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bán thông qua mạng
lưới tư nhân
Một Cột mốc
quan trọng
iDE Việt Nam

Các đối tác nhà nước đã tận dụng sức mạnh của khu vực tư nhân
để cải thiện cuộc sống và sức khỏe của hơn 125.000 người dân
nông thôn Việt Nam.

Để nhà nước có cách suy nghĩ
khác đi cần có thời gian.
Khi chính phủ Việt Nam ngày càng chấp
nhận các phương pháp tiếp cận thị
trường, mô hình kích cầu thị trường nhà
tiêu hợp vệ sinh của iDE - được gọi là
tiếp thị vệ sinh - chứng tỏ là một phương
pháp đầy hứa hẹn. iDE là tổ chức đi tiên
phong trong lĩnh vực tiếp thị vệ sinh tại
Việt Nam vào năm 2003 và tiếp tục hiệu
chỉnh để phát huy thế mạnh của các đối
tác nhà nước cũng như tăng năng lực
của các doanh nghiệp vệ sinh tư nhân.

Với nhiều cán bộ nhà nước, hợp tác với
khu vực tư nhân là một khái niệm mới,
nhưng kết quả hợp tác đã thuyết phục
họ suy nghĩ khác đi.
125.000 là một con số nhỏ so với 17
triệu người dân nông thôn Việt Nam hiện
chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhưng nó
là khởi đầu của một xu hướng nhắm đến
tình hình vệ sinh cho toàn dân với giá cả
phải chăng và mang tính hòa nhập.
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“ Với dự án này, tôi đã làm mọi thứ
rất khác so với trước đây. Trước
đây khi tôi nói về việc có một nhà
tiêu, tôi sẽ nói là nên có nhà tiêu để
tránh bị bệnh tật. Bây giờ tôi lắng
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Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
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Khi thực hiện dự án ở vùng nông thôn của hai tỉnh, iDE
áp dụng cách tiếp cận sáng tạo là đào tạo cán bộ cơ
quan nhà nước trong việc thúc đẩy khách hàng đầu tư
nhà tiêu hợp vệ sinh không bao cấp, truyền thông rửa
tay với xà phòng, và đảm bảo rằng doanh nghiệp địa
phương biết cách sản xuất và xây dựng nhà tiêu hợp vệ
sinh với giá cả phải chăng.
Vì nhà nước đã tham gia tích cực vào mảng nước sạch
vệ sinh môi trường, cũng như họ có khả năng tiếp cận
rộng rãi người dân nông thôn, nên cơ quan nhà nước là
đối tác rất quan trọng để nhân rộng các kết quả nước
sạch vệ sinh môi trường.
Các hộ gia đình thường tin tưởng các mô hình nhà tiêu
do nhà nước giới thiệu và tin rằng các thiết kế nhà tiêu
được nhà nước phê duyệt là an toàn và vệ sinh.
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Cả hai đối tác có mạng lưới rộng khắp tận cấp xã và
thôn để kích thích nhu cầu của khách hàng ở nông thôn
một cách hiệu quả.

Cán bộ y tế tập huấn cho
các cán bộ xã / thôn.

Bằng cách áp dụng phương pháp đào tạo giảng viên và
tập huấn cho các đối tác cấp tỉnh và cấp huyện cách
xây dựng năng lực cho cán bộ cấp xã và thôn, các kết
quả đạt được là nhanh hơn so với việc dự án tập huấn
trực tiếp cho cấp xã.

Tăng cường Năng lực Nhà nước
để Nhân rộng Tiếp thị Vệ sinh
Strengthening Government for Scaling Up Market-based Sanitation
TTYTDP và HPN*

Cấp tỉnh
2 tỉnh
12 cán bộ

Cấp huyện
5 tỉnh
30 cán bộ

Cấp xã

142 xã
564 cán bộ

Cấp thôn

HỘ DAN/KHÁCH
HÀNG

Vai trò/Trách nhiệm

Thiết kế và lập kế hoạch can thiệp
theo cơ chế thị trường và tập huấn
cho cấp huyện/xã để họ tập huấn
lại cho cấp dưới
Lập kế hoạch can thiệp theo cơ chế
thị trường và tập huấn cho cấp xã
và tư nhân
Thực hiện hoạt động truyền thông
nhà tiêu và hướng dẫn cho cấp thôn
tư vấn bán hàng

iDE cung cấp
tập huấn ToT
và hướng dẫn

Ông Thắng
Giám đốc Trung tâm Y tế Dự
phòng huyện Yên Sơn
iDE làm mẫu
minh họa để
hướng dẫn

Tư vấn bán hàng và giới thiệu khách
hàng cho người cung ứng nhà tiêu

NGƯỜI CUNG
ỨNG NHÀ TIÊU
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“ Trong suốt 11 năm làm tại
Trung tâm Y tế Dự phòng,
vấn đề nhà tiêu luôn là
mối trăn trở của tôi. Bây
giờ thì với cách làm tiếp
thị vệ sinh này, tôi có thể
ngủ ngon rồi.”

