
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

BỘ Y TẾ

NHÀ TIÊU SẠCH,
CỘNG ĐỒNG VUI

CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ

BỘ TRANH TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH VÀ RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG

 CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI



ĐÃ BAO NĂM, MÙI HÔI LÀ NỖI ÁM ẢNH CỦA CẢ GIA ĐÌNH

NHÀ TIÊU SẠCH,
CỘNG ĐỒNG VUI



ĐÃ BAO LẦN, MÙI HÔI GÂY RA BẤT HOÀ, MÂU THUẪN

NHÀ TIÊU SẠCH,
CỘNG ĐỒNG VUI



XÂY NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH NGAY HÔM NAY VÌ TRÂN TRỌNG TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM

NHÀ TIÊU SẠCH,
CỘNG ĐỒNG VUI



XÂY NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH NGAY HÔM NAY,  CHO CON MÌNH LỚN KHÔN KHOẺ MẠNH

NHÀ TIÊU SẠCH,
CỘNG ĐỒNG VUI



XÂY NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH NGAY HÔM NAY ĐỂ GIA ĐÌNH TỰ HÀO, HÃNH DIỆN

NHÀ TIÊU SẠCH,
CỘNG ĐỒNG VUI



PHẦN THÂN VÀ MÁI 
Phần thân và mái nhà tiêu dùng để che mưa 
nắng và đảm bảo sự riêng tư cho người 
dùng. Phần thân và mái có thể làm kiên cố 
bằng gạch, bê tông, ngói, tôn hoặc làm 
băng nguyên vật liệu sẵn có của địa 
phương như lá cọ, là dừa, tre, luồng, cót ép.

PHẦN SÀN VÀ BỂ CHỨA
Phần sàn và bể chứa là nơi để thu gom và xử 
lý phân người; diệt mầm bệnh, ngăn động 
vật và côn trùng tiếp xúc với phân, không 
gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường. Các bể 
chứa phân có thể được xây bằng gạch, bê 
tông hoặc sử dụng bể nhựa.

CÁC LOẠI NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH

GIA ĐÌNH NÀO CŨNG CÓ THỂ XÂY



NHÀ TIÊU CHÌM CÓ ỐNG THÔNG HƠI

ĐƠN GIẢN VÀ RẺ NHẤT

 

LƯU Ý SỬ DỤNG

Sử dụng chất độn như mùn, tro, đất phủ 
kín bãi phân sau, mỗi lần đi tiêu

Tách nước tiểu, nước rửa ra khỏi bể 
chứa phân

Luôn đậy nắp kín khi không sử dụng

Cách nguồn nước tối thiểu 10m

Đối với vùng đất yếu, đất cát, cần gia cố 
thành hố bằng cọc tre hoặc ống bi.

Xây bằng gạch xi măng Xây bằng gạch đỏ 

Giá từ 550.000đ  
 

Giá từ 750.000đ

Giá trên đã  bao gồm toàn bộ sản phẩm cho phần bể/ hầm, sàn và chi phí lắp đặt. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển, công đào hố

Lưu ý: Giá chưa bao gồm thêm 01 ống bi 
cho vùng đất dễ sạt lở

ƯU ĐIỂM:
Giá thành rẻ, có thể sử dụng các vật liệu sẵn có tại địa phương
Xây đơn giản, gia đình có thể tự làm 



NHÀ TIÊU HAI NGĂN SINH THÁI

PHÂN Ủ CHO NÔNG NGHIỆP

Xây bằng gạch xi măng Xây bằng gạch đỏ 

Giá từ 1.700.000đ

Giá trên đã  bao gồm toàn bộ sản phẩm cho phần bể/ hầm, sàn và chi phí lắp đặt. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển, công đào hố

LƯU Ý SỬ DỤNG

Sử dụng chất độn như mùn, tro, đất 
phủ kín bãi phân sau ,mỗi lần đi tiêu

Tách nước tiểu, nước rửa ra khỏi bể 
chứa phân

Luôn đậy nắp kín khi không sử dụng

Cách nguồn nước tối thiểu 10m

Sử dụng lần lượt từng ngăn, trát kín lỗ 
tiêu ở ngăn ủ

Giá từ 1.450.000đ  
 ƯU ĐIỂM:

Giá thành vừa phải có thể tận dụng vật liệu địa phương
Có thể sử dụng phân đã ủ trên 6 tháng làm phân bón
Gia đình có thể tự xây



NHÀ TIÊU THẤM DỘI

ÍT TIỀN MÀ SẠCH SẼ

Xây bằng gạch xi măng Xây bằng gạch đỏ 

Giá từ 1.600.000đ

Giá trên đã  bao gồm toàn bộ sản phẩm cho phần bể/ hầm, sàn và chi phí lắp đặt. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển, công đào hố

Dội nước sau mỗi lần sử dụng

Không vứt các vật gây tắc vào lỗ tiêu: 
que, giấy cứng, túi nilong, băng vệ sinh...

