổi hành vi và Thúc đẩy thị trường được thiết 
kế cho các cấp từ Trung ương đến địa phương trong phạm vi 12 tháng. Dựa vào danh mục gợi ý 
triển khai cho công tác truyền thông tại bảng dưới đây, cơ quản quản lý cấp Trung ương và địa 
phương các cấp sẽ chủ động hoạch định thời gian thực hiện và các đầu mục hoạt động cần thực 
hiện trong một năm trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn kinh phí dành cho truyền thông ở mỗi 
cấp.  

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CẦN TRIỂN KHAI 
 

1. Triển khai chương trình truyền thông các cấp  
 

1.1. Ở cấp Trung ương, các hoạt động gợi ý triển khai trong năm bao gồm:   
 

i. Hội nghị triển khai Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi Vệ sinh cho 21 tỉnh:  
 

 Mục đích:  Phát động triển khai công tác truyền thông về Vệ sinh tại 21 tỉnh theo Chiến 
lược truyền thông Thay đổi hành vi và hướng dẫn thực hiện. 

 Phương thức triển khai: Tổ chức hội nghị mời đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách 
công tác Vệ sinh các tỉnh tham dự. 

 Sản phẩm công cụ hỗ trợ hoạt động: Chiến lược và Kế hoạch truyền thông thay đổi hành 
vi/ Các bộ công cụ truyền thông Đại chúng/ Bộ công cụ truyền thông trực tiếp. 
 

ii. Triển khai chương trình truyền thông Thay đổi hành vi ở cấp Trung ương: 
 

 Mục đích: Nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của vấn đề Vệ sinh, cập nhật 
thông tin về kết quả các hoạt động của Chương trình Vệ sinh tại 21 tỉnh 

 Phương thức triển khai: Tiến hành các hoạt động truyền thông trên các phương tiện 
thông tin đại chúng như: Phát sóng/Đăng tải quảng cáo truyền hình (TVC) trên truyền 
hình (VTV, VTC, 02 TV), trên Internet (Youtube, Facebook Page, website, báo điện tử)…  

 Tổ chức các hoạt động PR: phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình đưa tin, phóng 
sự về hoạt động của Chương trình Vệ sinh tại 21 tỉnh. Các kênh truyền thông sử dụng 
cho hoạt động này bao gồm: các báo giấy, báo điện tử toàn quốc, có lượng phát hành 
lớn, các báo chuyên đề về Y tế, Sức khoẻ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đài 
truyền hình VTV/VTC/02, Đài phát thanh VOV..  

 Sản phẩm công cụ hỗ trợ hoạt động: TVC quảng cáo/áp phích. 
 

iii. Chương trình tập huấn TOT và đào tạo cho cán bộ nòng cốt cấp Trung ương, tỉnh:  
 

 Mục đích: tập huấn đào tạo lực lượng cán bộ nòng cốt cấp tỉnh để triển khai Kế hoạch 
truyền thông các cấp. 

 Phương thức triển khai: Khoá đào tạo tập huấn tập trung cán bộ chuyên trách về Vệ 
sinh cấp tỉnh. Nội dung đào tạo bao gồm: 

- Giới thiệu Định hướng Chiến lược truyền thông; 
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- Hướng dẫn sử dụng các Bộ công cụ truyền thông đại chúng, bộ công cụ truyền thông 
trực tiếp cho tuyên truyền viên; 

- Đào tạo kỹ năng tuyên truyền viên. 
 Sản phẩm, công cụ hỗ trợ hoạt động: Chiến lược và Kế hoạch truyền thông thay đổi 

hành vi/ Bộ công cụ truyền thông Đại chúng/ Bộ công cụ truyền thông trực tiếp/ Bộ tài 
liệu đào tạo kỹ năng tuyên truyền viên. 

 
1.2. Ở cấp Tỉnh các hoạt động gợi ý triển khai trong năm bao gồm:  

 
i. Tổ chức hội nghị triển khai về Chương trình Vệ sinh: 

 

 Mục đích: Phát động triển khai công tác truyền thông về Vệ sinh trên toàn tỉnh tỉnh theo 
Chiến lược truyền thông Thay đổi hành vi và hướng dẫn thực hiện các cấp – tỉnh, huyện, 
xã, thôn. 

 Phương thức triển khai: Tổ chức hội nghị mời đại diện các huyện xã tới tham dự. Nội 
dung hội nghị bao gồm: 

- Tầm quan trọng của công tác vệ sinh; 
- Đánh giá thực trạng Vệ sinh tại tỉnh và các mục tiêu Vệ sinh cho năm tới; 
- Giới thiệu Chiến lược và Kế hoạch Truyền thông Thay đổi hành vi các cấp tỉnh, huyện, xã 

thôn; 
- Giới thiệu các công cụ truyền thông đại chúng; bộ công cụ truyền thông trực tiếp cho 

tuyên truyền viên và cửa hàng tiện ích. 
 Sản phẩm công cụ hỗ trợ hoạt động: Chiến lược và Kế hoạch truyền thông thay đổi hành 

vi/ Các bộ công cụ truyền thông Đại chúng/ Bộ công cụ truyền thông trực tiếp/ Bộ tài liệu 
đào tạo kỹ năng tuyên truyền viên. 

 
ii. Tập huấn TOT cho các cán bộ nòng cốt cấp tỉnh, huyện, về truyền thông 

 

 Mục đích: tập huấn đào tạo lực lượng cán bộ nòng cốt cấp tỉnh, huyện để triển khai Kế 
hoạch truyền thông các cấp. 

 Phương thức: Khoá đào tạo tập huấn tập trung cán bộ chuyên trách về Vệ sinh cấp tỉnh, 
huyện. Nội dung đào tạo bao gồm: 

- Triển khai kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi cấp tỉnh/huyện; 
- Đào tạo kỹ năng tuyên truyền viên với bộ tài liệu đào tạo – video đào tạo, sổ tay tuyên 

truyền viên cấp tỉnh/huyện, xã /thôn;  
- Giới thiệu bộ công cụ truyền thông đại chúng dùng cho cấp tỉnh/huyện; 
- Giới thiệu bộ công cụ truyền thông trực tiếp cho tuyên truyền viên và cửa hàng tiện ích. 

 Sản phẩm công cụ hỗ trợ hoạt động:  Chiến lược và Kế hoạch truyền thông thay đổi hành 
vi/ Các bộ công cụ truyền thông đại chúng/ Bộ công cụ truyềnthông trực tiếp/ Bộ tài liệu 
đào tạo kỹ năng tuyên truyền viên. 

 

iii. Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng 
cấp Tỉnh  
 

 Mục đích: Nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của vấn đề Vệ sinh, cập nhật 
thông tin về kết quả các hoạt động của Chương trình Vệ sinh tại tỉnh  

 Phương thức:  
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- Phát sóng/Đăng tải quảng cáo truyền hình (TVC) trên truyền hình Tỉnh, trên Internet 
(Youtube, Facebook Page, website, báo điện tử Tỉnh)…  

- Tổ chức các hoạt động PR: phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình, phát thanh 
Tỉnh đưa tin, phóng sự về hoạt động của Chương trình Vệ sinh trong tỉnh; phát sóng các 
sản phẩm nghe nhìn như video tuyên truyền, clip hài kịch trên các chương trình văn 
nghệ hoặc các chuyên đề về Vệ sinh, xây dựng Nông thôn mới v.v…  

- Các kênh truyền thông sử dụng cho hoạt động này bao gồm: báo tỉnh - báo giấy, báo 
điện tử, Đài truyền hình, đài phát thanh Tỉnh. 

 Sản phẩm công cụ hỗ trợ hoạt động: Phim quảng cáo TVC, Quảng cáo radio, Bộ KV – áp 
phích, Video tuyên truyền, Video hài kịch. 

 

iv. Triển khai kế hoạch Thúc đẩy thị trường vệ sinh cấp tỉnh  

 Mục đích: phát triển các nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh trọn gói cung cấp các sản phẩm 
vệ sinh cải tiến, tiêu chuẩn với giá phải chăng. 

 Phương thức:  

- Đánh giá thị trường, xác định và lựa chọn Cửa hàng tiện ích (CHTI) 
- Chuyển giao kỹ thuật cho CHTI về đúc các cấu kiện nhà tiêu 
- In ấn và phân phát tài liệu tiếp thị của CHTI  
- Hỗ trợ và giám sát việc thực hiện thúc đẩy thị trường vệ sinh.  

