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QUYẾT ĐỊNH  
V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án 

“Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”  

vay vốn Ngân hàng Thế giới. 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về 

Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và nguồn vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ;  

Căn cứ quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Văn kiện dự án“Chương trình 

mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; 

Căn cứ Quyết định số 2634/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/6/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định 

số 3622/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Chương trình mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; Quyết định số 

1328/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án;  

Xét Tờ trình số 2121/TCTL-NN ngày 09/11/2020 đề nghị phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án“Chương trình mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”  vay vốn Ngân hàng Thế giới; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tại Báo cáo thẩm định đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Chương trình mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” số 467/BC-

HTQT-ĐP ngày 14/12/2020 của Vụ Hợp tác quốc tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Sổ tay Hướng 

dẫn thực hiện dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới đính kèm Quyết định số 



 

 

 

2 

1328/QĐ-BNN-HTQT ngày 7/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục I, Sổ tay Hướng dẫn thực hiện 

dự án cập nhật tại Phụ lục II đính kèm. 

Điều 2. Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án cập nhật tại Phụ lục II đính kèm 

quyết định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày ký, thay thế Sổ tay đính kèm 

Quyết định số 1328/QĐ-BNN-HTQT ngày 7/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: 

Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch; Tổng cục trưởng Tổng 

cục Thủy lợi; Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc Chương trình và thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 
- Ngân hàng Thế giới; 
- Các Bộ: GD&ĐT, YT, TC, KH&ĐT; 
- Kiểm toán Nhà nước;  
- Lưu VT, HTQT (NTĐ-40). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

 

 
      

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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Phụ lục II 

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH  

NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ (2016-2021) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5190 /QĐ-BNN-HTQT ngày     

22/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
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Danh mục từ viết tắt 

 

ACGs Hướng dẫn phòng chống tham nhũng 

BCC Truyền thông thay đổi hành vi 

BCNCKT Báo cáo Nghiên cứu khả thi 

Bộ GDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Bộ NN-PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Bộ TC Bộ Tài chính 

Bộ YT Bộ Y tế 

Bộ TNMT  Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ KHĐT  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

BCĐ tỉnh  Ban chỉ đạo cấp tỉnh 

BĐP Ban Điều phối Chương trình cấp nước nông thôn 

BQLDA Ban Quản lý dự án 

CTMTQG/CTMTQG2/ 

CTMTQG3 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia/Chương trìnhMục tiêu 

Quốc gia NS-VSMTNT Giai đoạn 2/Giai đoạn 3. 

CTMTQG NTM Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 

CPVN Chính phủ Việt nam 

CLTS Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ 

CHTL Cửa hàng tiện lợi 

CWS Vệ sinh toàn xã 

CNTT Công nghệ thông tin 

CHMC Cửa hàng một cửa 

DFAT Bộ Ngoại giao và thương mại Úc 

DTTS Dân tộc thiểu số 

DLI Chỉ số giải ngân 

DN CNNT Doanh nghiệp cấp nước nông thôn 

ĐBSH Đồng bằng sông Hồng 

ĐCDA Đề cương dự án/Đề cương dự án chi tiết  

GDP  Tổng sản phẩm quốc nội 

GFS Hệ thống tài chính của Chính phủ 

GPS Hệ thống định vị toàn cầu 

GS&ĐG  Giám sát và Đánh giá 
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HTKT Hỗ trợ kỹ thuật 

IDA Hiệp hội phát triển quốc tế 

IEC Thông tin, giáo dục và truyền thông 

IHSL Nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình 

KHHĐ Kế hoạch hành động Chương trình 

KTĐC Khung tái định cư 

KTNN  Kiểm toán Nhà nước Việt nam 

LSHTM Trường vệ sinh và thuốc nhiệt đới Luân đôn thực hiện 

MDG Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 

m3/ngày mét khối/ngày 

NCERWASS Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường NT 

NGO Tổ chức Phi Chính phủ 

NSVSNT Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

NHCSXH Ngân hàng chính sách xã hội Việt nam 

NTHVS Nhà tiêu hợp vệ sinh 

ODF Cộng đồng không phóng uế bừa bãi 

OD Phóng uế bừa bãi 

PAD Tài liệu thẩm định Chương trình 

PCERWASS Trung Tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 

PDO Mục tiêu phát triển Dự án/Chương trình 

PforR Chương trình dựa trên kết quả 

QLTC Quản lý tài chính Chương trình 

RTXP Rửa tay bằng xà phòng 

RB-SupRSWS Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch NT 

Sở NN-PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sở GD-ĐT Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sở YT  Sở Y tế 

STTH Sổ tay thực hiện Chương trình 

SIL  Khoản vay đầu tư cụ thể 

TTYTDP tỉnh Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 

TTKSBT Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 

TCTL Tổng cục Thủy lợi 

TĐHV Thay đổi hành vi 
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UBND tỉnh Uỷ ban nhân dân tỉnh 

UBDT Ủy ban Dân tộc 

UNICEF Quỹ nhi đồng liên hợp quốc 

USD Đôla Mỹ 

VH-BD  Vận hành và bảo dưỡng 

VIHEMA Cục Quản lý môi trường Y tế Việt nam 

VNĐ Đồng Việt nam 

WASH Cấp nước và Vệ sinh 

WSP Chương trình Nước và Vệ sinh - Ngân hàng thế giới 

WHO  Tổ chức Y tế thế giới 



Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả             Sổ tay thực hiện (POM) 

7 

 

 

NHỮNG SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT CỦA TÀI LIỆU NÀY 

 

Cập nhật tháng 9 năm 2020. Các nội dung sửa đổi và cập nhật sau đã được đưa vào Sổ tay 

thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả: 

Phần/ Phụ lục Sửa đổi/Cập nhật 

Phần 15. CÁC ĐỊNH 

NGHĨA 

Đoạn 197 

Cập nhật các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi (BCC) và 

nâng cao năng lực (CB) cốt lõi trong đoạn 197, bổ sung hướng 

dẫn về các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi (BCC) và 

nâng cao năng lực (CB) cốt lõi cần thực hiện từ năm 2020. 

Xem hướng dẫn chi tiết ở đoạn 197.  

Phụ lục 7. Quy chế thẩm 

định cho đơn vị kiểm đếm 

độc lập 

Bổ sung chú thích cho chỉ số DLI 2.1, cột Quy trình rà soát/Từ 

chối, ma trận quy chế thẩm định, giải thích rõ cho câu nói về tính 

hợp lệ liên quan đến kế hoạch 5 năm và tài liệu thiết kế công 

trình, và cho câu “Các đấu nối mới từ những công trình đã được 

thẩm định là bền vững trước đây…” 

Phụ lục 7. Quy chế thẩm 

định cho đơn vị kiểm đếm 

độc lập 

Bổ sung đoạn sau đây vào phần III. Phương pháp luận: “12. 

Hướng dẫn các phương án cho các xã điều chỉnh địa giới hành 

chính triển khai chương trình  và các phương án cho các trường 

học được sát nhập”  

Phụ lục 21. HƯỚNG 

DẪN TIÊU CHÍ CÔNG 

TRÌNH CẤP NƯỚC 

BỀN VỮNG  

Làm rõ các Tiêu chí chung, bổ sung “Các công trình cấp nước 

đưa vào báo cáo cho chỉ số cấp nước bền vững cần phải đã được 

kiểm đếm chỉ số đấu nối nước đang hoạt động trước đó; 

Các đấu nối nước bền vững (và cả các đấu nối nước đang hoạt 

động) cần phải được thực hiện trong chương trình (tuân thủ các 

tiêu chí hợp lệ của chương trình và vượt qua việc kiểm đếm), 

nhưng KHÔNG cần phải được tài trợ bởi WB. Thuật ngữ "trong 

chương trình" không phải là "được tài trợ bới chương trình" mà 

cần được hiểu là "hợp lệ trong chương trình”  

Làm rõ yêu cầu về thời gian vận hành, chỉ rõ tháng 3 là thời hạn 

chót cho các công trình cấp nước đạt được các tiêu chí bền vững 

để báo cáo kết quả từ năm 2020 trở đi (xem chi tiết trong Phụ lục 

21). 

Làm rõ yêu cầu về thu đủ bù chi, chấp nhận trợ cấp giá nước từ 

ngân sách địa phương với quyết định chính thức của UBND tỉnh.  

Phụ lục 22. HƯỚNG 

DẪN TIÊU CHÍ CÔNG 

TRÌNH CẤP NƯỚC 

HỢP LỆ  

Bổ sung Phụ lục 22: Hướng dẫn tiêu chí công trình cấp nước hợp 

lệ. 
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Cập nhật  tháng 3 năm 2020. Các nội dung sửa đổi và cập nhật sau đã được đưa vào Sổ tay 

thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 

21 tỉnh. 

Phần/Phụ lục Sửa đổi/Cập nhật 

Phần 4. Cấp nước 

(Đoạn 33) 

Cập nhật vào mục (d): “…(iii) hoặc tuân thủ theo QCVN 01-1:2018/BYT 

ban hành theo Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế hoặc Quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh/TP ban hành; (iv) Thông số Clo dư 

chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử 

trùng” 

Phần 15. Định 

nghĩa 

(Đoạn 181, 184, 

188) 

- Đoạn 181(Đấu nối cấp nước hoạt động):  Cập nhật: “…hoặc (iii) tuân 

thủ theo QCVN 01-1:2018/BYT ban hành theo Thông tư 41/2018/TT-

BYT của Bộ Y tế hoặc Quy chuẩn kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh/TP 

ban hành; (iv) Thông số Clo dư chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử 

dụng Clo làm phương pháp khử trùng” 

- Đoạn 184: Cập nhật vào mục a và b: “…; hoặc tuân thủ theo QCVN 01-

1:2018/BYT ban hành theo Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế hoặc 

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh/TP ban hành 

- Đoạn 188 (Hệ thống nước bền vững): Hiệu chỉnh định nghĩa Hệ thống 

cấp nước bền vững, cụ thể:  

+ Bỏ chú thích (16);  

+ Cập nhật vào (i): “(c) hoặc tuân thủ theo QCVN 01-1:2018/BYT ban 

hành theo Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế hoặc Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương do UBND tỉnh/TP ban hành; (d) Thông số Clo dư chỉ áp 

dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng”; 

+ Sửa mục (iii): “Tối thiểu 80% số đấu nối hệ thống dự kiến là FWSC”, 

kèm chú thích  19“hiện vẫn áp dụng tiêu chí 80% số đấu nối cấp nước theo 

kế hoạch của hệ thống/công trình là đấu nối cấp nước hoạt động đến khi 

Hiệp định tín dụng được điều chỉnh”;  

+ Bổ sung mục (v) Đối với công trình cấp nước có sử dụng hóa chất hoặc 

điện để sản xuất hoạc phân phối, tỷ lệ nước thất thoát phải dưới 25%. 

+ Bổ sung “Chi tiết hướng dẫn các tiêu chí xem xét công trình cấp nước 

bền vững trong phụ lục 21 Hướng dẫn về công trình cấp nước bền vững”. 

- Bổ sung chú thích: 18“Chương trình chỉ kiểm tra tối thiểu 14 chỉ tiêu của 

QCVN 02 làm căn cứ xác định đặt được chỉ số giải ngân về cấp nước của 

Chương trình. Tuy nhiên đối với các hệ thống cấp nước, kể cả công trình 

được đưa vào kiểm đếm cần tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam 

về chất lượng nước. 

Phụ lục 7.Quy chế 

thẩm định cho đơn 

vị kiểm đếm độc 

lập (Bảng 1: Ma 

trận quy chế thẩm 

định chỉ số giải 

ngân- chỉ số giải 

ngân 2-1; Phần 3-

Phương pháp luận 

Cập nhật các yêu cầu thẩm định đối với CSGN 2.1 trong Bảng 1. Ma trận 

quy chế thẩm định các CSGN. 

Xóa câu “Hệ thống nước được thẩm định là bền vững sẽ không được trình 

lại trong các năm tiếp theo” trong đoạn 10, Phần  III. Phương pháp luận 

Phụ lục  Bổ sung Phụ lục 21: Hướng dẫn tiêu chí xem xét công trình cấp nước bền 

vững 
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Các nội dung sửa đổi và cập nhật sau đã được đưa vào Sổ tay thực hiện Chương trình mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh. 

Phần/Phụ lục Sửa đổi/Cập nhật 

Phần Giới thiệu Bổ sung nội dung sau vào đoạn 7 c2. tiểu hợp phần 2: “Xây 

dựng năng lực của các nhà đầu tư trong việc chuẩn bị, theo dõi và  

giám sát việc tuân thủ các quy định của quốc gia về an toàn môi 

trường và xã hội”. 