30.000
Nhà tiêu HVS
*TTYTDP: Trung tâm Y tế Dự phòng; HPN: Hội Phụ nữ

It takes up to 3 years
to develop, test and
roll out a new latrine
component.

Ông Hoàn, cán bộ y tế
xã kiêm thợ xây, hàng
tháng xây dựng khoảng
10-12 cái nhà tiêu.

Tạo liên kết giữa nhà nước
với bộ phân tư nhân mang
lại tác động lâu dài
TÁC ĐỘNG. Hơn 125.000 người đầu tư mua nhà tiêu
hợp vệ sinh phù hợp với nhu cầu, giá cả phải chăng,
không bao cấp.
QUY MÔ. Trong hai năm qua, tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh
đã tăng 10% trong các địa bàn dự án của iDE, so với
tốc độ tăng trung bình năm chỉ là 1-1,5% ở các địa bàn
khác.
HÒA NHẬP XÃ HỘI. 11% khách hàng của iDE thuộc
nhóm nghèo, so với tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc là 7%. Tỷ
lệ khách hàng dân tộc thiểu số là 26%.
KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG. Đối tác nhà nước đã thấy tác
động của hướng tiếp cận Tiếp thị Vệ sinh và quan tâm
đến việc nhân rộng cách tiếp cận này ở các tỉnh mới.

Hội Phụ nữ khởi động
các sáng kiến về mặt tài
chính tại địa phương để
có thể giúp được nhiều
người nghèo hơn.

Hướng tiếp cận dựa vào thị trường tối đa hóa giá trị đồng tiền.
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Số tháng thực hiện Dự án

CHƯƠNG TRÌNH HIỆU QUẢ VỀ MẶT CHI PHÍ. Đã có nhiều tiến bộ trong việc tăng tỷ lệ tiếp cận nhà tiêu hợp vệ
sinh khu vực nông thôn từ năm 2000, nhưng cho đến nay, vẫn còn 28% hộ gia đình (trên 17 triệu người) chưa có
nhà tiêu hợp vệ sinh. Nếu áp dụng kiểu bao cấp truyền thống đối với các hộ này thì không thực tế về mặt tài chính.
Các khoản đầu tư ban đầu cho hoạt động tập huấn đối tác nhà nước và hiệu chỉnh thiết kế nhà tiêu làm tăng hiệu
quả chi phí theo thời gian một khi đã kết hợp được các bài học kinh nghiệm vào chương trình. Đến nay, để có được
một hộ gia đình đầu tư mua nhà tiêu hợp vệ sinh, chương trình chi khoảng 48 USD, thấp hơn nhiều so với chi phí
phải bỏ ra nếu bao cấp hoàn toàn.
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Hộ gia đình đầu tư từ 4 triệu
đồng đến 7 triệu đồng để xây
một nhà tiêu mà họ muốn.

iDE là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận có sứ mệnh tạo
ra các cơ hội thu nhập và sinh kế cho người dân nghèo
nông thôn. Trong hơn 30 năm qua, iDE đã tiên phong trong
các chương trình áp dụng hướng tiếp cận theo cơ chế thị
trường khi hợp tác với các hộ gia đình quy mô nhỏ. Hiện
nay, hướng tiếp cận này được công nhận là một hướng
tiếp cận xóa đói giảm nghèo có tính bền vững, có thể nhân
rộng và hiệu quả về mặt chi phí. Ngoài các chương trình
nông nghiệp được thực hiện ở các nước trên toàn thế giới,
iDE cũng triển khai thực hiện các chương trình về lĩnh
vực nước, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân (WASH)
ở châu Phi và châu Á. Các chương trình WASH của iDE
tập trung vào việc tạo ra các thị trường sản phẩm và dịch
vụ WASH hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân, giúp
giảm bệnh tiêu chảy ở những hộ gia đình nghèo. Cho đến
nay, iDE đã giúp tác động hơn 23 triệu người trên toàn cầu
thông qua các chương trình WASH và nông nghiệp.
www.ideglobal.org

MỘT SÁNG KIẾN VIỆN TRỢ CỦA AUSTRALIA DO IDE THAY MẶT CHÍNH PHỦ AUSTRALIA THỰC HIỆN.