 Sản phẩm/ công cụ hỗ trợ hoạt động:  

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về Sản xuất, lắp đặt và sử dụng nhà tiêu HVS đúc sẵn  
- Bộ công cụ hỗ trợ tiếp thị và bán hàng  
- Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai cấp tỉnh và huyện. 

v. Tổ chức các sự kiện truyền thông vận động chính sách 
 

 Mục đích: Tổ chức sự kiện nhằm nâng cao nhận thức xã hội, công chúng nói chung về 
tầm quan trọng của vấn đề Vệ sinh nông thôn và vận động chính sách, sự quan tâm của 
các cấp lãnh đạo  

 Phương thức tổ chức: Tỉnh phối hợp với các huyện tổ chức các sự kiện nhân các dịp như 
Ngày Vệ sinh yêu nước, Ngày thế giới rửa tay với Xà phòng, ngày nhà tiêu thế giới. Mỗi 
năm, Tỉnh có thể chọn một chủ đề khác nhau, cách thức tổ chức có thể đa dạng hơn các 
hoạt động mít-tinh thông thường như: Hội thi tuyên truyền viên Vệ sinh giỏi cấp tỉnh/ 
Ngày hội Vệ sinh cho hộ gia đình tổ chức tại một huyện/xã tiêu biểu/ Ngày hội Vệ sinh 
trường học – tổ chức tại một điểm công cộng cho các trường tiểu học hoặc tại một 
trường tiêu biểu/ Triển lãm giới thiệu sản phẩm về Vệ sinh  

 Sản phẩm công cụ hỗ trợ hoạt đông: Các tỉnh tự lên phương án và kịch bản tổ chức. Có 
thể tham khảo phương án tổ chức sự kiện Vệ sinh cộng đồng DCC trong Video đào tạo 
tuyên truyền viên. Có thể xem xét và lồng ghép các sản phẩm truyền thông như: video 
hài kịch, phim quảng cáo, bài hát, điệu nhảy vệ sinh vào các nội dung phù hợp. 

 
vi. In ấn và phân phối tài liệu truyền thông theo hướng dẫn của Cục QLMTYT 
 Mục đích: Cung cấp, trang bị đầy đủ các tài liệu/công cụ truyền thông đầy đủ về các 

tuyến tỉnh, huyện, xã, thôn để phục vụ cho công tác truyền thông về Vệ sinh  
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 Phương thức thực hiện: Phân cấp các loại tài liệu/công cụ truyền thông theo nhu cầu 
của từng cấp. Tiến hành In ấn sao lưu phân phối kèm hướng dẫn sử dụng các tài 
liệu/công cụ truyền thông về Vệ sinh cho các cấp thực hiện.  

 Sản phẩm công cụ truyền thông: Bộ công cụ truyền thông đại chúng, Bộ công cụ truyền 
thông trực tiếp, Bộ tài liệu đào tạo kỹ năng tuyên truyền viên.  

1.3. Ở cấp Huyện  
 
i. Tổ chức hội nghị triển khai Chương trình Vệ sinh: Lồng ghép với chương trình của Tỉnh, 

phối hợp và hỗ trợ tỉnh triển khai các công việc xuống tuyến xã, thôn 
ii. Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông trên phương tiện thông tin đại 

chúng:  
 Mục đích: Nâng cao nhận thức người dân trong huyện về vấn đề Vệ sinh và cập nhật tin 

tức về phong trào Vệ sinh tại địa phương.   
 Phương thức thực hiện 
- Phát sóng TVC với các sản phẩm nghe nhìn như video tuyên truyền tại chỗ - mobile 

based video; video hài kịch trên đài truyền hình huyện; 
- Đăng tải các quảng cáo radio, quảng cáo loa phát thanh trên đài phát thanh huyện; 
- Treo áp phích/áp phích các điểm công cộng phù hợp trong huyện; 
 Sản phẩm công cụ truyền thông: Bộ công cụ truyền thông đại chúng.  
 
iii. Thiết lập, tập huấn và hỗ trợ cho mạng lưới CHTI   

 Mục đích: phát triển các nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh trọn gói cung cấp các sản phẩm 
vệ sinh cải tiến, tiêu chuẩn với giá phải chăng. 

 Phương thức:  

- Đánh giá thị trường, xác định và lựa chọn Cửa hàng tiện ích (CHTI) 
- Chuyển giao kỹ thuật cho CHTI về đúc các cấu kiện nhà tiêu 
- Xây dựng mạng lưới bán hàng cho CHTI 
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho CHTI 
- Xây dựng các dịch vụ lắp đặt cho CHTI 
- Xây dựng chính sách bán hàng cho CHTI.  

 Sản phẩm/ công cụ hỗ trợ hoạt động:  

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về Sản xuất, lắp đặt và sử dụng nhà tiêu HVS đúc sẵn  
- Bộ công cụ hỗ trợ tiếp thị và bán hàng  
- Bộ công cụ đào tạo. 

iv. Tập huấn cho cán bộ xã và tuyên truyền viên  
 Mục đích: tập huấn đào tạo lực lượng cán bộ xã và tuyên truyền viên về các hoạt động 

truyền thông  
 Phương thức thực hiện 
- Phổ biến kế hoạch truyền thông cấp huyện và xã trong một năm  
- Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng bộ công cụ truyền thông trực tiếp 
- Đào tạo kỹ năng tuyên truyền cho tuyên truyền viên  
 Sản phẩm công cụ truyền thông: Bộ công cụ truyền thông đại chúng; Bộ công cụ truyền 

thông trực tiếp; Sổ tay tuyên truyền viên cấp xã/thôn. 
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v. Tập huấn cho cửa hàng tiện ích, thợ xây và công tác viên bán hàng: Hoạt động này có 

thể tổ chức ghép vài huyện một lớp  
 Mục đích: Trang bị công cụ quảng cáo và tạo nhận diện thương hiệu cho các điểm bán 

nhà tiêu HVS hoặc chuỗi Cửa hàng tiện ích. Trang bị công cụ truyền thông, quảng cáo 
tiếp thị sản phẩm nhà tiêu HVS tới các hộ gia đình.  

 Phương thức thực hiện: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Bộ công cụ truyền thông cho 
Cửa hàng tiện ích, bao gồm: Danh mục sản phẩm Nhà tiêu HVS – catalogue sản phẩm và 
phướn treo quảng cáo sản phẩm cho các điểm bán hàng. Nội dung này sẽ được lồng 
ghép trong nội dung tập huấn Cửa hàng tiện ích, thợ xây, và cộng tác viên bán hàng. 

 Sản phẩm công cụ truyền thông: Bộ công cụ truyền thông cho cửa hàng tiện ích  
 

vi. Sự kiện truyền thông (DCC) cấp xã:  
 Mục đích : Tổ chức sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân địa phương về vệ 

sinh, phong trào Vệ sinh đang diễn ra tại địa phương và tiếp thị sản phẩm vệ sinh đến 
người dân  

 Phương thức thực hiện Cán bộ truyền thông cấp huyện hỗ trợ và phối hợp với các xã 
hoặc một số xã lớn tiêu biểu tại địa phương tổ chức sự kiện tuyên truyền tới người dân 
tại một điểm công cộng trong xã. Nội dung của Sự kiện vệ sinh bao gồm: Các hoạt động 
tuyên truyền, văn nghệ quần chúng nhằm nâng cao ý thức vệ Vệ sinh kết hợp tiếp thị giới 
thiệu sản phẩm vệ sinh, các giải pháp về nhà tiêu giá rẻ cho địa phương của hệ thống 
Cửa hàng tiện ích. Trao bằng khen cho các thôn đạt chỉ tiêu về Vệ sinh.   

 Sản phẩm công cụ truyền thông : Tham khảo phương án tổ chức sự kiện Vệ sinh cộng 
đồng DCC trong Video đào tạo tuyên truyền viên. Có thể xem xét và lồng ghép các sản 
phẩm truyền thông như: tiểu phẩm hài, phim quảng cáo, bài hát, điệu nhảy vệ sinh vào 
các nội dung phù hợp 

 
1.4. Ở Cấp xã  

 

i. Tổ chức các sự kiện truyền thông về Vệ sinh như lễ phát động chương trình Vệ sinh, 
Ngày hội Vệ sinh – DCC cấp xã  
 

 Mục đích: Đẩy mạnh phong trào thi đua thúc đẩy vệ sinh giữa các thôn 1 lần/năm. 
 Phương thức thực hiện: Phối hợp với huyện tổ chức sự kiện truyền thông về Vệ sinh cấp 

xã – DCC event. Sự kiện bao gồm 2 nội dung: tuyên truyền nâng cao nhận thức về Vệ sinh 
và tiếp thị cho các cửa hàng tiện ích và dịch vụ vệ sinh tại địa phương. Sự kiện có thể là 
dịp tổng kết, đánh giá hoạt động Vệ sinh trong cả năm giữa các thôn và tiến hành trao 
bằng khen cho các thôn đạt chỉ tiêu về Vệ sinh. 

 Sản phẩm truyền thông: Tham khảo phương án tổ chức sự kiện Vệ sinh cộng đồng DCC 
trong Video đào tạo tuyên truyền viên. Có thể xem xét và lồng ghép các sản phẩm truyền 
thông như: tiểu phẩm hài, phim quảng cáo, bài hát, điệu nhảy vệ sinh vào các nội dung 
phù hợp 

 
ii. Lắp đặt các cụm pano, áp phích truyền thông tại các trạm y tế, trường học và nơi công 

cộng  
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 Mục đích: Tạo sự chú ý quan tâm của người dân về phong trào vệ sinh tại đại phương, 
nâng cao nhận thức người dân trong huyện về vấn đề vệ sinh. 