Làm rõ các công trình rửa tay chỉ dành cho các công trình vệ 

sinh tại các trạm xá (đoạn 7(b) hợp phần 2)  

Phần 2: Cơ cấu tổ chức 

thực hiện 

Làm rõ trách nhiệm của Bộ NN-PTNT trong đoạn 20: “…bao gồm 

tuân thủ các quy định của quốc gia về an toàn môi trường và xã 

hội” 

Phần 2: Cơ cấu tổ chức 

thực hiện 

Làm rõ trách nhiệm của Bộ YT trong mục d, đoạn 20: “…bao gồm 

giải quyết các tác động tới sức khoẻ môi trường tiềm tàng” 

Phần 2: Cơ cấu tổ chức 

thực hiện 

Làm rõ trách nhiệm của NCERWASS trong mục h, đoạn 20: 

“…NCERWASS cũng sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và tổng hợp các 

báo cáo cấp tỉnh về tuân thủ các chính sách của quốc gia về an toàn 

môi trường và xã hội và báo cáo cho Bộ NN-PTNT ít nhất 6 tháng 

một lần” 

Phần 2: Cơ cấu tổ chức 

thực hiện 

Nhiệm vụ của Bộ TC và Bộ KHĐT trong thực hiện chương trình đã 

được đưa vào trong mục m đoạn 20. 

Phần 2: Cơ cấu tổ chức 

thực hiện 

Làm rõ trách nhiệm của Sở NN-PTNT hoặc cơ quan thường trực 

khác trong  mục b, đoạn 21: “…và báo cáo cho NCERWASS sự 

tuân thủ của họ về các quy định của quốc gia về an toàn môi trường 

và xã hội ít nhất 6 tháng một lần” 

Phần 3: KHHĐ Bổ sung thêm vào đoạn 24 b)… duy trì các cơ sở dữ liệu về  (i)  

“…môi trường/ xã hội” khiếu nại về thực hiện Chương trình 

Phần 4: Cấp nước Bổ sung nội dung sau vào đoạn 35 “Danh mục các hoạt động vận 

hành và bảo dưỡng cho các công trình nước được trình bày trong 

Phụ lục 20 nhằm hướng dẫn tỉnh và các công trình cấp nước áp 

dụng mô hình vận hành và bảo dưỡng dựa trên cộng đồng nhằm 

tuân theo các bước hướng tới bền vững. Tỉnh và các công trình 

nước được khuyến nghị nên sử dụng danh mục các hoạt động vận 

hành và bảo dưỡng này". 

Phần 5: Vệ sinh Bổ sung mới đoạn 71 thể hiện rằng “các nguồn vốn khác”, ngoài 

nguồn vốn của Chương trình , có thể tài trợ cho các hoạt động can 
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Phần/Phụ lục Sửa đổi/Cập nhật 

thiệp tại các xã để đạt được vệ sinh toàn xã. 

Phần 5: Vệ sinh Bổ sung nội dung sau vào mục b, đoạn 55 - Cửa hàng tiện lợi:  

TTYTDP/TTKSBT  sẽ cung cấp cho các cửa hàng tiện lợi các 

khuôn vòng bê tông và băng rôn để hỗ trợ hoạt động ban đầu” 

Phần 5: Vệ sinh  Đoạn 68, cập nhật để đưa 2.303 xã tự động hợp lệ cho VSTX sử 

dụng phương pháp luận uớc tính khu vực nhỏ 

Phần 5: Vệ sinh Làm rõ yêu cầu báo cáo trong đoạn 87 và 89. 

Phần 6: Tăng cường 

năng lực và hỗ trợ 

chính sách; Phần 15: 

Định nghĩa; Phụ lục 7: 

Quy chế thẩm định 

Đoạn 101, sửa đổi nhỏ đối với yêu cầu về bằng chứng đối với các 

hoạt động kế hoạch tăng cường năng lực được xem xét đặc biệt cho 

2016 

Phần 6: Tăng cường 

năng lực và hỗ trợ 

chính sách; Xuyên suốt 

Mục b, đoạn 96, chuyển giao trách nhiệm cho NCERWASS để hỗ 

trợ về hệ thống xã hội và môi trường cải thiện 

Phần 8: Quản lý Tài 

chính. 

Bổ sung nội dung sau vào đoạn 115: “Để đảm bảo tính minh bạch, 

Ngân hàng yêu cầu các tỉnh thông báo cho các nhà tài trợ, cấp vốn 

khác, như các tổ chức phi chính phủ (NGO), các đối tác phát triển, 

và các nhà đầu tư tư nhân, mà các khoản đầu tư của họ cũng sẽ tính 

vào chương trình PforR của NHTG”. 

Phần 10. Quản lý môi 

trường 

Sửa đổi đoạn 138, thay câu “Vụ QLNN sẽ thực hiện một Chương 

trình tập huấn cho các PCERWASS/Cơ quan, đơn vị…”bằng 

“NCERWASSsẽ thực hiện hướng dẫn; kiểm tra giám sát; tổng hợp 

báo cáo về môi trường…” 

Phần 11: Các khía cạnh 

xã hội 

Đoạn 140, làm rõ PCERWASS có trách nhiệm cử 1 cán bộ phụ 

trách các vấn đề về xã hội; bổ sung "tác động rủi ro xã hội của 

luồng lao động"  

Phần 13: Giám sát và 

Đánh giá 

Bổ sung thêm vào đoạn 155b)… duy trì các cơ sở dữ liệu về  (i)  

“…môi trường/ xã hội” khiếu nại về thực hiện Chương trình. 

Phần 15: Định nghĩa Đoạn 175, làm rõ về các trường học công lập chính ở các xã VSTX 

Phần 15: Định nghĩa Làm rõ định nghĩa c) Mở rộng công trình cấp nước hiện hữu  

trong mục 186: Bỏ các tiêu chí (i), (ii) và bổ sung đoạn sau vào 

(iii): “nếu công trình hiện có (cấp nước nông thôn hoặc đô thị) đã 

vận hành trước thời điểm Chương trình bắt đầu, thì…” 

Phần 15: Định nghĩa Bao gồm tiêu chí hợp lệ cho "nguồn nước tự khai thác bởi trường 
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Phần/Phụ lục Sửa đổi/Cập nhật 

học (nước mưa, nước giếng đào/khoan, nước suối) được xử lý 

thông qua máy lọc RO" (phần b mục iv đoạn 183) và (phần I mục ii 

đoạn 184). 

Phần 15: Định nghĩa Đoạn 186, Bổ sung ba tiêu chí hợp lệ cho các công trình cấp 

nước sử dụng mô hình quản lý vận hành dựa vào cộng đồng. 

Mục d, đoạn 186, mở rộng tiêu chí hợp lệ cho "Cải tạo một 

Công trình hiện hữu đang dừng hoạt động", bao gồm cả các công 

trình mà không quá 50% các đấu nối đã lắp đặt vẫn đang hoạt động. 

Phần 15: Định nghĩa Đoạn 187, Sửa đổi định nghĩa Hệ thống cấp nước bền vững “(iii) 

Tối thiểu 70% số đấu nối hệ thống dự kiến là FWSC” 

Phần 15: Định nghĩa Đoạn 197, Bổ sung các bảng xác định các hoạt động chính của 

BCC và Xây dựng năng lực triển khai từ 2018 trở đi. 

Phần 15: Định nghĩa Đoạn 197, Bổ sung vào bảng các hoạt động Xây dựng năng lực 

chính, Số 5. Đào tạo về Hướng dẫn về Giới và Dân tộc thiểu số " và 

Quản lý Môi trường, sẽ được triển khai từ 2019 trở về sau". 

Phần 15: Định nghĩa Mục 183, bổ sung nội dung sau vào định nghĩa Công trình vệ sinh 

hợp vệ sinh ở trường học và trạm y tế xã: Công trình vệ sinh trường 

học/Trạm y tế phải hoạt động bình thường:  

Đối với nhà vệ sinh dội nước: phải có đủ nước để xả, nhà vệ sinh có 

thể xả được nước, và không có vật nào cản trở việc xả nước. 

Mục lục, phụ lục Phụ lục 20: Danh mục các công việc vận hành và bảo dưỡng cho 

các công trình nước cộng đồng 

Phụ lục 2: Danh sách 

các luật và quy định về 

đất đai và dân tộc thiểu 

số 

Bỏ các đoạn m) và n). Bổ sung nội dung sau vào đoạn c): “Nghị 

định số 136/2015/ND-CP ngày 31/12/2015 của CPVN về hướng 

dẫn thực hiện một số Điều của Luật Đầu tư Công; Nghị định số 

99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 01/2017/ND-

CP ngày 6/1/2017 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 

quy định chi tiết việc thực hiện Luật Đất đai; Nghị định số 

16/2016/ND-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn ODA 

và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và Thông tư số 

12/2016/TT-BKHDT ngày 8/8/2016 hướng dẫn triển khai Nghị 

định 16; Nghị định số 61/2015/ND-CP ngày 9/7/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách tạo việc làm và quỹ việc làm quốc 

gia”. 

Phụ lục 2: Danh sách 

các luật và quy định về 

Bổ sung đoạn d) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/ 2014 

của Bộ TNMT quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất và chuyển giao 
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Phần/Phụ lục Sửa đổi/Cập nhật 

đất đai và dân tộc thiểu 

số 

mục đích sử dụng đất, và thu hồi đất; Thông tư số 36/2014/TT-

BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TNMT về phương pháp xác định 

giá đất; thu thập và điều chỉnh danh mục giá đất; xác định các mức 

giá đất cụ thể và tư vấn về định giá đất; Thông tư số 37/2014/TT-

BTNMT của Bộ TNMT ngày 30/6/2014 về đền bù, hỗ trợ và tái 

định cư sau khi Nhà nước thu hồi đất ; Thông tư số 332/2016/TT-

BTC ngày 26/12/2016 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông 

tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn triển khai Nghị định số 45/2014/ND-CP về thu thuế sử dụng 

đất”. 

Phụ lục 5: Sàng lọc tác 

động xã hội 

Thay thế bảng cũ "Sàng lọc đất" bằng bảng "Sàng lọc Tác động Xã 

hội" 

Phụ lục 5A: Thay thế 2 bảng “Lồng ghép các hoạt động công tác Dân tộc thiểu 

số vào Chu kỳ đầu tư Chương trình ” và “Tiến độ thực hiện Hướng 

dẫn về dân tộc thiểu số” bằng bảng “Danh mục các hoạt động gắn 

kết phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình thực hiện công trình 

nước máy” 

Phụ lục 5C: Sàng lọc 

tác động Xã hội về 

Giới 

Bổ sung phụ lục phụ về sàng lọc tác động xã hội về giới 

Phụ lục 7. Quy chế 

thẩm định 

Trang 162, sửa đổi yêu cầu về tính liên tục trong Quy trình rà 

soát/từ chối của Ma trận Quy chế thẩm định với DLI 1.3 cho phép 

“… CTCN hoạt động dưới 20 giờ/ngày…”. 

Phụ lục 7: Quy chế 

thẩm định 

Bổ sung nội dung sau vào II: Các vấn đề chung Bảng 1 thuộc DLI 

1.2 và DLI 2.2, và III. Phương pháp luận, đoạn 5: 'Nhà tiêu tư nhân, 

ví dụ các nhà tiêu dành cho giáo viên và/hoặc học sinh sống tại các 

khu của trường học nội trú là nằm ngoài phạm vi của chương trình 

và sẽ không thuộc phạm vi thẩm định, và cũng không được tính vào 

công trình và yêu cầu về tỷ lệ". 

Phụ lục 7: Quy chế 

thẩm định 

Làm rõ tiêu chí hợp lệ về nhà tiêu dùng chung trong DLI1.2 (vệ 

sinh toàn xã) bằng cách bổ sung nội dung sau đây vào II Các vấn đề 

chung Bảng 1 thuộc DLI 1.2: "Nếu một nhà tiêu dùng chung nằm 

tại một hộ gia đình khác, các tiêu chí được cải thiện không được 

thẩm định. Loại nhà tiêu này không được coi là nhà tiêu cải thiện. 