Không đổ nước xà phòng vào lỗ tiêu

Bể thấm xây cách nguồn nước tối 
thiểu 10m

Không phù hợp với vùng đất yếu, trũng, 
hay bị ngập nước

Giá từ 1.100.000đ  
 ƯU ĐIỂM:

Sạch sẽ, lịch sự
Sử dụng dễ dàng thuận tiện
Đầu tư một lần sử dụng bền lâu

LƯU Ý SỬ DỤNG



NHÀ TIÊU TỰ HOẠI

BỀN, ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI 

Xây bằng gạch xi măng Xây bằng gạch đỏ 

Giá từ 3.300.000đ

Giá trên đã  bao gồm toàn bộ sản phẩm cho phần bể/ hầm, sàn và chi phí lắp đặt. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển, công đào hố

LƯU Ý SỬ DỤNG

Dội nước sau mỗi lần sử dụng

Không vứt các vật gây tắc vào lỗ tiêu: 
que, giấy cứng, túi nilong, băng vệ sinh...

Không đổ nước xà phòng vào lỗ tiêu

Phù hợp với khu vực có sẵn nước

Giá từ 2.500.000đ  
 ƯU ĐIỂM:

Sạch sẽ, lịch sự có thể xây trong nhà
Sử dụng dễ dàng thuận tiện
Đầu tư một lần sử dụng bền lâu



THÂN VÀ MÁI NHÀ TIÊU

SỬ DỤNG VẬT LIỆU CÓ SẴN

Giá trên đã bao gồm nguyên vật liệu. Chưa bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển và thùng/ bể chứa nước.

Giá từ 0đ
 Sử dụng vật liệu địa phương:  tre, cót ép, vách lá cọ, dừa...

Giá từ 1.200.000đ
 Sử dụng vật liệu bằng tôn



THÂN VÀ MÁI NHÀ TIÊU

SỬ DỤNG VẬT LIỆU  KIÊN CỐ

Giá từ 1.700.000đ
 

Giá từ 2.000.000đ
 Xây bằng gạch xi măng Xây bằng gạch đỏ

Giá trên đã bao gồm nguyên vật liệu. Chưa bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển và thùng/ bể chứa nước.



CẢ NHÀ CÙNG RỬA TAY, BỐ MẸ LÀM GƯƠNG NGAY

NHÀ TIÊU SẠCH,
CỘNG ĐỒNG VUI



NHÀ TIÊU SẠCH,
CỘNG ĐỒNG VUI

ĐỪNG LÀM NGƯỜI KHÁC NGẠI, RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG SAU KHI ĐI VỆ SINH



ĐIỂM RỬA TAY THUẬN TIỆN, GIA ĐÌNH CẦN LÀM NGAY

NHÀ TIÊU SẠCH,
CỘNG ĐỒNG VUI

Thời điểm rửa tay quan trọng:
Trước khi ăn
Sau khi vệ sinh
Bất cứ khi nào tay bẩn
Trước khi cho trẻ ăn/bú
Sau khi làm vệ sinh cho trẻ

Đặt vị trí điểm rửa tay với xà phòng ở nơi dễ quan sát: gần nhà vệ sinh và gần bếp

Thùng nước nhựa có vòi hoặc xô
nhựa có nắp đậy kèm múc nước
Chậu nhựa để hứng
Chỗ để xà phòng
Xà phòng nước/ Xà phòng bánh

Thiết kế điểm rửa tay đơn giản 
với các vật dụng:



CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

NHÀ TIÊU CHÌM CÓ ỐNG THÔNG HƠI VÀ HAI NGĂN SINH THÁI

CÁCH SỬ DỤNG

Đi vào đúng lỗ tiêu

Đậy kín nắp lỗ tiêu 

Rửa tay bằng xà phòng

CÁCH BẢO QUẢN 

Dụng cụ chứa nước tiểu có nắp đậy

Bỏ giấy/rác vào thùng có nắp đậy và lót túi nilon
(giấy cuộn mềm có thể thả xuống lỗ tiêu)

Đổ tro bếp/mùn cưa/chất độn xuống lỗ tiêu 
sau khi sử dụng

Giữ sàn nhà tiêu và bệ xí luôn sạch sẽ

Nước tiểu và nước rửa tách riêng 
khỏi bể chứa phân 

Ủ phân 6 tháng trước khi sử dụng

6
Tháng



CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

NHÀ TIÊU THẤM DỘI VÀ TỰ HOẠI

CÁCH SỬ DỤNG

Đi vào đúng lỗ tiêu

Giật/ xả nước 

Rửa tay bằng xà phòng

CÁCH BẢO QUẢN 

3-5
Năm

Bỏ giấy/rác vào thùng có nắp đậy và lót túi nilon
(giấy cuộn mềm có thể thả xuống lỗ tiêu)

Giữ sàn nhà tiêu và bệ xí luôn sạch sẽ

Có đủ nước dội, dụng cụ chứa nước có nắp đậy

Hút phân định kỳ 3-5 năm/lần

Không ném vật cứng khó tiêu huỷ xuống lỗ tiêu

Khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng, liên hệ ngay cán bộ y tế để được hướng dẫn, tư vấn