 Phương thức thực hiện: In, gia công, treo lắp đặt pano, hoặc dán áp phích tại các điểm 
công cộng tại xã như trạm y tế xã, trường học, khu vực đông người qua lại.  

 Sản phẩm truyền thông:  bộ KV, áp phích. 
 
iii. Phát chương trình vệ sinh trên loa phát thanh của xã 
 Mục đích: Nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh, cập nhật các thông tin 

về phong trào vệ sinh của xã và các hoạt động của chương trình vệ sinh đang được triển 
khai tại xã qua hệ thống loa phát thanh xã. 

 Phương thức thực hiện: Đăng tải các quảng cáo radio/phát thanh cho chương trình vệ 
sinh, kết hợp các bản tin về các hoạt động của chương trình Vệ sinh tại xã. 

 Sản phẩm truyền thông: Quảng cáo radio, phát thanh. 
 
iv. Hỗ trợ thiết lập, tập huấn và hỗ trợ mạng lưới CHTI  

 Mục đích: phát triển các nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh trọn gói cung cấp các sản phẩm 
vệ sinh cải tiến, tiêu chuẩn với giá phải chăng. 

 Phương thức:  

- Hỗ trợ TTYTDP huyện đánh giá thị trường, xác định và lựa chọn Cửa hàng tiện ích 
(CHTI) 

- Hỗ trợ TTYTDP huyện chuyển giao kỹ thuật cho CHTI về đúc các cấu kiện nhà tiêu 
- Hỗ trợ TTYTDP huyện xây dựng mạng lưới bán hàng cho CHTI 
- Hỗ trợ TTYTDP huyện xây dựng các dịch vụ lắp đặt cho CHTI 

 Sản phẩm/ công cụ hỗ trợ hoạt động:  

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về Sản xuất, lắp đặt và sử dụng nhà tiêu HVS đúc sẵn  
- Bộ công cụ hỗ trợ tiếp thị và bán hàng  
- Bộ công cụ đào tạo. 

v. Hỗ trợ tổ chức hoạt động truyền thông thay đổi hành vi Vệ sinh trường học  
 Mục đích: Hỗ trợ tổ chức “Ngày hội Vệ sinh trường học” hoặc phối hợp tổ chức các hoat 

động tuyên truyền vệ sinh trong các giờ học ngoại khoá tại trường. 
 Phương thức thực hiện: Cán bộ tuyên truyền hoặc cán bộ Y tế xã hỗ trợ tư vấn chuyên 

môn cho các trường học tại địa phương trong các chương trình tuyên truyền về Vệ sinh 
trường học trong các giờ học ngoại khoá hoặc tổ chức “Ngày hội Vệ sinh trường học”. 

 Sản phẩm truyền thông: Bộ sản phẩm cho trường học. 
1.5. Ở cấp Thôn  

i. Họp triển khai kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi tại thôn:  
 Mục đích: Triển khai kế hoạch truyền thông tại thôn trong 1 năm  
 Phương thức thực hiện:  
- Cán bộ y tế xã, tuyên truyền viên xã, chính quyền xã, hội phụ nữ phối hợp với các trưởng 

thôn lên kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông cấp thôn trong một năm; 
- Nội dung họp triển khai: Giới thiệu kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi cấp thôn. Lên 

kế hoạch chi tiết các hoạt động cần thực hiện, kèm phân công và thời gian biểu cụ thể. 
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 Sản phẩm truyền thông: Chiến lược và kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi, Bộ công 
cụ truyền thông trực tiếp cho tuyên truyền viên. 
 

ii. Triển khai chương trình loa phát thanh 
 Mục đích: Nâng cao nhận thức cho các hộ gia đình về vấn đề Vệ sinh, cập nhật tin tức về 

hoạt động của Chương trình vệ sinh trong thôn  
 Phương thức thực hiện:  
- Cán bộ truyền thông xã lên nội dung và lịch triển khai chương trình phát thanh qua hệ 

thống loa tới các thôn. (Thời gian phát loa, phát nội dung gì, từ giai đoạn nào tới giai 
đoạn nào)  

- Tiến hành đăng tải đan xen các đoạn Quảng cáo radio phát thanh dưới dạng kịch truyền 
thanh ngắn với các nội dung cập nhật tin tức về công tác Vệ sinh trong thôn, các nội 
dung kêu gọi hành động – ví dụ: tuyên dương danh sách các hộ gia đình có nhà tiêu HVS 
trong xã, mời nhóm các hộ chưa xây nhà tiêu HVS đi họp phổ biến kiến thức v.v..  

 Sản phẩm truyền thông: Quảng cáo radio/loa phát thanh. 
 
iii. Vẽ bản đồ thôn chuẩn bị cho cuộc họp 
 Mục đích: Cập nhật thông tin về tình hình Vệ sinh của các hộ gia đình bằng bản đồ trực 

quan. Tài liệu này giúp cho các hộ nhìn thấy rõ mục tiêu và trách nhiệm của hộ gia đình 
mình trước cộng đồng trong việc thanh toán nạn phóng uế bừa bãi và chuyển đổi sang 
nhà tiêu HVS.  

 Phương thức thực hiện: 
- Cán bộ y tế và tuyên truyền viên cấp xã phối hợp với các trưởng thôn vẽ bản đồ thôn và 

các miếng đề can màu – xanh lá cây, đỏ, vàng để chuẩn bị cho buổi họp thôn; 
- Tại buổi họp thôn các hộ gia đình sẽ đánh dấu nhà tiêu hộ gia đình mình trên bản đồ với 

các miếng dán màu khác nhau như: Xanh lá – nhà tiêu HVS, Vàng – nhà tiêu không HVS, 
Đỏ - chưa có nhà tiêu. 

 Sản phẩm truyền thông: nội dung hướng dẫn vẽ bàn đồ thôn tại Sổ tay tuyên truyền viên 
cấp xã/thôn  
 

iv. Họp thôn lần 1 
 Mục đích: Cập nhật tình hình Vệ sinh hiện tại của thôn; Thực hiện tuyên truyền lần 1 tại 

thôn: thuyết trình lý do cần xây nhà tiêu HVS/ Giới thiệu các loại nhà tiêu HVS; Vận động 
các hộ gia đình đăng k{ xây nhà tiêu HVS. 

 Phương thức thực hiện: Nội dung buổi họp thôn lần 1 cần đảm bảo các nội dung sau:  
- Giới thiệu chương trình  
- Xem TVC quảng cáo  
- Lập bản đồ thôn: cùng các hộ gia đình  
- Lên mục tiêu và kế hoạch thay nhà tiêu HVS, yêu cầu các hộ gia đình đăng k{ chỉ tiêu và 

cam kết 
- Lập danh sách các hộ gia đình chưa có nhà tiêu và nhà tiêu không HVS 
- Vận động các hộ gia đình, đối tượng đảng viên, cán bộ y tế, giáo viên, công chức làm 

gương  
- Giới thiệu các loại nhà tiêu HVS và các loại nhà tiêu giá rẻ, tư vấn cách xây 
 Sản phẩm truyền thông: Bộ áp phích lật họp thôn/ Tham khảo cách thức triển khai và tổ 

chức họp thôn tại Sổ tay tuyên truyền viên  
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v. Tiếp xúc các hộ gia đình đăng k{ hoặc chưa đăng k{ xây nhà tiêu HVS 
 Mục đích: Tìm hiểu lý do vì sao những HGĐ này vẫn đi tiêu bừa bãi hoặc không có nhà 

tiêu HVS; thuyết phục các hộ gia đình xây mới hoặc nâng cấp nhà tiêu của mình. Danh 
sách các HGĐ này được lấy từ kết quả của các buổi họp thôn.  

 Phương thức thực hiện:  
- Dựa trên danh sách các gia đình chưa có nhà tiêu hoặc có nhà tiêu không HVS, cán bộ 

truyền thông xã lên kế hoạch cho hoạt động thăm hộ và tuyên truyền tại hộ gia đình.  
- Cán bộ truyền thông sẽ sử dụng Sách lật tuyên truyền và có thể kết hợp thêm video 

tuyên truyền tại chỗ cài sẵn vào điện thoại, laptop hoặc máy tính bảng để các hộ gia đình 
có thể xem.  

- Hoạt động thăm hộ của tuyên truyền viên có thể kết hợp thêm sự tham gia tiếp thị tận 
nơi của các cửa hàng tiện ích, nếu hộ gia đình có nhu cầu xây mới.   