Nếu một nhà tiêu dùng chung với các hộ gia đình khác trong cùng 

một nhà/ khu/ mảnh đất (ví dụ, bên nhà thông gia, nhà tiêu sẽ được 

thẩm định và có thể là được cải thiện nếu đáp ứng tiêu chí" 

Phụ lục 7: Quy chế Đối với DLI1.3, làm rõ rằng các ĐVTĐĐL phải chuẩn bị thẩm tra 
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Phần/Phụ lục Sửa đổi/Cập nhật 

thẩm định tư cách hợp lệ của các công trình cấp nước theo định nghĩa trong Sổ 

tay. 

Phụ lục 7: Quy chế 

thẩm định 

Bổ sung nội dung sau vào II: Các vấn đề chung Bảng 1 thuộc DLI 

2.2, và III. Phương pháp luận, đoạn 12: "Tỷ lệ Học sinh trên mỗi hố 

tiêu được xác định trong định nghĩa công trình vệ sinh hợp vệ sinh 

sẽ được tính từ năm trường học được thẩm định cho DLI1.2 (vệ 

sinh toàn xã), chứ không phải năm mà trường được thẩm định cho 

DLI2.2 (trường duy trì trạng thái vệ sinh)". 

Phụ lục 7: Quy chế 

thẩm định 

Sửa đổi nhỏ đối với yêu cầu về bằng chứng đối với các hoạt động 

Truyền thông thay đổi hành vi (BCC) được xem xét đặc biệt cho 

2016 

Phụ lục 8: Báo cáo 

Chương trình 

Đoạn IV. Các khía cạnh xã hội của nội dung Báo cáo Chương trình 

hàng năm: thay thế 2 bảng cũ bằng 4 bảng mới 

Phụ lục 8: Báo cáo 

Chương trình 

Đoạn V về khía cạnh xã hội, lồng bảng “Danh mục các hoạt động 

gắn kết phụ nữ và đàn ông, DTTS vào chu trình thực hiện công 

trình nước”. 

Phụ lục 8: Báo cáo 

Chương trình và phụ 

lục 18 

Mẫu báo cáo hàng năm đã được cập nhật để yêu cầu các nội dung 

sau: 1) số người hưởng lợi trực tiếp của chương trình đạt được chia 

theo % nữ giới, % nữ là chủ hộ gia đình, và % hộ gia đình dân tộc 

thiểu số; 2) dân số của mỗi xã đạt vệ sinh toàn xã; và 3) Số nhân 

viên/ người hưởng lời từ các chương trình xây dựng năng lực. 

Phụ lục 19: Biểu mẫu 

Giám sát Tổng hợp 

Sửa đổi Biểu mẫu Báo cáo giám sát tổng hợp. 

 

GIỚI THIỆU 

VỀ HƯỚNG DẪN NÀY 

1. Sổ tay Thực hiện Chương trình (STTH) quy định nguyên tắc định hướng, chính sách, quy 

trình và yêu cầucho việc thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

Nông thôn dựa trên kết quả ở Khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên và Nam trung 

bộ(RB-SupRSWS).  

2. Mục đích của STTH là giải thích quy tắc và quy định của Chương trình và hướng dẫn chi 

tiết cho các cơ quan tham gia chương trình.  

3. STTHban hành theo Quyết định số: 2634/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/6/2017của Bộ trưởng 

Bộ NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trìnhđể 

được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện Chương trình. Nội dung STTH dựa trên các 

văn bản pháp quy liên quan có hiệu lực của CPVN; Hiệp định Tài trợ giữa Ngân hàng thế 
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giới và CPVN về RB-SupRSWS; Kế hoạch hành động Chương trình đã được phê duyệt; 

và hướng dẫn hoặc quyết định khác của các cơ quan chính quyền Trung ương có liên quan 

của Chương trình. Định kỳ, STTH có thể được sửa đổi, cập nhật những quy định liên quan 

của CPVN hoặc Ngân hàng thế giới hoặc những thay đổi khác đối với những căn cứ trên 

đây.Chương trình RB-SupRSWS bao gồm hỗ trợ cho các hoạt động được thực hiện tại các 

tỉnh tham gia Chương trình từ 01/01/2016 tới 31/7/2021. 

 

CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH  

VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ 

 

4. RB-SupRSWS là một Chương trình dựa trên kết quả, được thực hiện trong Chương trình 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thônsẽ hướng đến các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây 

Nguyên và Nam Trung bộViệt Nam trong giai đoạn từ 2016 đến 2020. Chương trình RB-

SupRSWS sẽ tập trung vào 21 tỉnh sau: 

Bắc Giang Bắc Kạn Bình Thuận 

Cao Bằng Đắk Lăk Đắk Nông 

Điện Biên Gia Lai Hà Giang 

Hòa Bình Kon Tum Lai Châu 

Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai 

Ninh Thuận Phú Thọ Sơn La 

Thái Nguyên Tuyên Quang Yên Bái 

5. Những tỉnh này có độ bao phủ vệ sinh thấp nhất trên toàn quốc, tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ lệ 

nghèo và bệnh tiêu chảy cao nhất. 

6. Mục tiêu phát triển của Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả là: 

Cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững tới nước sạch và vệ sinh nông 

thôn thuộc các tỉnh Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung bộ.  

7. Các hợp phần và các hoạt động chính của Chương trình bao gồm: 

a) Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn  

a1. Tiểu hợp phần 1: Cấp nước cho cộng đồng dân cư 

- Tăng cường độ bao phủ cấp nước cho các xã thông qua các hệ thống cấp nước; bao 

gồm cả phục hồi/cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình hiện đang không hoạt động 

hoặc hoạt động không hiệu quả và các hệ thống mới. Dựa trên nhu cầu của cộng đồng, 

đấu nối tới hộ gia đình sẽ được ưu tiên; ứng dụng công nghệ mới nhằm hỗ trợ xây 

dựng và đưa vào hoạt động các hệ thống thu phí nhằm chi trả cho việc vận hành và 

bảo trì các công trình. 
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a2. Tiểu hợp phần 2: Cấp nước và vệ sinh cho các trường học 

- Tăng cường độ bao phủ cấp nước cho trường học, hỗ trợ phục hồi/cải tạo và xây mới 

công trình vệ sinh trường học sẽ được ứng dụng các công nghệ phù hợp và giảmtối đa 

chi phí vận hành, cung cấp các trang thiết bị rửa tay, thiết bị vệ sinh đầy đủ ở trường 

học. Song song với lắp đặt hoặc phục hồi/cải tạo các công trình, các hoạt động cũng 

cần hỗ trợ cải thiện vận hành và bảo trì thông qua phát triển thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật.  

b) Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn  

- Cung cấp, hỗ trợ xây mới nhà tiêu cải thiện cho hộ gia đình chính sách nghèo/cận 

nghèo và hộ gia đình chính sách tại tất cả các xã trên địa bàn tỉnh (trừ xã thuộc thành 

phố là thủ phủ của tỉnh) thông qua quy trình minh bạch ở cấp địa phương. 

- Cung cấp các trang thiết bị rửa tay cho các công trình vệ sinh, xây mới hoặc cải tạo 

công trình vệ sinh và công trình cấp nước đầy đủ cho các trạm y tếxã tại tất cả các xã 

trên địa bàn tỉnh (trừ xã thuộc thành phố là thủ phủ của tỉnh). 

c) Hợp phần 3: Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá Chương trình 

gồm 3 tiểu hợp phần:  

c1. Tiểu hợp phần 1: Truyền thông thay đổi hành vi; nâng cao năng lực, hoạt động 

kiểm tra, giám sát và đánh giáChương trình. 

- Tập trung vào tăng cường năng lực các cơ quan cấp quốc gia, tỉnh và địa phương tham 

gia vào Chương trình nhằm phát triển năng lực triển khai, quản lý và cải thiện sự phối 

hợp giữa các ngành. 

- Tiến hành một chiến dịch vận động chính sách đối với các nhà hoạch định chính sách 

cấp cao trên phạm vi tỉnh và toàn quốc nhằm có được sự quan tâm, ủng hộ và thể chế 

hóa các mục tiêu vệ sinh, từ đó có thêm nguồn lực cho công tác Truyền thông thay đổi 

hành vi vệ sinh; cải thiện hành vi rửa tay, chấm dứt phóng uế bừa bãi và tăng tỷ lệ 

người dân xây dựng vàsử dụng nhà tiêu cải thiện. 

- Hỗ trợ xây dựng và tăng cường chuỗi cung cấp thị trường cung cấp dịch vụ xây nhà 

tiêu hợp cải thiện, đặc biệt là thiết bị giá rẻ cho nhà tiêucải thiện tại địa phương phù 

hợp và nằm trong khả năng chi trả của các nhóm đối tượng khác nhau tại cộng đồng. 

Các mô hình dịch vụ vệ sinh khác nhau sẽ được áp dụng dựa trên bài học thành công 

từ các mô hình thử nghiệm của các NGOs, các tổ chức quốc tế phối hợp với Bộ Y tế 

triển khai thực hiện trong thời gian qua và tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp với 

điều kiện địa phương của 21 tỉnh. Các can thiệp về truyền thông thay đổi hành vi sẽ 

được thực hiện tại 21 tỉnh.  

- Xây dựng một cách có hệ thống năng lực của các cán bộ y tế thôn, bản hoặc các tuyên 

truyền viên về vệ sinh địa phương của tỉnh, và trang bị cho họ các kiến thức chuyên 

môn để thực hiện các hoạt động huy động cộng đồng và thay đổi hành vi(TĐHV) 

nhằm hỗ trợ việc xây dựng và sử dụng nhà tiêu cải thiện một cách bền vững, kiểm tra 

giám sát chất lượng nước. theo quy định 

- Kiểm tra giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và xây dựng nhà tiêu hộ gia 

đình, nơi công cộng. 

- Nâng cao thể chế của các hệ thống lập kế hoạch và báo cáo của Chính phủ. 
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- Tăng cườngnăng lực, truyền thông và giám sát, theo dõi và đánh giá Chương trình 

MTQG NTM. 

- Hỗ trợ chính sách khi cần, ví dụ, đối với các cơ chế tài trợ có tính mới, sáng tạo. 

- Tăng cường tính bền vững của việc tiếp cận điều kiện vệ sinh và cấp nước được cải 

thiện thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho quản lý cộng đồng – kết nối với các hoạt động nằm 

trong các mục 1 và 2 ở trên bao gồm xây dựng các kế hoạch thưởng cho các xã đã có 

tiến bộ trong việc cải thiện về hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và quản lý 

cơ sở hạ tầng. 

c2. Tiểu hợp phần 2: Quản lý và giám sát thực hiện Chương trình (bao gồm cả vấn đề 

môi trường và xã hội). 

- Xây dựng năng lực của các nhà đầu tư trong việc chuẩn bị, theo dõi và đánh giá việc 

tuân thủ các quy định của quốc gia về an toàn môi trường và xã hội  

c3. Tiểu hợp phần 3: Kiểm đếm kết quả. 

8. Kết quả chủ yếu của Chương trình như sau:  

a) Cấp nước nông thôn. 

- Số đấu nối cấp nước khoảng: 255.000 đấu nối hoạt động. 

- Số ngườihưởng lợi từ cấp nước khoảng: 1.045.000 người (trung bình 4,1 người/hộ). 

- Số trường học có công trình cấp nước và vệ sinh được xây mới và cải tạo là 1.650 

trường học (bao gồm đầy đủ các trang thiết bị rửa tay, thiết bị vệ sinh và thiết bị lọc 

nước uống). 

b) Vệ sinh nông thôn. 

- Số xã tốithiểu đạt vệ sinh toàn xã là 680 xã tại 21 tỉnh. 

- Số nhà tiêucải thiện hộ gia đình trên địa bàn các xã (trừ xã thuộc thành phố là thủ phủ 

của tỉnh) của 21 tỉnhthuộc Chương trình được xây mới hoặc cải tạo khoảng: 400.000 

cái (trong đó: 100.000 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình xây mới được Chương trình hỗ 

trợ; 300.000 nhà tiêu cải thiện hộ gia đình được xây mới/cải tạo từ các hoạt động 

truyền thông của Chương trình); 

- Số trạm y tế được xây mới/nâng cấp hoặc sửa chữa các công trình vệ sinh, công trình 

cấp nước và các thiết bị rửa tay, thiết bị xử lý nước sạchtrên địa bàn các xã (trừ xã 

thuộc thành phố là thủ phủ của tỉnh) của 21 tỉnh thuộc chương trình là: 1.000 Trạm y 

tế xã. 

c) Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, theo dõi và đánh giá Chương trình. 

