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Những hỗ trợ lĩnh vực tư nhân hiện nay
từ các cơ quan chính phủ/các tổ chức khác
VIHEMA (Cục quản lí môi trường y tế, Bộ Y tế):
 Phổ biến các tài liệu liên quan: Sách hướng dẫn về
nhà tiêu giá rẻ, Tài liệu tập huấn về vệ sinh, Hướng
dẫn thẩm định cộng đồng về chấm dứt đi tiêu bừa bãi,
vv.

 Tổ chức tập huấn: Tập huấn ToT về CLTS (Vệ sinh
tổng thể do cộng đồng làm chủ); Tiếp thị vệ sinh cho
các tỉnh (cùng với UNICEF); tập huấn về vệ sinh nông
thôn tại 21 tỉnh (cùng với WSP)
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Những hỗ trợ lĩnh vực tư nhân hiện nay
từ các cơ quan chính phủ/các tổ chức khác
VIHEMA (Cục quản lí môi trường y tế, Bộ Y tế):
 Phối hợp thực hiện: Cải thiện vệ sinh HH ở 7 tỉnh
bạn hữu, tập trung vào ODF, CLTS và SanMark (cùng
với UNICEF); Dự án WASH theo cách tiếp cận dựa
vào kết quả đầu ra (cùng với EMW)

Ngân hàng chính sách (VBSP):
 Ngân sách dành cho các hộ nghèo vay để làm các
công trình cấp nước và vệ sinh với lãi suất thấp
(9.6%/năm) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1826/QD-TTg 09/10/2013
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Những hạn chế chính liên quan đến vai trò của lĩnh
vực tư nhân, do bởi các nguyên nhân hay môi trường
cho phép khác nhau
 Nhu cầu về (cải thiện) vệ sinh thấp do nhiều yếu tố liên
quan – Ưu tiên (đầu tư) của hộ gia đình thấp; chi phí cao
trong suy nghĩ của mọi người; thu nhập thấp (nghèo)
 Nhiễu thị từ các chương trình được bao cấp của Chính
phủ
 Sự chú ý chưa thỏa đáng từ các cấp chính quyền địa
phương về cải thiện vệ sinh môi trường, dù đã có các
chính sách, chiến lược và các chương trình mục tiêu
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Những khía cạnh nào mà hoạt động của lĩnh vực tư
nhân có thể được lợi từ sự hỗ trợ của khu vực công
 Hỗ trợ hộ nghèo nắm được thủ tục vay vốn cải thiện NSVS hộ gia đình từ ngân hàng chính sách (hướng dẫn cụ
thể, rút ngắn thời gian từ khi làm đơn đến khi nhận tiền,
vv.)
 Hỗ trợ doanh nghiệp khởi đầu, thợ xây, cán bộ nhà nước
tham gia tập huấn đào tạo phù hợp, do các cơ quan Chính
phủ, các NGOs tổ chức
 Cho phép áp dụng các giải pháp kĩ thuật mới và cách tiếp
cận phù hợp nhằm giảm chi phí, giá thành, sử dụng nguồn
bao cấp của Chính phủ cho vệ sinh môi trường
 Bố trí cán bộ chuyên trách cấp xã để giám sát tiến độ thực
hiện vệ sinh và thực hiện những đề xuất, kiến nghị.
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Những khía cạnh nào mà hoạt động của lĩnh vực tư nhân
cần sự hướng dẫn hay lời khuyên của khu vực công
 Kiểm soát chất lượng sản phẩm các cấu kiện vệ sinh; xin
giấy phép kinh doanh và sản xuất (vật liệu xây dựng, sản
xuất các sản phẩm vệ sinh)
 Hướng dẫn nhằm đảm bảo thợ xây hay ai khác (hiệp hội, xí
nghiệp) xây dựng các nhà tiêu đúng cách và HVS theo các
chuẩn mực đã được ban hành của Chính phủ
 Chính quyền địa phương giám sát hoạt động của các nhóm
kinh doanh không chính thức (hiệp hội thợ xây)
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Những cách mà chúng tôi đang cam kết với lĩnh vực
công nhằm tạo điệu kiện để lĩnh vực tư nhân hoạt động
hiệu quả hơn

1) Cải thiện sự quan tâm và nhu cầu của mọi người
bằng cách:
 Chia sẻ/cung cấp tài liệu và thông tin nhằm nâng
cao kiến thức của mọi người về vệ sinh (tài liệu tiếp thị
VS, các giải pháp kĩ thuật và chi phí giá thành, hướng
dẫn của Chính phủ về thẩm tra và cấp chứng chỉ ODF,
các băng video hướng dẫn)
 Giảm chi phí xây dựng nhà tiêu thông qua các tập
huấn ToT cho thợ địa phương và các doanh nghiệp
khởi đầu trong tiếp thị vệ sinh về cách tiếp cận tham
gia và các giải pháp giá thành hạ, vv.
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Những cách mà chúng tôi đang cam kết với lĩnh vực
công nhằm tạo điệu kiện để lĩnh vực tư nhân hoạt
động hiệu quả hơn
1) Cải thiện sự quan tâm và nhu cầu của mọi người
bằng cách:
 Kết nối các nhóm cung cấp dịch vụ/thợ xây với
khách hàng thông qua:
 Mời các thợ xây tham gia các cuộc họp thôn, họp
nhóm vốn vay tín dụng
 Tổ chức các cuộc thăm trao đổi kinh nghiệm cùng
với thợ xây và người dân
 Thợ xây làm các nhà tiêu trình diễn ở những thôn
đến thăm, ở những thôn thực hiện dự án
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Những cách mà chúng tôi đang cam kết với lĩnh vực
công nhằm tạo điệu kiện để lĩnh vực tư nhân hoạt
động hiệu quả hơn
2) Hỗ trợ các mối quan hệ giữa thợ xây và dân làng
thông qua phối hợp với Hội Phụ nữ các cấp từ TƯ đến
tỉnh, huyện để tập huấn, và tổ chức các nhóm thợ xây, ở
đó WU vận hành và cán bộ các chi hội phụ nữ đóng vai
trò liên kết.
3) Xây dựng các cam kết và sự quan tâm của chính
quyền địa phương đối với các dịch vụ hướng thị bằng
việc thợ xây trình diễn xây dựng nhà tiêu đối với các cán
bộ chi hội phụ nữ, cán bộ y tế và UBND, để hiểu rõ hơn
về các giải pháp làm nhà tiêu HVS giá thành hạ và nhận
được sự hỗ trợ từ phía họ.
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