 Sản phẩm truyền thông: Sách lật tuyên truyền cho hoạt động Thăm hộ; Video tuyên 
truyền tại chỗ. 

 
vi. Phối hợp với Cộng tác viên bán hàng để giới thiệu về Dịch vụ xây nhà tiêu của cửa 

hàng tiện ích  
 Mục tiêu: Tiếp thị sản phẩm nhà tiêu HVS tới các hộ gia đình đang có nhu cầu xây nhà 

tiêu  
 Phương thức thực hiện:  
- Căn cứ danh sách các hộ gia đình đăng k{ xây nhà tiêu HVS theo kết quả của buổi họp 

thôn; căn cứ nhu cầu của các hộ gia đình sau khi được tuyên truyền trực tiếp qua các 
hoạt động thăm hộ; các cộng tác viên bán hàng hoặc chủ cửa hàng tiện ích tập hợp 1 
danh sách thông tin liên hệ của các hộ gia đình có nhu cầu xây mới nhà tiêu; 

-  Cộng tác viên bán hàng hoặc chủ cửa hàng tiện ích có thể hẹn gặp các hộ gia đình tìm 
hiểu nhu cầu và giới thiệu sản phẩm nhà tiêu HVS phù hợp với ngân sách và nhu cầu của 
các hộ gia đình. 

 Sản phẩm truyền thông: Catalogue; bộ tờ rơi các sản phẩm nhà tiêu HVS  
 

vii. Họp lồng ghép vào các cuộc họp thôn định kz, các cuộc họp của ban ngành/ đoàn 
thể (Hội phụ nữ, đoàn thanh niên) 

 Mục đích: Cập nhật và liên tục đôn đốc, vận động các hộ gia đình xây và sử dụng nhà 
tiêu HVS 

 Phương thức thực hiện: Việc lồng ghép có thể thực hiện bằng một trong hai hình thức 
- Hình thức họp nhanh: cập nhật danh sách các hộ xây mới nhà tiêu, danh sách các hộ 

chưa chuyển đổi. Đề nghị đề xuất cụ thể thời gian dự kiến xây mới. Cập nhật một số sản 
phẩm nhà tiêu giá rẻ HVS và tiện dụng;  

- Đăng tải các sản phẩm truyền thông lồng ghép trong các buổi họp thôn. Ví dụ: đầu buổi 
họp thôn luôn chiếu TVC quảng cáo, chiếu video tuyên truyền tại chỗ, video hài kịch. 

 Sản phẩm truyền thông: TVC quảng cáo, video tuyên truyền tại chỗ, video hài kịch. 
 
viii. Họp thôn lần 2 (sau 3 tháng):  
 Mục đích: Đánh giá hiệu quả thay đổi hành vi sau 3 tháng triển khai chương trình Vệ sinh 

tại thôn và lên kế hoạch tiếp tục vận động trong 3 tháng tiếp theo. 
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 Phương thức thực hiện: Buổi họp thôn lần 2 cần đảm bảo các nội dung sau  
- Cập nhật lại bản đồ thôn sau 3 tháng triển khai chương trình Vệ sinh; 
- Thống kê lại các hộ gia đình đã xây nhà tiêu HVS và các hộ chưa xây;  
- Tìm hiểu l{ do vì sao chưa xây nhà tiêu HVS và cùng bàn biện pháp hỗ trợ;  
- Tiếp tục tuyên truyền với các công cụ truyền thông cho buổi họp thôn;  
- Chia sẻ kinh nghiệm xây nhà tiêu của các hộ mới xây; 
- Lồng ghép chương trình tiếp thị của một hoặc một vài cửa hàng tiện ích tại địa phương;  
- Yêu cầu các hộ gia đình đăng ký xây nhà tiêu.  
 Sản phẩm truyền thông: Bộ áp phích họp thôn, video tuyên truyền tại chỗ, video hài 

kịch. 
 

ix. Thăm hộ lần 2: 
 Mục đích: Theo dõi tiến triển của các hoạt động truyền thông, nhắc nhở HGĐ  
 Phương thức thực hiện:  
- Dựa trên danh sách các gia đình chưa có nhà tiêu hoặc có nhà tiêu không HVS, cán bộ 

truyền thông xã lên kế hoạch cho hoạt động thăm hộ và tuyên truyền tại hộ gia đình.  
- Cán bộ truyền thông sẽ sử dụng Sách lật tuyên truyền và có thể kết hợp thêm video 

tuyên truyền tại chỗ cài sẵn vào điện thoại, laptop hoặc máy tính bảng để các hộ gia đình 
có thể xem.  

- Hoạt động thăm hộ của tuyên truyền viên có thể kết hợp thêm sự tham gia tiếp thị tận 
nơi của các cửa hàng tiện ích, nếu hộ gia đình có nhu cầu xây mới.   

 Sản phẩm truyền thông: Sách lật tuyên truyền cho hoạt động thăm hộ, Video tuyên 
truyền tại chỗ cài vào điện thoại hoặc máy tính.  

 

x. Họp thôn lần 3 (sau 3 tháng):  
 Mục đích: Tổng kết cả năm kết quả chương trình Vệ sinh của thôn. Cập nhật lại bản đồ 

thôn sau 2 lần tuyên truyền vận động. Thúc đẩy thi đua xây nhà tiêu mới giữa các hộ gia đình.  
 Phương thức thực hiện: 
- Cập nhật lại bản đồ thôn sau 3 tháng; 
- Thống kê lại số liệu nhà tiêu HVS trong thôn, số lượng nhà tiêu HVS xây mới và số lượng 

nhà tiêu không HVS còn tồn tại; 
- Tuyên dương các hộ gia đình đã xây mới nhà tiêu trong năm;  
- Tiếp tục tuyên truyền với các công cụ truyền thông của buổi họp thôn; 
- Chia sẻ kinh nghiệm xây nhà tiêu của các hộ mới xây trong thôn; 
- Chương trình tiếp thị nhà tiêu HVS giá rẻ của các Cửa hàng tiện ích;  
- Lập mục tiêu về Vệ sinh cho thôn trong năm sau;  
- Riêng các thôn đã đạt chỉ tiêu 100% nhà tiêu HVS toàn thôn sẽ nhận được bằng khen của Xã.  
 Sản phẩm truyền thông: Bộ áp phích họp thôn, video tuyên truyền tại chỗ, video hài 

kịch. 
 
Các chỉ số chi tiết về cách triển khai và đầu ra dự kiến của mỗi hoạt động, cũng như công cụ 
triển khai và chỉ số giám sát được mô tả ở bảng giám sát và báo cáo, Phần III: Giám sát và báo 
cáo.   
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II. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM 

Vai trò và trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan tham gia vào việc triển khai thực hiện dự án 
như sau: 

1. Chính quyền địa phương các cấp  
 

 Chỉ đạo thực hiện hợp phần vệ sinh, bao gồm việc yêu cầu phối hợp với các đối tác.  
 Phân bổ ngân sách cho các hoạt động vệ sinh  
 Hỗ trợ phổ biến chính sách và các quy định về vệ sinh.  

 

2. Ban chỉ đạo các cấp 
Ban chỉ đạo các cấp có trách nhiệm hỗ trợ UBND trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành, 
giám sát việc thực hiện chương trình vệ sinh nông thôn và tham mưu cho Hội đồng nhân dân, 
UBND thực hiện chính sách, biện pháp triển khai thực hiện chương trình. Ban chỉ đạo cũng có 
trách nhiệm tạo điều kiện cho sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành ở các cấp. Cụ thể 
bao gồm các công việc như: 
 Cung cấp thông tin đầu vào cho chương trình bao gồm cả việc đánh giá chiến lược; 
 Tư vấn về lập ngân sách 
 Xác định và tham mưu để đạt được các mục tiêu của chương trình 
 Xác định các ưu tiên trong chương trình 
 Xác định những rủi ro tiềm ẩn 
 Theo dõi các rủi ro, tiến độ và chất lượng của chương trình  
 Tư vấn cải tiến chương trình. 

 

 

3. Sở Y tế 
 Phối hợp với các sở, ban, ngành khác trong tỉnh tổng kết kế hoạch hành động, kế hoạch 

ngân sách cho vệ sinh; 
 Tư vấn cho UBND tỉnh công bố các tài liệu (chính sách được phê duyệt) để chỉ đạo các bên 

có liên quan trong việc thúc đẩy vệ sinh hộ gia đình; 
 Chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, YTDP tuyến huyện, Trung tâm, Trạm y tế xã thực 

hiện các hoạt động của chương trình; 
 Trên cơ sở ý kiến của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, trình duyệt kế hoạch hoạt động 

truyền thông, xây dựng mô hình cho các đơn vị liên quan. 
 

 

4. Trung tâm Y tế Dự phòng các cấp 
 

4.1. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh 
 Làm đầu mối trong các dự án, chương trình về vệ sinh trên địa bàn tỉnh; 
 Lập kế hoạch và tư vấn cho Sở Y tế trong việc phối hợp và hợp tác để thực hiện dự án vệ 

sinh nông thôn; 
 Chuẩn bị và trình kế hoạch hàng năm lên Sở Y tế. Làm việc với các đơn vị chức năng để phê 

duyệt kế hoạch vệ sinh; 
 Tổ chức các hội thảo đánh giá và lập kế hoạch định kz hàng năm; 
 Chuẩn bị báo giá của các mô hình nhà tiêu (áp dụng cho xây dựng) trình UBND tỉnh phê 

duyệt; 
 Đánh giá thị trường, xác định và lựa chọn Cửa hàng tiện ích (CHTI) 
 Chuyển giao kỹ thuật cho CHTI về đúc các cấu kiện nhà tiêu 
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 In ấn và phân phát tài liệu tiếp thị của CHTI  
 Hỗ trợ và giám sát việc thực hiện thúc đẩy thị trường vệ sinh  
 Hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát quá trình thực hiện dự án của TTYTDP huyện,  trạm y tế xã để 

đạt được mục tiêu hàng năm; 
 Phối hợp với các dự án, các chương trình liên quan đến vệ sinh trên địa bàn tỉnh. 
 