Chương trình đang được hỗ trợ bởi khoản viện trợ ODA của Ngân hàng thế giới thông 

qua công cụ cho vay Chương trình dựa trên kết quả (PforR) và tài trợ của CPVN. Giải 

ngân vốn của Ngân hàng thế giới cho CPVN sẽ dựa trên kết quả đạt được thay vì dựa 

trên chi phí. Kết quả được xác định thông qua các chỉ số cụ thể có thể đo lường được, 

được gọi là Chỉ sốgiải ngân (DLI). 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH 
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VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 

9. Chính phủ Việt Nam (CPVN) dành ưu tiên cho phát triển cấp nước và vệ sinh môi trường 

nông thôn. Chiến lược Quốc gia Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn đến năm 2020 đặt ra 

tầm nhìn và mục tiêu chung cho lĩnh vực này. Kể từ năm 2001, cấp nước và vệ sinh môi 

trường nông thôn đã được tài trợ thông qua một Chương trình mục tiêu Quốc gia riêng với 

ba giai đoạn: CTMTQG1 (1998-2005), CTMTQG2 (2006-2010), và CTMTQG3 (2012-

2015).  

10. Mặc dù CTMTQG3 kết thúc vào 31/12/2015, các hoạt động của Chương trình vẫn tiếp tục 

trong CTMTQG Nông thông mới (NTM) được phê duyệt trong Quyết định 1600/QĐ-TTg 

vào 16/8/2016. CTMTQG NTM bao gồm một hợp phần nhằm vào chỉ số 17 về môi 

trường nông thôn lấy từ các Chỉ số Quốc gia cho xã nông thôn mới. Hợp phần này gồm 3 

tiểu hợp phần: (i) Thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh nông 

thôn tới năm 2020, cải thiện điều kiện và nhận thức về vệ sinh, thay đổi hành vi vệ sinh, 

giảm nhẹ ô nhiễm môi trường, đóng góp vào cải thiện sức khoẻ và mức sống của người 

dân nông thôn, (ii) Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường ở làng/xã theo kế hoạch, 

thu thập và xử lý chất thải rắn và nước thải, cải thiện nghĩa trang, xây dựng quang cảnh 

môi trường xanh-sạch-đẹp, (iii) xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường ở các làng nghề đã bị 

ô nhiễm nghiêm trọng. CTMTQG NTM tiếp tục cho tới 31/12/2020. 

11. RB-SupRSWS được xây dựng trực tiếp dựa trên kinh nghiệm thiết kế và triển khai PforR 

hiện đang được thực hiện ở khu vực đồng bằng sông Hồng, và dựa trên kinh nghiệm quốc 

tế. Xúc tiến vệ sinh và truyền thông thay đổi hành vi còn hạn chế trong CTMTQG3 và 

mức đầu tư vào các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi vẫn chưa đủ để dẫn tới tác 

động có thể quan sát được. Trong Chương trình RB-SupRSWS vệ sinh nông thôn dựa vào 

hướng tiếp cận tập trung truyền thông thay đổi hành vi (BCC) tạo nhu cầu song song với 

việc phát triển thị trường vệ sinh để đảm bảo mọi người dân đều tiếp cận với các dịch vụ 

vệ sinh phù hợp và bền vững.  

12. Chương trình cũng quan tâm nhiều hơn tới vận hành và bảo dưỡng hạ tầng, và bù đắp chi 

phí để đạt được sự bền vững.  

13. Chương trình RB-SupRSWS phù hợp với mục tiêu phát triển kép của Ngân hàng thế giới 

là chấm dứt nghèo đói và thúc đẩy sự thịnh vượng chung bằng cách cải thiện mức sống 

của 40% dân số nghèo nhất nhằm đạt được phát triển kinh tế bền vững. 
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PHẦN 1: MỤC TIÊU VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG 

 

14. Sổ tay hướng dẫn (STTH) quy định nguyên tắc định hướng, chính sách, quy trình và yêu 

cầu để thực hiện Chương trình RB-SupRSWS. 

15. STTH mô tả quy trình thực hiện Chương trình, bao gồm (i) luật pháp, quy định, và hướng 

dẫn của Chính phủ Việt nam (CPVN) và hướng dẫn của các cơ quan trung ương liên quan 

áp dụng cho Chương trình, và (ii) các biện pháp bổ sung được Ngân hàng thế giới và 

CPVN thống nhất để cải thiện hệ thống đấu thầu mua sắm, quản lý tài chính, phòng chống 

tham nhũng, môi trường và xã hội như thể hiện trong KHHĐ đã được thống nhất, và (iii) 

Hiệp định tài trợ giữa Ngân hàng thế giới và CPVN về RB-SupRSWS. 

16. Các luật, quy định và hướng dẫn của CPVN áp dụng cho Chương trình là những văn bản 

hiện có hiệu lực. Do vậy, nếu có thay đổi về luật, quy định và hướng dẫn trong giai đoạn 

thực hiện Chương trình, luật, quy định và hướng dẫn mới hoặc cập nhật sẽ áp dụng. STTH 

sẽ được cập nhật tương ứng. 

17. Trong quá trình thực hiện trách nhiệm của mình trong Chương trình, tất cả các cơ quan 

Chính phủ và các Tỉnh tham gia phải được định hướng bởi, và tuân thủ, những nguyên tắc 

sau: 

a) Ngân sách phân bổ cho Chương trình sẽ được sử dụng đúng mục đích đã định, có 

sự quan tâm thích đáng tới các nguyên tắc kinh tế, hiệu quả, tiết kiệm, minh bạch 

và trách nhiệm. Chương trình sẽ tuân thủ hướng dẫn cơ chế tài chính do Bộ Tài 

chính cung cấp. 

d) Hệ thống tổ chức và các hoạt động lập kế hoạch đấu thầu, mời thầu, thẩm định hồ 

sơ, ký hợp đồng, quản lý hợp đồng, hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây 

dựng công trình, dịch vụ, và các chi phí hợp lệ khác cần đảm bảo ở mức hợp lý 

rằng Chương trình sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra thông qua quá trình và thủ tục 

đấu thầu đó. 

e) Hệ thống tổ chức dự toán ngân sách, kế toán, kiểm soát nội bộ, chuyển dẫn vốn, 

báo cáo tài chính, kiểm toán ngân sách và nguồn lực của Chương trình cần đảm 

bảo ở mức hợp lý rằng ngân sách và tài sản của Chương trình được sử dụng đúng 

theo quy định. 

f) Chương trình cần được thực hiện phù hợp với các điều khoản của hướng dẫn về 

phòng chống gian lận và tham nhũng trong Chương trình Tín dụng dựa trên kết 

quả (Ban hành ngày 01/02/2012 của Ngân hàng thế 

giới)http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTLAWJ

USTICE/0,,contentMDK:22820585~menuPK:7703379~pagePK:148956~pi

PK:216618~theSitePK:445634,00.html, và các quy định liên quan của luật 

pháp của CPVN. 

g) Thiết kế của Chương trình cần thúc đẩy tính bền vững về môi trường và xã hội và 

cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định liên quan tới tác động môi trường 

và xã hội trong Chương trình, đồng thời tránh, giảm thiểu, hoặc giảm nhẹ các tác 

động bất lợi. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTLAWJUSTICE/0,,contentMDK:22820585~menuPK:7703379~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:445634,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTLAWJUSTICE/0,,contentMDK:22820585~menuPK:7703379~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:445634,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTLAWJUSTICE/0,,contentMDK:22820585~menuPK:7703379~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:445634,00.html
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h) Chương trình sẽ tìm cách tránh, giảm thiểu hoặc giảm nhẹ các tác động bất lợi do 

Chương trình gây ra đối với môi trường tự nhiên và nguồn văn hóa vật thể. 

i) Chương trình sẽ đảm bảo việc thực hiện/cung cấp hàng hóa, công trình xây dựng, 

và trang thiết bị phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc hoạt động, và tuân 

thủ các tiêu chuẩn về áp dụng các công nghệ phù hợp với thiết kế kỹ thuật đã 

được nêu ở trong Văn kiện.  

j) Chương trình sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành để bảo vệ an toàn 

cho người dân và người lao động khỏi những rủi ro tiềm tàng trong quá trình thực 

hiện Chương trình. 

k) Chương trình sẽ quản lý việc thu hồi đất và mất khả năng tiếp cận tài nguyên thiên 

nhiên nhằm tránh hoặc giảm thiểu tình trạng người dân phải di dời nơi ở, và hỗ trợ 

những người bị ảnh hưởng cải thiện (hoặc ít nhất là khôi phục) sinh kế và mức 

sống của mình. 

l) Chương trình sẽ quan tâm thích đáng đến sự phù hợp về văn hóa và khả năng tiếp 

cận bình đẳng với lợi ích do Chương trình mang lại, trong đó đặc biệt là quyền và 

lợi ích của dân tộc thiểu số bản địa, đồng thời chú trọng đến nhu cầu và các mối 

quan tâm của những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Các nhóm dân tộc thiểu số và 

nhóm dễ bị tổn thương sẽ được tham vấn và chủ động tham gia vào Chương trình. 

18. Các hoạt động quan trọng cần thực hiện nhằm tăng cường tính minh bạch, cải thiện hoạt 

động đấu thầu, kiểm toán nội bộ, thu hồi đất, và làm việc với người Dân tộc thiểu số được 

thể hiện trong Kế hoạch hành động của Chương trình (KHHĐ) nêu tại Phụ lục 12. Việc 

đưa các hoạt động của KHHĐ vào hoạt động hàng ngày, một nội dung hết sức quan trọng 

đối với thành công của Chương trình, được quy định tại STTH này.  
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PHẦN 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN 

 

19. Chương trình sẽ được thực hiện như một phần của CTMTQG NTP, trong đó vệ sinh nông 

thôn và nước sạch nông thôn là các hợp phần chuyên ngành. Vai trò và trách nhiệm của các 

cơ quan thực hiện được mô tả trong những phần sau đây: 

20. Trách nhiệm của cấp Trung ương 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Chủ quản cấp quốc gia của 

Chương trình, chịu trách nhiệm chung trước Chính phủ về việc tổ chức thực hiện hiệu quả 

Chương trình, thực hiện những cam kết với nhà tài trợ và các quy định về quản lý vốn 

ODA của Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thiết lập Ban Chỉ đạo 

Chương trình, với trưởng ban chỉ đạo là lãnh đạo Bộ NN-PTNT, và có thành viên là đại 

diện lãnh đạo từ: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính, Tổng cục Thủy lợi, Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội 

và Uỷ ban nhân dân các tỉnh tham gia Chương trình.  

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, các Bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân 21 tỉnh trong việc quản lý, hướng 

dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, bao gồm tuân thủ các quy định của Việt 

nam về an toàn môi trường và xã hội. Tổng cục Thủy lợi chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc điều phối, quản lý chung việc triển 

khai thực hiện Chương trình; chủ trì quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc 

triển khai thực hiện Tiểu Hợp phần 1 thuộc Hợp phần 1: Cấp nước cho cộng đồng dân cư, 

và các hoạt động liên quan về cấp nước nông thôn của Hợp phần 3. 

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình của ngành Giáo dục và Đào tạo các 

địa phương thực hiện Tiểu Hợp phần 2 thuộc Hợp phần 1: Cấp nước và vệ sinh trường 

học, và các hoạt động liên quan về cấp nước và vệ sinh trường học của Hợp phần 3; phối 

hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc hướng dẫn xây dựng, tổng 

hợp, đề xuất kế hoạch hàng năm liên quan các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo 

thuộc Chương trình; tổng hợp, báo cáo kết quả và cung cấp thông tin về thực hiện các 

nhiệm vụ được giao chủ trì tại 21 tỉnh cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

d) Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường Y tế) chịu trách nhiệm chủ trì, quản lý, chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra,bao gồm xử lý các tác động tiềm tàng lên sức khỏe môi trường, 

vàgiám sát việc triển khai thực hiện Chương trình của ngành Y tế các địa phương thực 

hiện Hợp phần 2 - Vệ sinh nông thôn; các hoạt động liên quan về vệ sinh cá nhân, vệ sinh 

nông thôn của Hợp phần 3; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 

việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp, đề xuất kế hoạch hàng năm liên quan tới các hoạt 

động của ngành Y tế thuộc Chương trình; tổng hợp, báo cáo kết quả và cung cấp thông tin 

về thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì tại 21 tỉnh cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. Bộ Y tế có thể thành lập Ban Quản lý dự án thành phần thuộc Chương trình 

đặt tại Cục Quản lý môi trường Y tế.  

đ) Uỷ ban dân tộc chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai thực hiện các hoạt động truyền 
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thông và các hoạt động khác của Chương trình liên quan đến đồng bào dân tộc thuộc hợp 

phần 3. 

e) Kiểm toán Nhà nước đóng vai trò là Cơ quan Xác minh độc lập chịu trách nhiệm xác 

minh/thẩm tra các kết quả đạt được của Chương trình, kiểm toán tài chính cho Chương 

trình này. 

g) Tổng cục Thủy lợi (thông qua Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn) chịu 

trách nhiệm trong việc điều phối, hướng dẫn, tổng hợp và đề xuất kế hoạch hàng năm của 

Chương trình; tổng hợp báo cáo chung kết quả thực hiện Chương trình và điều phối các 

hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho 21 tỉnh; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và báo cáo tiến 

độ thực hiện so với Kế hoạch hoạt động của Chương trình. Tổng cục Thủy lợi thành lập 

Ban Điều phối Chương trình để giúp Tổng cục Thủy lợi về việc quản lý, điều phối, hướng 

dẫn và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong triển khai thực hiện Chương trình. 

h) Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương về mặt kỹ 

thuật trong thực hiện Hợp phần cấp nước nông thôn, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

các chỉ số giải ngân của các tỉnh về cấp nước; hỗ trợ các tỉnh thực hiện giám sát, đánh giá 

các kết quả liên quan tới cấp nước, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện công tác 

truyền thông về lĩnh vực nước sạch. Báo cáo Bộ thông qua Tổng cục Thủy lợi kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao của Chương trình.NCERWASS cũng sẽ chịu trách nhiệm 

theo dõi và tổng hợp các báo cáo cấp tỉnh về tuân thủ các chính sách của quốc gia về an 

toàn môi trường và xã hội và báo cáo cho Bộ NN-PTNT ít nhất 6 tháng một lần. 

i) Thanh tra Bộ NN-PTNT thực hiện chức năng thanh tra, có nhiệm vụ hướng dẫn và 

giám sát thực hiện về phòng chống gian lận và tham nhũng; Hướng dẫn các tỉnh thành lập 

cơ sở dữ liệu thông tin về phòng chống tham nhũng và gian lận trong quá trình triển khai 

Chương trình, định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng hợp các 

thông tin tại 21 tỉnh về phòng chống gian lận và tham nhũng, báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn và Ngân hàng thế giới theo Hiệp định. 

j) Ngân hàng chính sách xã hội chịu  trách nhiệm hướng dẫn Ngân hàng chính sách xã hội 

của 21 tỉnh trong việc phân bổ và giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho cấp nước và vệ 

sinh nông thôn phù hợp với kế hoạch thực hiện Chương trình. 

k) Quan hệ Đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn có nhiệm vụ hỗ trợ Chương trình trong 

đối thoại chính sách, chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm và kết quả thực hiện Chương 

trình. 

m) Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chấp thuận giải ngân từ Chương trình PforR RB- 

SupRSWS dựa trên kết quả đạt được sau khi thẩm định. Ngân sách hàng năm cho mỗi 

tỉnh tham gia chương trình và các cơ quan ởTrung ương (Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế, Bộ 

GDĐT, UBDT, SAV) sẽ được Bộ TC phân bổ cho thực hiện chương trình. Vốn của 

Chương trình sẽ được Bộ TC chuyển cho các tỉnh qua hệ thống tài khoản Kho bạc Nhà 

nước. Toàn bộ vốn chuyển từ Bộ TC tới các tỉnh dự kiến là cấp phát thông qua cơ chế cấp 

phát lại, mặc dù sẽ có một phần tối thiểu là cho vay lại. 
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21. Trách nhiệm của cấp tỉnh  

a) Ủy ban nhân dân tỉnh là Cơ quản chủ quản thành phần, chịu trách nhiệm quản lý, chỉ 

đạo, phân giao nhiệm vụ cho các sở, ngành trong việc thực hiện Chương trình trên địa bàn 

tỉnh; Chịu trách nhiệm hoàn thành các kết quả đầu ra của Chương trình trên địa bàn tỉnh. 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan, đơn vị thường trực khác được 

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao là cơ quan điều phối Chương trình ở cấp tỉnh, chịu trách nhiệm 

xây dựng và tổng hợp kế hoạch Chương trình của tỉnh; phối hợp với các sở, ngành trong 

quản lý, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình của tỉnh; tổng hợp, báo 

cáo về các kết quả chỉ số giải ngân hàng năm của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và báo cáo sự tuân thủ của họ về các quy định 

an toàn môi trường và xã hội cho NCERWASS ít nhất 6 tháng một lần; chủ trì quản lý, 

chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu hợp phần 1 thuộc Hợp phần I: Cấp nước cho 

cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, và các hoạt động liên quan về cấp nước nông thôn của 

Hợp phần 3.  

c)Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh làm đầu mối chịu trách nhiệm xây dựng 

kế hoạch, ngân sách hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo giám sát và đánh 

giá tiến độ các hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh cá nhân, vệ sinh nông thôn, đồng thời 

phối hợp với các sở, ban ngành trong quản lý, điều phối, kiểm tra, giám sát thực hiện 

Chương trình. Cụ thể: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chủ trì và chịu trách nhiệm tổ chức 

thực hiện Hợp phần 2 “Vệ sinh nông thôn” liên quan đến hoạt động xây dựng hoặc cải tạo 

nhà tiêu hộ gia đình, công trình cấp nước và vệ sinh Trạm y tế xã; và Hợp phần 3 “Nâng 

cao năng lực, truyền thông, giám sát, theo dõi và đánh giá Chương trình” liên quan đến 

lĩnh vực vệ sinh cá nhân, vệ sinh nông thôn; giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt. 

Phối hợp với Sở GDĐT và các cơ quan cấp tỉnh liên quan để lựa chọn danh sách xã vệ 

sinh toàn xã và lập kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi. 

d)Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, 

báo cáo giám sát và đánh giá tiến độ các hoạt động Tiểu Hợp phần 2 thuộc Hợp phần 1: 

Cấp nước và vệ sinh cho các trường học, và các hoạt động liên quan về cấp nước và vệ 

sinh trường học của Hợp phần 3; hợp tác chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn/cơ quan, đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao thường trực Chương trình và Sở Y 

tế/Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh về cung cấp nước sạch và vệ sinh ở trường học cũng như 

hỗ trợ các trường học vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước và vệ sinh”. 

22. Các Cơ quan khác 

a) Chương trình Nước và Vệ sinh (WSP) của Ngân hàng thế giới sẽ cung cấp thêm hỗ trợ 

kỹ thuật mục tiêu cho Chương trình để tăng cường xúc tiến vệ sinh. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ tập 

trung vào hai năm đầu thực hiện để hỗ trợ triển khai Chương trình nhanh chóng và bù đắp 

cho thiếu hụt về năng lực ở cấp trung ương và địa phương (Chi tiết tại Phụ lục 14. Hỗ trợ 

kỹ thuật giúp khởi động RB-SupRSWS).  

b) Hiệu quả của các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và phương thức cung cấp 

dịch vụ về vệ sinh đổi mới đã dẫn tới động lực để lãnh đạo UBND tỉnh quyết định nhân 

rộng Chương trình vệ sinh nông thôn ở các huyện mục tiêu dựa trên phương thức và cách 

tiếp cận cung cấp dịch vụ mới. 
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c) Hỗ trợ Kỹ Thuật này sẽ xây dựng dựa trên bộ công cụ truyền thông thay đổi hành vi và 

các bài học rút ra từ kinh nghiệm triển khai mô hình truyền thông tạo nhu cầu và phát 

triển thị trường vệ sinh tại tỉnh Hòa Bình do WSP hỗ trợ và 7 tỉnh bạn hữu do UNICEF hỗ 

trợ và các mô hình thúc đẩyvệ sinh đã triển khai trong thời gian qua, và đồng thời từ các 

kinh nghiệm khác của các NGO hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh ở Việt Nam như: EMW, 

SNV, Plan International và IDE trong việc hỗ trợ cộng đồng tiếp cận các điều kiện vệ sinh 

cơ bản thông qua việc triển khai các mô hình truyền thông thay đổi hành vi như Vệ sinh 

tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS), và tiếp thị vệ sinh, phát triển chuỗi cung ứng và 

kinh nghiệm nhiều năm của tổ chức Đông tây hội ngộ trong việc hỗ trợ các hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn thông qua cách tiếp cận hỗ trợ tài chính 

theo kết quả đầu ra. HTKT sẽ hỗ trợ chính phủ đạt được mục tiêu của Chương trình (đặc 

biệt trong những năm đầu), với trọng tâm đặt vào DLI 1.1, 1.2 và 3.2 về thay đổi hành vi, 

lập kế hoạch và bảo đảm năng lực thực hiện. 
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Hình 1: Sơ đồ Tổ chức Chương trình RB-SupRSWS 
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PHẦN 3: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

 

23. Kế hoạch Hành động Chương trình (KHHĐ) là một kế hoạch bao gồm các hành động cần 

được thực hiện để tăng cường việc thực hiện các quy định pháp lý, và những hoạt động chính 

thuộc Chương trình. KHHĐ đã được CPVN và Ngân hàng thế giới thống nhất. Việc tuân thủ 

KHHĐ là điều kiện cho mọi khoản giải ngân vốn của Chương trình. Những hành động này 

được xác định trong giai đoạn thiết kế Chương trình, và tập trung vào những vấn đề chính có 

thể cản trở việc thực hiện thành công Chương trình.  

24. KHHĐ được trình bày tại Phụ lục 9, và quy chế giám sát KHHĐ được trình bày tại Phụ lục 

10, và tóm tắt dưới đây: 

a) CPVN và các cơ quan thực hiện Chương trình sẽ triển khai các hoạt động  BCC của 

Chương trình theo Sổ tay thực hiện Chương trình. Chịu trách nhiệm phân bổ đủ, đúng và  

sử dụng đúng nguồn kinh phí dành cho BCC đã được xây dựng và phê duyệt bởi các cấp có 

thẩm quyền để triển khai các hoạt động thúc đẩy vệ sinh nông thôn. 

b) Các tỉnh tham gia Chương trình sẽ tăng cường tính minh bạch thông qua việc duy trì cơ 

sở dữ liệu về: (i) các khiếu nại và trả lời các khiếu nại về tham vấn cộng đồng/tham 

nhũng/quản lý tài chính/đấu thầu/môi trường/xã hội/ thực hiện Chương trình; và (ii) phản 

hồi của của người hưởng lợi tới các cơ quan thực hiện Chương trình và trả lời đối với 

những phản hồi đó. Thông tin sẽ được Bộ NN-PTNT tổng hợp ở cấp Quốc gia và định kỳ 

báo cáo cho Ngân hàng thế giới. Bộ NN-PTNT sẽ công bố các kênh nộp khiếu nại trong 

Chương trình, bao gồm dịch vụgiải quyết khiếu nại của NHTG. 

c) Đấu thầu cạnh tranh áp dụng theo quy định của Chính phủ.  

- Tất cả các đề xuất cho thiết kế chi tiết, giám sát thi công và hồ sơ dự thầu xây lắp, dù thấp 

hơn hoặc cao hơn mức giá ước tính của gói thầu đều sẽ được đánh giá; không được loại các 

đề xuất và hồ sơ dự thầu chỉ vì những sai lệch nhỏ, không quan trọng; 

- Các Doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc1(của tỉnh thực hiện đấu thầu hoặc Bộ NN-PTNT) 

sẽ không được tham gia dự thầu;  

- Các doanh nghiệp và cá nhân trong danh sách cấm/đình chỉ của địa phương, quốc gia hay 

NHTG sẽ không được phép tham gia2. 

d) Kế hoạch và ngân sách hàng năm sẽ được xây dựng theo hướng dẫn liên bộ cũng như 

theo văn kiện Chương trình và được phê duyệt ở tất cả các cấp và tiền sẽ được chuyển về 

cấp tỉnh một cách kịp thời theo như được phân bổ. UBND tỉnh phân bổ ngân sách cho các 

cơ quan thực hiện theokế hoạch đã được phê duyệt. Hành động này cần giải quyết cụ thể 

                                                 

1DNNN có thể tham gia nếu có thể chứng minh được việc đáp ứng cả bốn tiêu chí sau đây: (i) tự chủ về pháp lý, (ii) tự chủ 

về tài chính, (iii) hoạt động theo luật thương mại, hoặc (iv) không phải là cơ quan phụ thuộc của Bộ hoặc Sở thực hiện chương 

trình. 