 

4.2. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện 
 Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án vệ sinh nông thôn dựa trên kế hoạch 

của tỉnh; 
 Tham mưu cho Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh chỉ đạo và điều phối việc thực hiện các hoạt 

động truyền thông, tạo ra nhu cầu và hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh; 
 Đánh giá thị trường, xác định và lựa chọn Cửa hàng tiện ích (CHTI) 
 Chuyển giao kỹ thuật cho CHTI về đúc các cấu kiện nhà tiêu 
 Hỗ trợ CHTI xây dựng mạng lưới bán hàng  
 Hỗ trợ CHTI xây dựng kế hoạch kinh doanh  
 Hỗ trợ CHTI xây dựng các dịch vụ lắp đặt  
 Hỗ trợ CHTI xây dựng chính sách bán hàng  
 Hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát quá trình thực hiện dự án của các trạm y tế xã để đạt được 

mục tiêu hàng năm. 
 

4.3. Trạm Y tế xã 
 Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo, điều phối hoạt động truyền thông, tạo nhu cầu và hỗ trợ 

các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh; 
 Hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát việc thực hiện dự án của các nhân viên y tế thôn/bản để 

đạt được mục tiêu hàng năm; 
 Xây dựng, thực hiện các dự án vệ sinh ở các xã dựa trên kế hoạch của huyện; 
 Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động liên quan đến vệ sinh tại địa phương. 
 Hỗ trợ TTYTDP huyện xác định và lựa chọn CHTI 
 Phối hợp với CHTI để họ tham gia vào các hoạt động tạo cầu. 

 

 
4.4. Tuyên truyền viên thôn/ bản 
 Tham gia các lớp đào tạo về kiến thức và kỹ năng truyền thông. 
 Tổ chức các cuộc họp tại thôn/bản, các sự kiện truyền thông trong cộng đồng. 
 Chịu trách nhiệm trưng bày hoặc phân phát tài liệu truyền thông nhận được từ xã. 
 Thu thập và cập nhật thông tin cần thiết cho việc lập bản đồ thôn để sử dụng trong hoạt 

động truyền thông. 
 Phổ biến thông tin vệ sinh ở cấp hộ gia đình. 
 Phối hợp với mạng lưới CHTI để họ tham gia vào các hoạt động tạo cầu. 
 Báo cáo các hoạt động vệ sinh trong thôn đến cấp xã. 

 

 
4.5. Hội phụ nữ 
 Điều phối Hội phụ nữ cấp dưới và các hội viên tham gia và hỗ trợ thực hiện các hoạt động. 
 Tham gia các lớp đào tạo về chuỗi cung ứng. 
 Thúc đẩy sự tham gia của hội viên HPN trong mạng lưới CTV bán hàng của CHTI. 
 Giám sát và báo cáo các hoạt động truyền thông do thành viên thực hiện. 
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III. GIÁM SÁT BÁO CÁO 
 

1. Các hoạt động giám sát và báo cáo 

STT Hoạt động Chỉ số hoạt động Chỉ số kết quả Công cụ sử dụng Công cụ theo dõi 

Cấp Trung Ương 

1 Hội nghị triển 
khai kế hoạch 
truyền thông 
thay đổi hành 
vi về vệ sinh 
cho 21 tỉnh 

Số người tham dự Đánh giá năng lực do 
cấp trên thực hiện. 

- Chiến lược và Kế hoạch 
truyền thông thay đổi hành 
vi. 

- Bộ công cụ truyền thông đại 
chúng; 

- Bộ công cụ truyền thông 
trực tiếp 

CQLMTYT 

2 Triển khai kế 
hoạch truyền 
thông trên 
kênh truyền 
thông đại 
chúng toàn 
quốc 

 
 

- TVCs, radio: Số lần 
được phát sóng, 
thời điểm, khung 
giờ, tần suất và 
ước tính số người 
đã xem; 

- Hài kịch: Số lần 
được phát, trên 
kênh nào, ước 
tính người xem; 

- Áp phích: Số 
lượng áp phích đã 
được sử dụng và 
các địa điểm dán 
áp phích. 
 

- Phim quảng cáo truyền hình: 
TVC. 

- Bộ áp phích 

VTV/ VTC/  Website/ 
Youtube/Facebook Page. 
Các kênh báo chí truyền 
hình trong lĩnh vực kinh tế 
xã hội có lượng phát hành 
lớn, y tế, nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 

3 Chương trình 
tập huấn TOT 
và đào tạo cho 
cán bộ nòng 
cốt các tỉnh 

- Số lượng khóa tập 
huấn được tổ chức; 

- Số lượng học viên 
tham dự. 

-  Đánh giá năng lực 
do cấp Trung 
ương thực hiện 

- Chiến lược và Kế hoạch 
truyền thông thay đổi hành 
vi; 

- Bộ công cụ truyền thông đại 
chúng (phim quảng cáo 

- Đánh giá khóa tập huấn 
- Kế hoạch và báo cáo 

tiến độ 
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STT Hoạt động Chỉ số hoạt động Chỉ số kết quả Công cụ sử dụng Công cụ theo dõi 

truyền hình, quảng cáo 
radio,..); 

- Bộ công cụ truyền thông 
trực tiếp cho tuyên truyền 
viên (sách lật tuyên truyền 
hộ gia đình, áp phích lật họp 
thôn, video tuyên truyền) và 
Danh mục giới thiệu sản 
phẩm cho cửa hàng tiện ích; 

- Bộ tài liệu đào tạo kỹ năng 
tuyên truyền viên (video đào 
tạo, sổ tay hướng dẫn thực 
hiện chương trình cấp tỉnh, 
huyện/ xã, thôn). 

Cấp tỉnh 

1 Tổ chức hội 
nghị triển khai 
về chương 
trình vệ sinh 

- Số người tham dự 
 

- Đánh giá năng lực 
do cấp trên thực 
hiện 

- Chiến lược & Kế hoạch 
truyền thông thay đổi hành 
vi; 

- Bộ công cụ truyền thông đại 
chúng (phim quảng cáo 
truyền hình, quảng cáo 
radio,..); 

- Bộ công cụ truyền thông 
trực tiếp cho tuyên truyền 
viên (sách lật tuyên truyền 
hộ gia đình, áp phích lật họp 
thôn, video tuyên truyền) và 
catalogue cho cửa hàng tiện 
ích. 

- Bộ tài liệu đào tạo kỹ năng 
tuyên truyền viên (video đào 
tạo, sổ tay tuyên truyền viên 

- Kế hoạch và báo cáo 
tiến độ 
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STT Hoạt động Chỉ số hoạt động Chỉ số kết quả Công cụ sử dụng Công cụ theo dõi 

gấp tỉnh- huyện/ xã thôn). 

2 Tập huấn TOT 
cho các cán bộ 
nòng cốt cấp 
tỉnh, huyện về 
truyền thông, 
phát triển thị 
trường vệ sinh, 
giám sát đánh 
giá… 

- Số lượng khóa tập 
huấn được tổ chức 

- Số lượng học viên 
tham dự 

- Đánh giá năng lực 
do cấp tỉnh trên 
thực hiện 

- Chiến lược & Kế hoạch 
truyền thông thay đổi hành 
vi; 

- Bộ công cụ truyền thông đại 
chúng (phim quảng cáo 
truyền hình, quảng cáo 
radio,..);  

- Bộ công cụ truyền thông 
trực tiếp cho tuyên truyền 
viên (sách lật tuyên truyền 
hộ gia đình, áp phích lật họp 
thôn, video tuyên truyền) và 
catalogue cho cửa hàng tiện 
ích. 

- Bộ tài liệu đào tạo kỹ năng 
tuyên truyền viên (video đào 
tạo, sổ tay tuyên truyền viên 
gấp tỉnh- huyện/ xã thôn). 
 

- Đánh giá khóa tập huấn 
- Kế hoạch và báo cáo 

tiến độ 

3 Xây dựng và 
triển khai 
chương trình 
truyền thông 
trên phương 
tiện thông tin 
đại chúng   
 

- Bản kế hoạch 
truyền thông phát 
sóng các công cụ 
truyền thông đại 
chúng 

 

- TVCs, radio: Số lần 
được phát sóng, 
thời điểm, khung 
giờ, tần suất và 
ước tính số người 
đã xem 

- Hài kịch: Số lần 
được phát, trên 
kênh nào, ước 
tính người xem 

-  Áp phích: Số 
lượng áp phích đã 

- TVC; 
- Quảng cáo radio; 
- Bộ KV: áp phích/áp phích; 
- Video tuyên truyền tại chỗ, 

video hài kịch. 
Kênh: 
- Bộ phận QC Truyền hình tỉnh 

vào các khung giờ cao điểm;  
- Đài phát thanh tỉnh; 
- Quảng cáo ngoài trời tại các 

điểm công cộng đông người 
qua lại; 

- Kế hoạch và báo cáo 
tiến độ 
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STT Hoạt động Chỉ số hoạt động Chỉ số kết quả Công cụ sử dụng Công cụ theo dõi 

được sử dụng và 
các địa điểm dán 
áp phích. 