2 Có thể tham khảo Danh sách cấm quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/, và danh sách cấm của Ngân hàng 

Thế giới tại http://www.worldbank.org/debarr, và danh sách đình chỉ tại https://clientconnection.worldbank.org. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://www.worldbank.org/debarr
https://clientconnection.worldbank.org/
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việc phân bổ thiếu vốn cho các hoạt động thực hiện công tác vệ sinh nông thôn và các hoạt 

động IEC/BCC. 

e) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các tỉnh tham gia Chương trình sẽ cùng xây 

dựng hướng dẫn để bảo đảm sự tham gia có hiệu quả và đảm bảo tham vấn với người dân 

địa phương, bao gồm cả các DTTS và các nhóm dễ bị tổn thương. Những hướng dẫn này, 

phải được các tỉnh tham gia Chương trình thực hiện, sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định hiện 

hành của pháp luật Việt Nam về dân tộc thiểu số thông qua một quá trình tham vấn, được 

thực hiện trước, và có đầy đủ thông tin.Phụ lục 5A bao gồm các hướng dẫn về Dân tộc 

thiểu số có thể được sử dụng làm cơ sở xây dựng hướng dẫn của Bộ NN-PTNT và các tỉnh 

tham gia Chương trình. 

25. Hướng dẫn chi tiết để đưa các hành động thuộc KHHĐ vào quy trình thực hiện được trình 

bày trong các phần tương ứng (Quản trị, Đấu thầu, Kiểm toán nội bộ, Thu hồi đất và Bồi 

thường và Dân tộc thiểu số) của STTH. Mỗi UBND tỉnh chịu trách nhiệm chuẩn bị các sắp 

xếp cần thiết để thực hiện KHHĐ, theo hướng dẫn của STTH này. 
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PHẦN 4: CẤP NƯỚC 

 

26. Một mục tiêu phát triển quan trọng của Chương trình là “tăng cường khả năng tiếp cận bền 

vững với dịch vụ cấp nước”.  

27. Chương trình sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ cấp nước thông qua: (i) cải tạo và 

sửa chữa các hệ thống hiện không hoạt động; (ii) mở rộng những hệ thống hiện tại và (iii) 

xây dựng mới các hệ thống nhỏ dựa trên cộng đồng; và (iv) chuyển từ hệ thống chung, ví dụ 

chung bể chứa và máy nước hay bơm tay sang đấu nối riêng từng hộ gia đình. Chương trình 

sẽ tăng cường sự bền vững thông qua lập kế hoạch phù hợp, thiết kế và thi công chất lượng, 

sự tham gia của cộng đồng từ khâu lựa chọn vị trí xây dựng công trình đến thiết kế, thi công, 

giảm sát; công tác quản lý vận hành để đạt hiểu quả cao nhất. 

28. Các khía cạnh kỹ thuật của Chương trình, bao gồm chuẩn bị Nghiên cứu khả thi/Báo cáo đầu 

tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật thi công, hồ sơ mời thầu, thi công, giám sát thi công, và quản 

lý hợp đồng sẽ được chuẩn bị hoặc thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn, quy tắc được chấp 

nhận, và thông sốkỹ thuật phổ biến. Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan được cung cấp tại Phụ 

lục 17. 

29. Quản lý nguồn nước trong Chương trình sẽ tuân theo Luật Tài nguyên nước năm 2012 và 

tuân theo Nghị định số 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện Luật này, ban hành ngày 

27/11/2013. Nước thải chưa được xử lý sẽ không được thải ra nguồn nước và khai thác nước 

sẽ được cấp phép khi cần thiết. UBND tỉnh sẽ phối hợp với các phương tiện truyền thông đại 

chúng và các tổ chức giáo dục để tiến hành các hoạt động tập huấn và truyền thông để nâng 

cao nhận thức và xúc tiến sự tham gia của người dân trong bảo vệ nguồn nước và sử dụng 

nước hiệu quả.Lập kế hoạch và thiết kế hệ thống sẽ tính đến sự sẵn có của nguồn nước, ứng 

dụng các công nghệ thu nước mới và truyền thống đã được nêu trong Văn kiện Chương 

trình,khai thác bền vững nguồn nước ngầm, thay đổi theo mùa, nhu cầu sử dụng cạnh tranh, 

biến đổi khí hậu, và rủi ro lũ lụt và lở đất. Chủ đầu tư sẽ bảo đảm có phân tích và điều tra đầy 

đủ về nguồn nước liên quan đến sự phù hợp của nguồn nước thô. Phân tích và điều tra này 

cần bao gồm một đánh giá về nguồn nước thay đổi theo mùa và ước tính về sự sẵn có nước 

chắc chắn ở mức 80%. Trong trường hợp có rủi ro cao về việc nguồn nước thay đổi theo mùa 

và bị hạn chế về phương án, người sử dụng cần được hỗ trợ để có tiếp cận nhiều nguồn.   

30. Công nghệ cấp nước được chọn sẽ phải phù hợp với mật độ dân số, và chất lượng và sự sẵn 

có của nguồn nước ở mỗi địa bàn. Ở các cộng đồng biệt lập ở miền núi phía Bắc, hệ thống 

cấp nước phổ biến là hệ thống cấp nước tự chảy và hứng nước mưa. Các cộng đồng khu vực 

Tây Nguyên và Nam Trung bộ thường dựa vào nguồn nước ngầm và một phần nước mặt. Ở 

cả bakhu vực, nước mưa được sử dụng theo mùa để bổ sung nước được cấp từ các nguồn 

khác.  

31. Chương trình sẽ thu hút sự tham gia đầy đủ của các cộng đồng trong việc ra quyết định về 

mức dịch vụ công trình nước, vận hành, bảo dưỡng, và tài trợ. 

32. Các tiêu chí và nguyên tắc thiết kế công trình cấp nước nông thôn sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn 

hiện hành về nước và vệ sinh ở Việt Nam. Đơn giá đầu tư cụ thể của các công trình cấp nước 
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xây mới, nâng cấp hay cải tạo có thể cao hơn hoặc thấp hơn đơn giá đầu tư trung bình chỉ ra 

trong Tài liệu Chương trình, các tỉnh cần xem xét điều này để bảo đảm đạt được các chỉ số cấp 

nước, đồng thời bảo đảm các khía cạnh kỹ thuật và bền vững. Với đặc thù MNPB, 

TN&NTB,đề xuất áp dụng theo bảng  dưới đây, kết hợp công việc hiện tại để xây dựng tiêu 

chuẩn nước nông thôn phù hợp do NCERWASS hiện đang thực hiện. Cần cân nhắc dòng tài 

chính để đảm bảo khả năng chi trả của người sử dụng. Các khía cạnh quan trọng liên quan 

đến mức dịch vụ và thiết kế cho hệ thống cấp nước do Chương trình tài trợ bao gồm: 

a) Các tiêu chí: 

TT Nội dung Đơn vị 
Giai đoạn 

2020 2030 

 Nhu cầu dùng nước    

1 Nhu cầu dùng nước sinh hoạt-Qsh lít/ng.ngđ   

 

 

Đối khu vực trung tâm cụm xã, xã 

đồng bằng, xã có điều kiện kinh kế 

phát triển … 

 60 80 

 Đối với khu vực khác  40 60 

2 Nước dùng dịch vụ-Qdv %Qsh 5% 5% 

3 Lượng nước thất thoát Qtt % <20% <20% 

4 Lượng nước dùng cho bản thân trạm 

xử lý 
% (Qsh+Qdv+Qtt)  

 Đối với công trình cấp nước tự chảy  ≤ 5% 

 Đối với công trình cấp nước nước  mặt 

và nước ngầm 

 
≤ 5% 

 Thông số kỹ thuật khác   

5 Hệ số dùng nước không điều hòa  

Kngmax 

 
1.2 

6 Áp lực nước tự do tại điểm lấy nước 

vào nhà 
m từ 6m đến 8m 

 

b) Các tỉnh trước khi phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình cấp nước nông thôn phải 

báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tuân thủ các tiêu chí thiết kế được quy 

định tại “mục a” nêu trên; 

c) Khối lượng nước: Cấp đủ nước có chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn cho các hộ cho 

mục đích sử dụng trong gia đình; 

d) Chất lượng nước sau xử lý phải tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Việt 

Nam:(i) Đối với hệ thống cấp nước có công suất Q<1000m3/ngđ thì đảm bảo tuân 

theo Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế; (ii) Đối với hệ thống cấp nước có 

công suất Q≥1000m3/ngđ thì đảm bảo giá trị giới hạn tối đa của Quy chuẩn QCVN 

01: 2009/BYT của Bộ Y tế,với tối thiểu 14 thông số liệt kê được qui định trong Quy 
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chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế; (iii) hoặc tuân thủ theo QCVN 01-

1:2018/BYT ban hành theo Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế hoặc Quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh/TP ban hành; (iv) Thông số Clo dư chỉ áp dụng 

cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng. 

e) Thời gian cung cấp dịch vụ: Đảm bảo cung cấp nước cho hộ gia đình 24/7 (Các hộ sử 

dụng bể chứa được coilà đảm bảo cấp nước liên tục 24 giờ/ngày). 

33. Xử lý nước ở mức cơ bản sẽ được cung cấp khi cần thiết, và phù hợp với nguồn nước và có 

thể được duy trì, chẳng hạn như bởi đại diện của cộng đồng; bảo vệ các dòng suối, giếng 

khoan có độ sâu trung bình/nông sử dụng bơm điện, bể lọc chậm cho nước mặt và bể nước 

mưa. Nước ngầm sẽ không được sử dụng để cấp nước cho hộ gia đình trong trường hợp có 

rủi ro arsen trên mức giới hạn cho phép trong tiêu chuẩn chất lượng nước liên quan, hoặc 

trong trường hợp mức canxi và sắt (ở Tây Nguyên) cao hơn tiêu chuẩn chất lượng nước. 

34. Việc tăng cơ hôi tiếp cận dịch vụ cấp nước sẽ là cấp nước liên tục 24 giờ thông qua cung cấp 

"Đấu nối cấp nước hoạt động" (FWSC), được xác định tại Phần 15. Tùy thuộc vào nhu cầu 

của cộng đồng, kết nối hộ gia đình điển hình được ưu tiên hơn so với các hệ thống dùng 

chung nhằm hỗ trợ việc xây dựng hệ thống thu phí để chi trả cho việc vận hành và bảo dưỡng 

hệ thống.  

35. Các mô hình quản lý bền vững sẽ được xây dựng cho các hệ thống cấp nước với hỗ trợ để 

tăng cường năng lực cho cộng đồng trong vận hành và bảo dưỡng. PCERWASS sẽ cung cấp 

hỗ trợ kỹ thuật cho các cộng đồng và giám sát sự bền vững của hệ thống tối thiểu 6 tháng/lần, 

bao gồm công tác thu phí, bảo dưỡng, chất lượng nước, và tiêu chuẩn tối thiểu cho quản lý 

cộng đồng.Danh mục các hoạt động vận hành và bảo dưỡng cho công trình nước được trình 

bày trong Phụ lục 20 nhằm hướng dẫn tỉnh và các công trình cấp nước áp dụng mô hình 

VH&BD dựa trên cộng đồng, nhằm tuân thủ các bước hướng tới bền vững. Tỉnh và các nhà 

máy nước được khuyến nghị nên sử dụng danh mục các hoạt động VH&BD này. 

36. Chương trình sẽ bảo đảm để cơ hội sử dụng dịch vụ cấp nước được duy trì thông qua "Hệ 

thống Nước bền vững" được định nghĩa tại Phần 15. Để hỗ trợ đạt được các Hệ thống Nước 

bền vững, UBND của mỗi tỉnh tham gia Chương trình sẽ phê duyệt một lộ trình thu phí sử 

dụng nước trong đó giá nước được tính toán để đảm bảo doanh thu từ nước đủ để bù đắp toàn 

bộ chi phí vận hành và bảo dưỡng sau hai năm kể từ khi công trình bắt đầu được đưa vào sử 

dụng (định nghĩa tại Phần 15).  

37. Các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn cấu thành một phần của lưu vực các sông Bằng 

Giang và Kỳ Cùng,do vậy không được xây dựng công trình cấp nước mới trên dòng chính 

của các sông này. 

38. Chương trình sẽ tuân thủ khung giá nước của Chính phủ, hỗ trợ việc phân bổ nguồn vốn để 

bù đắp giá nước, ưu tiên các hệ thống cấp nước ở các khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa. 

 

 

 

 

 



Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả             Sổ tay thực hiện (POM) 

30 

 

PHẦN 5: VỆ SINH 

 

39. Tới nay chưa có hoạt động nào đủ lớn về thay đổi hành vi vệ sinh và điều kiện vệ sinh ở các 

khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung bộ (MNPB-TN-NTB) để giảm tình 

trạng phóng uế bừa bãi của người DTTS. Một bài học lớn nhất ở Việt Nam và ở các quốc gia 

khác tới nay là việc chấm dứt phóng uế bừa bãi không dựa trên việc xây nhà vệ sinh. Các 

Chương trình bao cấp xây dựng nhà tiêu đã không thành công trong việc thay đổi cách sử 

dụng nhà vệ sinh của các hộ gia đình, dẫn tới nhà vệ sinh nhanh chóng bị xuống cấp do sử 

dụng và bảo quản không đúng cách hoặc nhà vệ sinh không được sử dụng mà bị bỏ không, 

tạo ra động lực ngược trong việc thúc đẩy cộng đồng xây dựng và sử dụng nhà vệ sinh, và là 

những chương trình đắt đỏ mà Chính phủ phải thực hiện ở quy mô lớn.  

40. Kinh nghiệm ở Việt Nam cho thấy việc xóa bỏ tình trạng đi tiêu bừa bãi và sử dụng nhà tiêu 

hợp vệ sinh chỉ thực sự đạt được khi thực hiện đồng thời các nội dung thay đổi hành vi ở cấp 

cộng đồng để tạo nhu cầu và thông qua hỗ trợ chuỗi cung cấp về vệ sinh để đáp ứng nhu cầu 

nhà tiêu. Các hình thức khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc triển 

khai thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi (ví dụ: quy trình thẩm định và 

công bố ODF) là một cách thức để ghi nhận công lao và khuyến khích, khích lệ, động viên 

các cá nhân và tập thể đó tiếp tục thực hiện các hoạt động thúc đẩy vệ sinh và làm tăng hiệu 

quả đạt được như các kết quả đã được chứng minh ở một số tinh như Điện Biên, Lào Cai, 

KonTum. 

41. Bên cạnh các yếu tố quan trọng trên, để đạt được và duy trì thành công là có sự quan tâm chỉ 

đạo quyết liệt của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan từ cấp Trung ương đến 

cấp tỉnh, kết hợp với sự cam kết thực hiện của cộng đồng tại mỗi địa phương.RB-SupRSWS 

có mục tiêu đẩy nhanh tiến độ về vệ sinh và nâng cao năng lực của các cơ quan thực hiện 

trong lập kế hoạch, thực hiện, và giám sát việc đạt được kết quả hướng đến vệ sinh toàn xã3. 

Vệ sinh toàn xã liên quan tới việc đạt được tiếp cận về vệ sinh, rửa tay với xà phòng, và cấp 

nước đạt tiêu chuẩn cho hộ gia đình, trường học và trạm y tế xã như định nghĩa trong Phần 

15. Các tiêu chí đánh giá vệ sinh toàn xã được tóm tắt dưới đây: 

a) 70% hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện; 

b) 80% hộ gia đình có điểm rửa tay, có xà phòng (hoặc sản phẩm thay thế xà phòng) và 

nước; 

c) Tất cả các trường học và trạm y tế có công trình cấp nước, vệ sinh đạt tiêu chuẩn và 

chỗ rửa tay hoạt động. 

42. Để đạt được các tiêu chí VSTX, Chương trình cần triển khai 2 mảng công việc là: (i)Hỗ trợ 

xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinhcho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách tại tất cả 

các xã của tỉnh (trừ những xã thuộc thủ phủ của tỉnh),tạo một mô hình để thúc đẩy các hộ dân 

địa phương tăng nhanh diện bao phủ nhà tiêu cải tiến hộ gia đình.Mức chi: các hộ nghèo, cận 

nghèo, gia đình chính sách được ngân sách Nhà nước hỗ trợ không quá 50 USD/nhà tiêu hợp 

                                                 

3  Vệ Sinh Toàn Xã (CWS) sẽ là bước đầu tiên để đạt được tình trạng các làng chấm dứt đi tiêu bừa bãi (ODF)  
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vệ sinh (hỗ trợ này sẽ áp dụng cho các nhà tiêu xây mới hợp vệ sinh xây sau 01/01/2016 cho 

tới khi kết thúc chương trình),và (ii) quan trọng hơn, là thực hiện các hoạt động truyền thông. 

Điều này đòi hỏi áp dụng các cách tiếp cận Truyền thông thay đổi hành vi (BCC) dựa trên 

bằng chứng, mà đã được chứng minh là thành công trong việc huy động cộng đồng tham gia 

với vai trò nòng cốt, là  phương thức hiệu quả hơn so với cách tiếp cận thông tin, giáo dục, 

truyền thông (IEC). Cách tiếp cận BCC nhằm tạo nhu cầu xây dựng và sử dụng nhà tiêu sẽ 

được thực hiện cùng với việc phát triển thị trường vệ sinh để đảm bảo có đủ các loại nhà tiêu 

phù hợp đáp ứng với mọi nhu cầu của người dân.Kết quả vệ sinh toàn xã đạt được trong một 

giai đoạn của Chương trình có thể được báo cáo để thẩm định trong giai đoạn báo cáo tiếp 

sau đó. 

43. Việc triển khai hợp phần BCC của Chương trình nhằm tạo cầu và phát triển thị trườngvệ sinh 

là một yêu cầu trong KHHĐ. Các DLI tương ứng là: Các kế hoạch truyền thông thay đổi 

hành vi được triển khai bởi các tỉnh tham gia chương trình(DLI1.1);các xã mới đạt được vệ 

sinh toàn xã tại các tỉnh tham gia chương trình (DLI1.2); các xã tại các tỉnh tham gia chương 

trình, mà đã đạt tình trạng vệ sinh toàn xã cách đây hai năm, nơi tất cả trường mẫu giáo, 

trường tiểu học và trung học cơ sở và trạm y tế xã duy trì được tình trạng vệ sinh(DLI2.2); và 

các kế hoạch phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện (DLI3.2).  

44. Tạo cầu và cung vệ sinh sẽ được giải quyết trong một gói tổng thể, tập trung vào truyền 

thông và các sản phẩm, dịch vụ cung ứng về vệ sinh hiệu quả và được chuẩn hóa để các 

tỉnhcó thể thực hiện thống nhất nhằm đảm bảo hiệu quả về chi phí và dễ dàng đo lường kết 

quả đạt được.   

45. Những người thực hiện sẽ được hỗ trợ thông qua tăng cường năng lực để hiểu và áp dụng 

những cách tiếp cận này. Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) cho nâng cao năng lực sẽ được cung cấp 

thông qua nguồn vốn của Chương trình và từ nguồn hỗ trợ và từ HTKT ban đầu chiến lược 

của Chương trình nước và vệ sinh (WSP) và UNICEF.  

46. Chương trình có các thuận lợi là (i) tận dụng các bài học kinh nghiệm và kết quả triển khai 

các mô hình thí điểm đã và đang được triển khai do UNICEF, WSP, NGOs và các cơ quan 

của Chính phủthực hiện; và bằng chứng từ nghiên cứu thăm dò, do VIHEMA chỉ đạo với sự 

hỗ trợ của UNICEF, WSP và được LSHTM thực hiện, tại các tỉnh mục tiêu nhằm đánh giá 

hiện trạng và tìm hiểu được các hành vi vệ sinh; (ii) HTKT của WSP nhằm hỗ trợ khởi động 

Chương trình (chi tiết của các hoạt động HTKT được trình bày trong Phụ lục 14).   

47. Thời điểm cho HTKT và việc thực hiện hợp phần BCC.  
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Hình 2: Thời điểm cho HTKT cho việc thực hiện hợp phần BCC 
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experience	
• Hoa	Binh	Pilot	

• Design	
agency	

• Plan	BCC	
Campaign	

• Latrine	
models	

• Training	
• Supply	chain	

support	
• Pilot	in	3	provinces	
• Planning	&	

budge ng	support	
• Advocacy	
• Implement		
• Monitor	

• Implementa on	
Support	(WSP)	

• Implement	
• Monitor	
• Advocacy	
	

2015	 2016	 2018	 2019	2017	 2020	

• Implement	
• Monitor	
• Review	process	
• Advocacy	

WSP	TA	to	support	SupRSWS	start	up	

Implemen ng	Scaling	up	Rural	Sanita on	&	Hygiene	

Developmental	
inputs	

• Implement	
• Monitor	
• Sustain	
• Advocacy	

• Implement	
• Monitor	
• Sustain	
• Evaluate	

 

Chú thích: HTKT có thể gia hạn để bù đắp khởi đầu và thực hiện muộn trong năm 2016. Tài liệu này cũng có 

thể được cập nhật một khi có quyết định về gia hạn. 

Chú thích: 

Developmental inputs:  Đóng góp phát triển / yếu tố đầu vào phát triển 

WSP TA to support RB-SupRSWS start up:  Khởi động hỗ trợ thực hiện Chương trình mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 

Implementing Scaling up rural sanitationvàHygiene:  Triển khai nhân rộng vệ sinh nông thôn 

Training modules:  Các mô đun tập huấn 

Formative research:  Nghiên cứu đánh giá ban đầu 

UNICEF/NGO experience:  Kinh nghiệm củaQuỹ nhi đồng LHQ/ tổ chức phi 

chính phủ 

Hoa Binh Pilot:  Thí điểm Hòa Bình 

Design agency:  Tổ chức thiết kế 

Plan BCC campaign:  Kế hoạch chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi 

Latrine models:  Các mô hình nhà tiêu/ nhà vệ sinh 

Training:  Đào tạo 

Supply chain support:  Hỗ trợ chuỗi cung ứng 

Pilot in 3 provinces:  Thí điểm tại 3 tỉnh 

Planningvàbudgeting support:  Lên kế hoạch và dự thảo ngân sách hỗ trợ 

Advocacy:  Vận động chính sách 

Implement:  Triển khai 

Monitor:  Giám sát/ theo dõi 

Implementation Support (WSP):  Hỗ trợ thực hiện Chương trình Nước và Vệ sinh ngân 

hàng thế giới 

Implement:  Triển khai 

Monitor:  Giám sát/ theo dõi 
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Advocacy:  Vận động chính sách 

 

48. Các hoạt động vệ sinh của Chương trình RB-SupRSWS tập trung vào thay đổi các hành vi 

chủ yếu sau, Các hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn: 

a) Xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh và nhà tiêu cải thiện thay vì sử 

dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh và đi tiêu bừa bãi (xem Phần 15 về định nghĩa nhà 

tiêu cải thiện) 

b) Rửa tay với xà phòng (hoặc sản phẩm thay thế của xà phòng) là một hành vi vệ sinh 

tối thiểu quan trọng. 

49. Điều này sẽ đạt được thông qua truyền thông thay đổi hành vi/tạo cầu, tăng cường chuỗi 

cung cấp vệ sinh trong khu vực tư nhân, tăng cường năng lực của những đối tượng thực hiện, 

vận động các nhà làm chính sách và phát triển chính sách. 

 Truyền thông thay đổi hành vi và tạo nhu cầu 

50. Phần lớn các nỗ lực BCC sẽ được tập trung vào những mục tiêuphát huy hiệu quả nhất trong 

thay đổi hành vi: ở hộ gia đình, thôn/bản, ở cấp xã; ở mẫu giáo, tiểu học sau khi tiếp nhận các 

công trình mới trong chương trình. Cách tiếp cận chung là thông qua chiến dịch truyền thông 

thay đổi hành vi được thực hiện bởi các cán bộ y tế thôn/bản, cộng tác viên, hội phụ nữ và 

giáo viên. 

Các hoạt động truyền thông tại cấp tỉnh, huyện 

51. Vận động chính sách thông qua các hội nghị lập kế hoạch, hội nghị tổng kết ,...để có được sự 

cam kết của chính quyền và các bên liên quan tạo điều kiện và thực hiện chương trình. 

52. Các hoạt động truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát các thông điệp 

về vệ sinh môi trường, xây dựng các phóng sự, tin bài về tình hình vệ sinh môi trường trên 

địa bàn tỉnh hoặc có thể thành lập các diễn đàn hoặc gameshow về vệ sinh sẽ được triển khai 

để thu hút sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như người dân đến vấn đề vệ sinh cá nhân, 

vệ sinh môi trường trong sự kiện truyền thông lớn như lễ mít tinh, lễ phát động hưởng ứng 

các ngày vệ sinh yêu nước (02/7), ngày nhà tiêu thế giới (19/11), ngày thế giới rửa tay bằng 

xà phòng (15/10)…. Ngoài ra, các cán bộ nòng cốt thực hiện Chương trình tuyến tỉnh, huyện 

sẽ được tuyến Trung ương hỗ trợ, đào tạo thành các giảng viên nòng cốt để có khả năng 

truyền đạt, hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ tuyến dưới triển khai tốt các hoạt động của Chương 

trình. 