- Ban biên tập Truyền hình 
tỉnh; 

- Báo tỉnh. 

4 Tổ chức các sự 
kiện truyền 
thông vận động 
chính sách, 
cộng đồng như 
lễ mít tinh 
hưởng ứng 
ngày vệ sinh 
yêu nước, ngày 
thế giới rửa tay 
với xà phòng, 
ngày nhà tiêu 
thế giới (ít nhất 
1 năm/1 lần) 

- Số lượng các sự 
kiện được tổ chức 
mỗi năm  

- Số lượng người 
tham gia các sự 
kiện 

 

- Video hài kịch, phim quảng 
cáo, bài hát, điệu nhảy vệ 
sinh… 

- Kế hoạch và báo cáo 
tiến độ Báo cáo kết quả 

5 In ấn và phân 
phối tài liệu 
truyền thông 
theo hướng 
dẫn của Cục 
QLMTYT  
 

- Số lượng tài liệu 
được in ấn … 

- Số lượng các đơn 
vị, cá nhân nhận 
được tài liệu in ấn 
và sử dụng cho 
các hoạt động 
tuyên truyền của 
mình 

- Bộ công cụ truyền thông đại 
chúng (phim quảng cáo 
truyền hình, quảng cáo 
radio,..);  

- Bộ công cụ truyền thông 
trực tiếp cho tuyên truyền 
viên (sách lật tuyên truyền 
hộ gia đình, áp phích lật họp 
thôn, video tuyên truyền) và 
catalogue cho cửa hàng tiện 
ích; 

- Sổ tay tuyên truyền viên cấp 
tỉnh- huyện/ cấp xã – thôn. 

Kế hoạch và báo cáo tiến độ 

6 Đánh giá thị - Số CHTI cần có để 
đáp ứng nhu cầu 

100% CHTI cần có 
được lựa chọn  

- Bảng nhu cầu thị trường  
- Sơ đồ CHTI dự kiến  

Kế hoạch và báo cáo tiến độ 
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STT Hoạt động Chỉ số hoạt động Chỉ số kết quả Công cụ sử dụng Công cụ theo dõi 

trường vệ 
sinh, xác định 
và lựa chọn 
CHTI  

tại các xã được lựa 
chọn  

- Địa điểm CHTI dự 
kiến  

- Bảng vị trí CHTI  
- Bảng đánh giá CHTI  

7 In ấn và phân 
phát các tài 
liệu tiếp thị và 
tài liệu hướng 
dẫn cho CHTI  

Số bộ tài liệu được in 
ấn cho CHTI  

Số CHTI nhận được 
bọ tài liệu kỹ thuật và 
tiếp thị và sổ tay 
hướng dẫn  

- Tài liệu hướng dẫn thành 
lập CHTI 

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 
sản xuất, lắp đặt và sử 
dụng Nhà tiêu HVS bằng bê 
tông 

- Băng rôn, biển hiệu điểm 
bán nhà tiêu HVS 

- Danh mục giới thiệu sản 
phẩm 

- Tem dán cách sử dụng và 
bảo quản nhà tiêu  

Danh mục theo dõi phân 
phát tài liệu  

8 Chuyển giao kỹ 
thuật cho CHTI 
về đúc cấu 
kiện nhà tiêu 
bằng bê tông  

- % khuôn cần có để 
đúc được đặt hàng 
và sản xuất  

% khuôn nhận bàn 
giao  

- Bảng đánh giá chất lượng 
khuôn  

Đơn đặt hàng khuôn 
Báo cáo tiến độ  
 

9 Hỗ trợ và giám 
sát TTYTDP 
huyện về lựa 
chọn và thiết 
lập mạng lưới 
CHTI  

 

- Số lần hỗ trợ cho cán 
bộ TTYTDP huyện về: 
- Lựa chọn CHTI 
- Chuyển giao kỹ 
thuậtđúc bê tông cho 
CHTI 
- Chính sách bán hàng 
của CHTI 
- Kế hoạch kinh doanh 
của CHTI  

- Số cán bộ chuyên 
trách của TTYTDP 
huyện tham gia 
thực hiện công cụ 
triển khai   

    

- Sổ tay hướng dẫn thiết lập 
CHTI 
- Sổ tay hướng dẫn lập kế 
hoạch và thực hiện hợp phần 
vệ sinh nông thôn dành cho 
cán bộ y tế cấp tỉnh, huyện 

Báo cáo giám sát hỗ trợ 
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- Dịch vụ lắp đặt của 
CHTI 
- Tập huấn cho CTV 
- Theo dõi hoạt động 
của CHTI 

Cấp huyện 

1 Tổ chức hội 
nghị triển khai 
về chương 
trình vệ sinh 

- Số người tham dự  - Chiến lược & Kế hoạch 
truyền thông thay đổi hành 
vi; 

- Bộ công cụ truyền thông đại 
chúng (phim quảng cáo 
truyền hình, quảng cáo 
radio,..); 

- Bộ công cụ truyền thông 
trực tiếp 

- Kế hoạch và Báo cáo 
tiến độ 

2 Xây dựng và 
triển khai 
chương trình 
truyền thông 
trên phương 
tiện thông tin 
đại chúng. 
(Phim quảng 
cáo, clip hài 
kịch, radio, áp 
phích) 

- Bản kế hoạch phát 
sóng và sử dụng các 
công cụ truyền 
thông đại chúng  

 

- TVCs, radio: Số lần 
được phát sóng, 
thời điểm, khung 
giờ, tần suất và 
ước tính số người 
đã xem 

- Hài kịch: Số lần 
được phát, trên 
kênh nào, ước 
tính người xem 

-  Áp phích: Số 
lượng áp phích đã 
được sử dụng và 
các địa điểm dán 
áp phích. 

- TVC, Mobile based video, 
Tiểu phẩm hài kịch;  

- Quảng cáo radio/ loa phát 
thanh; 

- Bộ KV: áp phích/áp phích.  
 

- Kế hoạch và Báo cáo 
tiến độ 

3 Tập huấn cho 
cán bộ xã và 

- Số lượng buổi tập 
huấn 

- Đánh giá năng lực 
do cấp trên thực 

- Bộ công cụ truyền thông đại 
chúng: phim quảng cáo, 

- Đánh giá khóa tập huấn 
- Báo cáo Kế hoạch và 
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tuyên truyền 
viên (có thể 
một số huyện 
tổ chức chung 
1 lớp) 

- Số người tham dự 
 
 
 

hiện video hài kịch, video tuyên 
truyền tại chỗ; 

- Bộ công cụ truyền thông 
trực tiếp cho tuyên truyền 
viên (sách lật tuyên truyền 
hộ gia đình, áp phích lật họp 
thôn, video tuyên truyền tại 
chỗ); 

- Sổ tay tuyên truyền viên cấp 
xã – thôn. 

Tiến độ 

4 Tập huấn cho 
cửa hàng tiện 
ích, thợ xây và 
cộng tác viên 
bán hàng (có 
thể mấy huyện 
tổ chức 1 lớp) 
 

- Số lượng buổi tập 
huấn 

- Số người tham dự 
từ các nhóm cửa 
hàng tiện ích, thợ 
xây và CTV bán 
hàng 

 

- Đo lường mức độ 
hài lòng của 
những người 
tham gia tập huấn - Công cụ bán hàng và tiếp 

thị sản phẩm 

- Đánh giá khóa tập huấn 
thông qua bảng câu hỏi 

- Báo cáo Kế hoạch và 
Tiến độ 

5 Sự kiện DCC 
cấp xã 

- Số lượng sự kiện 
được tổ chức 

- Số các hoạt động 
được tổ chức trong 
sự kiện 

 

- Số người dân 
tham gia  

- Số lượng các đơn 
vị liên quan tham 
gia (cơ quan quản 
lý, doanh nghiệp, 
cửa hàng tiện 
ích…) 

 

- Kịch bản/ chương trình Ngày 
hội vệ sinh, video ghi hình 

- Video hài kịch, bài hát, điệu 
nhảy. 

- Kế hoạch và Báo cáo 
tiến độ 

6 Đánh giá thị 
trường vệ sinh, 
xác định và lựa 
chọn CHTI 

- Địa bàn dự kiến của  
CHTI  

- Danh sách các CHTI 
tiềm năng 

- Số lượng CHTI 
phù hợp  

- Số lượng CHTI 
được lựa chọn  

- Bản đồ CHTI dự kiến  
- Bảng thu thập thông tin các 

CHTI tiềm năng  
- Bảng đánh giá CHTI  

Bảng đánh giá CHTI 
Báo cáo tiến độ 
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7 Chuyển giao kỹ 
thuật cho CHTI 
về đúc cấu kiện 
nhà tiêu bằng 
bê tông 

 

- Phương án kỹ thuật 
lựa chọn cho tất cả 
xã can thiệp 

- Bộ khuôn đúc bê 
tông có sẵn tại mỗi 
CHTI 

- Bộ mẫu sản phẩm 
của mỗi loại nhà 
tiêu HVS được đúc 
tại mỗi CHTI  

- Số CHTI được 
đánh giá kỹ thuật 
đúc bê tông đạt 
yêu cầu  

- Bảng lựa chọn các phương 
án kỹ thuật  

- Quy trình đánh giá chất 
lượng đúc bê tông  

- Bảng lựa chọn các 
phương án kỹ thuật  

- Báo cáo đánh giá chất 
lượng đúc bê tông  

 

8 Hỗ trợ CHTI xây 
dựng mạng 
lưới bán hàng 

 

- Số văn bản thỏa 
thuận được ký giữa 
TTYTDP huyện, 
CHTI và mạng lưới 
CTV 

- Số CTV được lựa 
chọn và tập huấn   

- Số CTV bán hàng 
chính thức  

- Văn bản thỏa thuận CHTI 
- Quy trình hỗ trợ CTV bán 

hàng  

- Văn bản thỏa thuận 
CHTI 

- Báo cáo hỗ trợ  CTV bán 
hàng  

9 Hỗ trợ CHTI xây 
dựng chính 
sách bán hàng 

 

- Số CHTI có chính 
sách bàn hàng hoàn 
chỉnh  

- Số CHTI in và 
phân phát chính 
sách bàn hàng cho 
tất cả CTV và đội 
ngũ lắp đặt 

- Quy trình xây dựng chính 
sách bán hàng, Sổ tay 
hướng dẫn thực hiện dành 
cho cán bộ tỉnh, huyện 

- Sổ tay hướng dẫn thiết lập 
CHTI  

- Chính sách bán hàng 
- Báo cáo tiến độ 
 

10 Hỗ trợ CHTI xây 
dựng Kế hoạch 
kinh doanh 

- Số lần hỗ trợ cho 
CHTI về kế hoạch 
kinh doanh  

- Số Kế hoạch kinh 
doanh của CHTI  

- Kế hoạch kinh doanh, Sổ 
tay hướng dẫn thực hiện 
dành cho cán bộ tỉnh, 
huyện 

- Sổ tay hướng dẫn thiết lập 
CHTI  

- Kế hoạch kinh doanh 
- Báo cáo tiến độ 
 

11 Hỗ trợ CHTI xây 
dựng dịch vụ 

- Số CHTI lựa chọn 
đội ngũ lắp đặt 

- Số đội ngũ lắp đặt 

- Số CHTI đạt đánh 
giá về lắp đặt 

- Báo cáo tập huấn cho đội 
ngũ lắp đặt 

- Quy trình theo dõi đội ngũ 

- Báo cáo tập huấn cho 
đội ngũ lắp đặt 

- Báo cáo theo dõi đội 
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lắp đặt  được thành lập và 
tập huấn 

- 2 nhà tiêu được lắp 
đặt mẫu cho HGĐ/ 
1 CHTI 

lắp đặt ngũ lắp đặt  

12 Theo dõi và hỗ 
trợ CHTI về 
năng lực, chất 
lượng sản 
phẩm và dịch 
vụ 

- Số lần hỗ trợ của cán 
bộ TTYTDP huyện 

- Số báo cáo theo 
dõi và hỗ trợ  

- Báo cáo theo dõi và hỗ trợ - Báo cáo theo dõi và hỗ 
trợ 

Cấp xã 

1 Tổ chức các sự 
kiện truyền 
thông về vệ 
sinh như lễ 
phát động, 
ngày hội vệ 
sinh đẩy mạnh 
phong trào thi 
đua thúc đẩy 
vệ sinh giữa các 
thôn (1 
lần/năm). 

- Số lượng sự kiện 
được tổ chức 

- Số các hoạt động 
được tổ chức trong 
sự kiện 

 

- Số người dân 
tham gia  

- Số lượng các đơn 
vị liên quan tham 
gia (cơ quan quản 
lý, doanh nghiệp, 
cửa hàng tiện 
ích…) 

- Số bằng khen đã 
được trao tặng 
cho các thôn đạt 
chỉ tiêu vệ sinh 

- Kịch bản/ chương trình Ngày 
hội vệ sinh, video ghi hình 

- Video hài kịch, bài hát, điệu 
nhảy. 

- Video đào tạo 

- Kế hoạch và Báo cáo 
tiến độ 

- Báo cáo kết quả  

2 Lắp đặt các 
cụm pano, áp 
phích truyền 
thôn tại các 
trạm y tế xã, 
trường học và 
nơi công cộng. 

- Số lượng pano, áp 
phích, áp phích đã 
được treo  

- Số lượng các địa 
điểm (bao nhiêu 
trạm y tế, trường 
học và nơi công 

- Ước tính số người 
nhìn thấy các công 
cụ tuyên truyền 
này 

Bộ KV (Hình ảnh chủ đạo) và áp 
phích. 

- Kế hoạch và Báo cáo 
tiến độ 

- Báo cáo kết quả 
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cộng) đã được treo  

3 Hỗ trợ TTYTDP 
huyện xác định 
và lựa chọn 
CHTI   

-  Số CTHI tiềm năng 
được xác định  

- 100% xã can thiệp 
có CHTI được lựa 
chọn  

- Bảng khảo sát các đơn vị kinh 
doanh trong lĩnh vực vệ sinh  

Bảng khảo sát các đơn vị 
kinh doanh trong lĩnh vực 
vệ sinh  
Báo cáo tiến độ  

4 Phối hợp với 
CHTI để huy 
động sự tham 
tham gia của 
họ trong các 
hoạt động tạo 
cầu 

- Số lần đến trao đổi 
với CHTI  

- % cuộc họp thôn có 
sự tham gia của 
mạng lưới CHTI  

Sổ tay hướng dẫn thực hiện 
dành cho cán bộ xã, thôn 

Báo cáo tiến độ 

5 Phát chương 
trình vệ sinh 
trên loa phát 
thanh của xã 
 

- Số lần phát trên các 
loa phát thanh của 
xã (tần suất) 

- Ước tính số người 
nghe được nội 
dung tuyên truyền 
trên loa phát 
thanh 

Quảng cáo trên loa phát thanh 

- Báo cáo Kế hoạch và 
Tiến độ 

- Báo cáo kết quả 

6 Hỗ trợ tổ chức 
hoạt động 
truyền thông 
thay đổi hành 
vi vệ sinh 
trường học 
 

- Số lần được tổ chức 
- Số trường được tổ 

chức 
- Các hoạt động 

được tổ chức 

- Số người tham dự 

Bộ sản phẩm dành cho đối 
tượng học sinh tiểu học 

- Báo cáo Kế hoạch và 
Tiến độ 

- Báo cáo kết quả 

Cấp thôn 

1 Họp triển khai 
kế hoạch 
truyền thông 
thay đổi hành 
vi tại thôn 

- Số người tham dự  - Chiến lược và kế hoạch 
truyền thông thay đổi hành 
vi; 

- Bộ công cụ truyền thông 
trực tiếp cho tuyên truyền 

- Báo cáo Kế hoạch và 
Tiến độ 
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(trưởng thôn, 
cán bộ y tế xã, 
chi hội phụ nữ, 
mạng lưới 
tuyên truyền 
viên) họp và 
lên kế hoạch 
triển khai tại 
thôn. 

viên (sách lật, áp phích lật, 
video tuyên truyền tại chỗ...) 

2 Triển khai 
chương trình 
loa phát thanh  

- Số lần phát trên các 
loa phát thanh của 
xã (tần suất) 

- Ước tính số người 
nghe được nội 
dung tuyên truyền 
trên loa phát 
thanh 

Quảng cáo trên loa phát thanh 

- Số lần phát trên các loa 
phát thanh của xã (tần 
suất) 

3 Lập bản đồ vệ 
sinh thôn/bản 

- Số chuyến thăm hộ 
để thu thập dữ liệu 

- Số hộ dân được dán 
nhãn trên bản đồ 

- Số hộ dân công 
nhận tình trạng vệ 
sinh của họ trên 
bản đồ vệ sinh 
thôn 

Sổ tay tuyên truyền viên cấp 
xã/thôn 

- Sổ tay theo dõi hộ dân 
Mẫu danh sách thăm hộ 
của CTV/TTV Bản đồ vệ 
sinh thôn 

4 Họp thôn lần 1 - Số người tham gia 
các cuộc họp  

- Số hộ dân nhận 
được thông tin  

- Số hộ dân cải 
tạo/xây mới nhà 
tiêu thành HVS  

 

- TVC quảng cáo;  
- Áp phích lật họp thôn;  
- Video hài kịch;  
- Video tuyên truyền tại chỗ. 

- Sổ tay theo dõi hộ dân 
Mẫu danh sách thăm 
hộ của CTV/TTV Bản đồ 
vệ sinh thôn  

5 Tiếp xúc các hộ 
gia đình đi tiêu 
bừa bãi và có 
nhà tiêu không 
HVS  

- Số hộ gia đình đã 
được đến thăm 

- Số hộ dân được 
CTV đến thăm và 
đã đăng k{ hoặc 
có { định xây 
mới/cải tạo nhà 
tiêu thành HVS 

- Sách lật;  
- Video tuyên truyền tại chỗ. 

- Báo cáo Kế hoạch và 
Tiến độ  

- Danh sách đăng k{ xây 
nhà tiêu Đơn đặt mua 
nhà tiêu 

6 Phối hợp với - Số lần đến thăm - Số hộ dân được Catalogue, bộ tờ rơi giới thiệu - Báo cáo Kế hoạch và 
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Cộng tác viên 
bán hàng để 
giới thiệu về 
dịch vụ xây nhà 
tiêu của cửa 
hàng tiện ích 
 

HGĐ đã đăng k{ 
hoặc có nhu cầu 
thay mới/xây mới 
nhà tiêu  

 
 

CTV đến thăm và 
đã xây mới/cải tạo 
nhà tiêu thành 
HVS 

các sản phẩm nhà tiêu HVS. Tiến độ 

7 Họp lồng ghép 
vào các cuộc 
họp thôn định 
kz/các cuộc 
họp của ban 
ngành/đoàn 
thể (HPN, đoàn 
thanh niên….) 
để duy trì và 
tiếp tục thúc 
đẩy xây và sử 
dụng nhà tiêu 
HVS 

- Số lượng các cuộc 
họp  

 
 

- Số người tham gia 
- Số lượng các cơ 

quan đoàn thể 
tham gia (hội phụ 
nữ, đoàn thanh 
niên) 

- Video tuyên truyền tại chỗ; 
- Video hài kịch. 

- Báo cáo Kế hoạch và 
Tiến độ 

8 Họp thôn lần 2 
(sau 3 tháng) 
 

- Số người tham gia 
các cuộc họp 

- Số hộ dân nhận 
được thông tin  

- Số hộ dân cải 
tạo/xây mới nhà 
tiêu thành HVS  

 

- TVC quảng cáo;  
- Áp phích lật họp thôn;   
- Video hài kịch;  
- Video tuyên truyền tại chỗ. 

- Báo cáo Kế hoạch và 
Tiến độ  

- Danh sách đăng k{ xây 
nhà tiêu Đơn đặt mua 
nhà tiêu 

9 Thăm hộ lần 2  - Số hộ gia đình đã 
được đến thăm 
(bao nhiêu hộ đến 
thăm lần đầu, bao 
nhiêu hộ lần 2) 

- Số hộ nhận được 
thông tin 

- Số hộ đã cải tạo 
nhà tiêu mới 

- Số hộ đăng k{ 
hoặc có { định cải 

- Sách lật;  
- Video tuyên truyền tại chỗ. 

- Báo cáo Kế hoạch và 
Tiến độ  

- Danh sách đăng k{ xây 
nhà tiêu Đơn đặt mua 
nhà tiêu 
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STT Hoạt động Chỉ số hoạt động Chỉ số kết quả Công cụ sử dụng Công cụ theo dõi 

tạo nhà tiêu mới 

10 Họp thôn lần 3 
(sau 3 tháng)  

- Số người tham gia 
các cuộc họp 

- Số hộ dân cải 
tạo/xây mới nhà 
tiêu thành HVS  

- Số bằng khen trao 
tặng 

- Áp phích lật họp thôn;  
- Video hài kịch;  
- Video tuyên truyền tại chỗ. 

- Báo cáo Kế hoạch và 
Tiến độ  

- Danh sách đăng k{ xây 
nhà tiêu Đơn đặt mua 
nhà tiêu 
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2. Hướng dẫn giám sát 

2.1. Giám sát hoạt động 

i. Cán bộ y tế huyện trực tiếp giám sát: 
 

 Truyền thông thay đổi hành vi: Cán bộ y tế huyện sẽ trực tiếp tham dự các hoạt động 

ban đầu tại thôn, xã để giúp cán bộ y tế địa phương triển khai hoạt động, ví dụ tham 

dự các cuộc họp thôn, đi thăm hộ gia đình, v.v. 

 Tần suất giám sát trực tiếp: Cán bộ y tế huyện có trách nhiệm đi giám sát tất cả các xã 

trong huyện. 

 Đề xuất: Cán bộ y tế huyện đến giám sát tại tất cả các xã trong huyện, 1/5 số thôn mỗi 

xã và ít nhất 5% hộ gia đình có công trình nhà tiêu cải tạo và xây mới. Hoạt động giám 

sát này được thực hiện mỗi năm ít nhất 2 lần. 

 Mẫu báo cáo giám sát: Cán bộ y tế huyện khi đi giám sát trực tiếp hoạt động sẽ phải 

điền thông tin vào mẫu đánh giá kỹ năng truyền thông của tuyên truyền viên thôn bản.  

 Thúc đẩy thị trường vệ sinh: Theo dõi năng lực của mạng lưới CHTI.  

 Phạm vi giám sát: Tất cả mạng lưới CHTI  

 Đề xuất: mỗi tháng một lần cho mỗi CHTI sau khi thành lập và tập huấn. Một chuyến 

giám sát bao gồm các nội dung: 

 Năng lực sản xuất bê tông  

 Các dịch vụ lắp đặt 

 Khả năng bán hàng và tiếp thị của mạng lưới CTV 

Thêm một chuyến giám sát bổ sung trước cuộc họp thôn lần 3. 

 

ii. Cán bộ y tế xã trực tiếp giám sát:  

 

 Cán bộ y tế xã sẽ trực tiếp tham dự các hoạt động ban đầu tại thôn để giúp cán bộ y 

tế thôn bản triển khai hoạt động, ví dụ tham dự các cuộc họp thôn, đi thăm hộ gia 

đình, v.v. 

 Tần suất giám sát: Cán bộ y tế xã có trách nhiệm thường xuyên giám sát hoạt động 

cấp thôn. 

  Đề xuất: Cán bộ y tế xã đến giám sát tại tất cả các thôn trong xã, tham dự được ít 

nhất 1 cuộc họp/ thôn và thăm khoảng 10 hộ gia đình/ thôn  

 Mẫu báo cáo giám sát: Cán bộ y tế xã khi đi giám sát trực tiếp hoạt động sẽ phải điền 

thông tin vào mẫu đánh giá kỹ năng truyền thông của tuyên truyền viên thôn bản.  

 

iii.  Cán bộ y tế thôn bản trực tiếp giám sát:  

 

 Cán bộ y tế thôn bản sẽ có trách nhiệm giám sát tình hình nhà tiêu hộ gia đình trong 

thôn định kz hàng tháng (xem Quy trình lập bản đồ thôn) có sử dụng bảng kiểm để 
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đánh giá tình hình nhà vệ sinh hộ gia đình, sau đó cập nhật tình hình vào Bảng theo 

dõi nhà tiêu hộ gia đình và bản đồ vệ sinh thôn bản. 

 

iv. Giám sát định kz: 

 

 Cán bộ giám sát sẽ không trực tiếp tham dự hoạt động mà sẽ dựa vào các báo cáo, 

mẫu thăm hộ gia đình, quan sát thực tế để đánh giá được số lượng và chất lượng 

hoạt động. 
 
 
 
 

2.2. Giám sát kết quả chương trình 

Cán bộ y tế huyện/xã cần thu thập các số liệu sau để phục vụ cho công tác giám sát kết quả 
chương trình:  

 

 Số HGĐ/ tỷ lệ % HGĐ có nhà tiêu theo từng thôn 

 Số HGĐ/ tỷ lệ % HGĐ có NTHVS theo từng thôn 

 Số HGĐ/ tỷ lệ % HGĐ có điểm rửa tay với xà phòng theo từng thôn 

 Số HGĐ/ tỷ lệ % HGĐ nghèo có nhà tiêu HVS 

 Số HGĐ/ tỷ lệ % HGĐ nghèo có nhà tiêu chưa HVS 

 Số NT HVS xây mới hàng năm  

 Số nhà tiêu bị hỏng mỗi năm  

 Số và tỷ lệ trường học có Công trình vệ sinh HVS 

 Số và tỷ lệ trạm y tế có Công trình vệ sinh HVS. 
 

Các cán bộ y tế cấp dưới sẽ thu thập và báo cáo các số liệu này lên tuyến trên. Cán bộ y tế thôn 
bản thu thập số liệu của các hộ gia đình và báo cáo lên cho Trạm y tế xã. TYT xã tổng hợp và báo 
cáo lên TTYTDP huyện. TTYTDP huyện tổng hợp số liệu của các xã và báo cáo lên TTYTDP tỉnh. 

 