Các hoạt động truyền thông tại cấp xã 

53. Xã là đơn vị hành chính cơ sở với hệ thống chính trị đồng bộ, có vai trò quyết định. Cần thiết 

xây dựng cấp xã là cấp thực hiện cơ bản trong các chương trình VSNT, trong đó trạm y tế xã 

trở thành tổ chức thực hiện VSNT chủ chốt, tiên phong trong việc vận động người dân xây và 

sử dụng nhà tiêu cải thiện và thay đổi hành vi vệ sinh một cách bền vững. Các hoạt động 

truyền thông, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về nhà tiêu cải thiện do 

cán bộ y tế cấp xã làm đầu mối tổ chức, điều hành với sự tham gia của các tổ chức chính trị 

xã hội như hội phụ nữ…như sau: 



Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả             Sổ tay thực hiện (POM) 

34 

 

a) Phát tin qua loa truyền thanh: Loa phát thanh là phương tiện rất cần thiết trong 

việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị tại địa phương, đồng thời là phương 

tiện hữu ích với những người dân để tiếp nhận thông tin. Loa phát thanh xã sẽ đưa 

những bản tin, những quy định pháp luật, những tấm gương điển hình hoặc đơn giản 

là giới thiệu mô hình chuỗi cung ứng... liên quan đến vệ sinh. Các bản tin sẽ được 

phát vào những giờ nhất định, phù hợp với điều kiện địa phương. Loa truyền thanh 

được sử dụng để thông báo cho hộ các tin ngắn về tình hình vệ sinh tại địa phương, 

để mời hộ dân tham gia họp thôn hoặc tham gia các sự kiện công cộng và để tuyên 

truyền các thông tin về xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu. 

b) Tổ chức các sự kiện tại cộng đồng: “Hội thi Vệ sinh”, “Ngày hội vệ sinh”, vẽ tranh 

tường cổ động… Đây là một sự kiện đặc biệt bao gồm nhiều hoạt động tuyên truyền, 

vui chơi, giải trí có liên quan đến vấn đề vệ sinh. Sự kiện này có thể huy động sự 

tham gia tích cực từ phía khu vực tư nhân; các cơ sở kinh doanh có thể thông qua các 

hoạt động giải trí để giới thiệu các phương án nhà tiêu và các sản phẩm vệ sinh. 

c) Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học:Thông qua các hoạt động 

tập thể, hoạt động nhóm học sinh, vẽ tranh, tìm hiểu về nhà tiêu trường học, cách sử 

dụng các dụng cụ để làm vệ sinh để thúc đẩy việc học sinh tự giác giữ gìn vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh, giữ gìn nhà tiêu trường học luôn sạch đẹp. Hoạt động này cũng góp 

phần đảm bảo cho kết quả của chương trình được duy tu, bảo dưỡng và bền vững. 

Hoạt động truyền thông thay đổi hành vi trường học có thể thực hiện thành một buổi 

truyền thông hoặc có thể thực hiện theo các tiết học riêng rẽ. 

Các hoạt động truyền thông tại cấp thôn 

54. Phần lớn các nỗ lực BCC sẽ được tập trung vào những mục tiêu phát huy hiệu quả nhất trong 

thay đổi hành vi: ở hộ gia đình, thôn/bản, ở cấp xã; ở mẫu giáo, tiểu học sau khi tiếp nhận các 

công trình mới trong chương trình. Cách tiếp cận chung là thông qua chiến dịch truyền thông 

thay đổi hành vi được thực hiện bởi các cán bộ y tế thôn/bản, được hỗ trợ bởi cộng tác viên, 

hội phụ nữ, đoàn thể... 

a) Vẽ bản đồ vệ sinh thôn bản: Bản đồ vệ sinh thôn thể hiện được tình hình vệ sinh 

trong thôn một cách  trực quan. Các nhãn màu khác nhau sẽ biểu thị rõ tình trạng vệ 

sinh của từng hộ: có nhà tiêu cải thiện, có nhà tiêu không hợp vệ sinh, hoặc  chưa có 

nhà tiêu. Mỗi thôn sẽ chuẩn bị bản đồ thôn khi bắt đầu chương trình vệ sinh (sau khi 

đã tổ chức các  khoá tập huấn  cho Tuyên truyền viên và Cộng tác viên bán hàng),  

và sẽ được cập nhật trước và sau mỗi cuộc họp thôn chuyên về vệ sinh hộ gia đình. 

Đây là một công cụ truyền thông thay đổi hành vi, dùng để phân tích và thảo luận 

cùng với người dân về tình hình vệ sinh thôn bản.  Với  Bản đồ vệ sinh thôn, trưởng 

thôn và y tế thôn bản nắm bắt được hoàn cảnh của các hộ khó khăn để có hướng 

tuyên truyền, động viên và hỗ trợ những gia đình này trong việc xây dựng, sử  dụng  

và bảo  quản  nhà tiêu cải thiện. Bản đồ vệ sinh thôn là một công cụ hữu ích trong 

công tác lập kế hoạch và giám sát vệ sinh hộ gia đình thông qua việc đăng kí và cam 

kết xây nhà tiêu cải thiện của các hộ. 

b) Các cuộc họp thôn về vệ sinh:Họp thôn chuyên về vệ sinh là một trong những kênh 

truyền thông chính để vận động các hộ gia đình đầu tư vào vấn đề vệ sinh và cải 

thiện các thói quen vệ sinh. Các cuộc họp thôn về vệ sinh hộ gia đình sẽ sử dụng 
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phương pháp  tiếp cận có sự tham gia. Theo đó, tất cả người tham gia cuộc  họp 

sẽcùng nhau  thảo luận, phân  tích và đưa ra kết luận cuối cùng. Cán  bộ y tế thôn bản  

cùng  với trưởng thôn sẽ điều hành  cuộc họp, đưa ra các chủ đề và câu hỏi thảo luận 

cho người tham gia. Người đưa ra các quyết định là những người tham gia trong cuộc 

họp chứ không phải cán bộ y tế thôn bản hay trưởng thôn. Họp thôn chuyên về vệ 

sinh là cuộc  họp dành  riêng cho chủ đề vệ sinh. Vì thế, trưởng thôn và y tế thôn bản 

cần chuẩn bị kỹ về nội dung, chương trình, phương pháp và các tài liệu/công cụ 

nhằm đảm bảo cho sự thành công của cuộc họp. Nên tổ chức ít nhất 2 cuộc họp thôn. 

Cuộc họp thôn thứ nhất, tập trung nâng cao nhận thức và tuyên truyền các lợi ích của 

nhà tiêu cải thiện và giới thiệu bản đồ vệ sinh thôn. Cuộc họp thôn thứ hai trở đi, tập 

trung cung cấp các thông tin về các cơ sở cung ứng nhà tiêu, giá thành và phương án 

mua hàng. Thu được cam kết và kế hoạch xây nhà tiêu của người dân; tập trung cập 

nhật bản đồ vệ sinh thôn và nâng cao nhận thức của người dân về cách sử dụng và 

bảo quản nhà tiêu đúng cách. Thành phần tham dự cuộc họp thôn bao gồm: Người 

dân; Trưởng thôn; các ban ngành của thôn, cán bộ y tế thôn bản; cán bộ y tế cấp xã, 

các đơn vị cung ứng nhà tiêu và các thợ xây. 

c) Kích hoạt vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS):Kích hoạt CLTS có thể 

được thực hiện trước các cuộc họp thôn, tại cộng đồng còn có tình trạng phóng uế 

bừa bãi, hoặc tỷ lệ sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh cao (trên 50%) nhằm thúc đẩy 

người dân tự phân tích tình hình vệ sinh, thấy rõ tác hại do phân người gây ra để thay 

đổi nhận thức và cam kết chấm dứt phóng uế bừa bãi hoặc chấm dứt sử dụng nhà tiêu 

không hợp vệ sinh. Buổi kích hoạt CLTS được thực hiện tại cộng đồng (có thể là 

toàn thôn, hoặc theo từng tổ, xóm) theo 12 bước liên tục do cán bộ y tế huyện, xã 

thực hiện. 

d) Họp lồng ghép (kết hợp nội dung vệ sinh trong các cuộc họp thôn thông 

thường):Các cuộc họp thường kỳ trong thôn sẽ đưa thêm các nội dung về vệ về vệ 

sinh vào trong chương trình cuộc họp, để cung cấp các thông tin cập nhật về các vấn 

đề vệ sinh và tình trạng vệ sinh trong thôn. 

e) Thăm hộ gia đình:Đây là kênh truyền thông quan trọng thứ hai trong chiến dịch 

truyền thông. Các tuyên truyền viên thôn bản sẽ đến thăm các hộ dân và vận động hộ 

dân xây nhà tiêu cải thiện sau khi đã giải thích cụ thể cho họ hiểu về các lợi ích của 

nhà tiêu cải thiện, về giá cả và đặc tính của các phương án nhà tiêu khác nhau. Trong 

các chuyến thăm hộ, người tuyên truyền viên sẽ phải thay đổi các thông điệp vận 

động và các nội dung cung cấp cho hộ gia đình sao cho phù hợp với hoàn cảnh của 

hộ đó, ví dụ như khả năng chi trả, diện tích đất sẵn có, nguồn nước sử dụng, và các 

động cơ xây dựng nhà tiêu của hộ,  hướng dẫn cho hộ dân biết cách sử dụng và bảo 

quản từng loại nhà tiêu, đồng thời cố gắng kết nối hộ dân với các cơ sở cung ứng nhà 

tiêu và các cộng tác viên bán hàng. Nếu người dân thực sự không có khả năng chi trả, 

tuyên truyền viên sẽ hướng dẫn cho hộ cách tự xây nhà tiêu (sử dụng tờ rơi hướng 

dẫn tự xây nhà tiêu) để họ có thể tự xây được nhà tiêu theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 

khi có khả năng về kinh tế. 

f) Tuyên truyền trên loa phát thanh:Kênh truyền thông này sẽ tập trung tuyên truyền 

các thông điệp vận động và các thông tin hữu ích như các quy định về vệ sinh, lịch 

họp thôn về vệ sinh hay tỷ lệ bao phủ nhà tiêu cải thiện trong thôn. Loa phát thanh 
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chỉ là kênh truyền thông phụ trợ để tuyên truyền các thông điệp vận động. Cán bộ địa 

phương có thể phát tin thông báo về các sự kiện vệ sinh cấp xã qua mạng lưới loa 

phát thanh hàng tuần. 

 Các hoạt động phát triển thị trường vệ sinh: 

 Lựa chọn và phát triển các mô hình kinh doanh vệ sinh.   

55. Có 3 loại mô hình kinh doanh chính trong lĩnh vực vệ sinh cần được lựa chọn và phát triển 

bao gồm:  

a) Cửa hàng tiện ích- cung cấp dịch vụ trọn gói được sử dụng đối với vùng có thị 

trường mua bán vật liệu và trang thiết bị vệ sinh. 

b) Dịch vụ từng phần được sử dụng đối với những vừng chưa có thị trường mua bán vật 

liệu sẽ áp dụng mô hình dịch vụ tại chỗ thông qua các nhóm thợ xây hay tuyên 

truyền viên ở cộng đồng. 

c) Người dân tự xây dựng NTHVS được sử dụng đối với việc xây dựng những loại nhà 

tiêu đơn giản, không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật. Mô hình này cũng được sử dụng hiệu 

quả với việc nâng cấp, sửa chữa nhà tiêu. 

 Mô hình cửa hàng tiện ích  

a) Cửa hàng tiện ích là một mô hình cửa hàng bán lẻ mà tại đó các khách hàng có thể 

mua tất cả các vật liệu và trang thiết bị cần thiết để xây một nhà tiêu cải thiện hoàn 

chỉnh. Các cửa hàng này có thể cung cấp các dịch vụ khác nhau như dịch vụ xây 

dựng, vận chuyển, tư vấn cho hộ gia đình về loại nhà tiêu phù hợp, cách sử dụng và 

bảo quản nhà tiêu, hỗ trợ tài chính hoặc bảo hành sản phẩm để người dân chọn được 

loại hình phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của gia đình mình với mức giá 

chuẩn và chất lượng tốt. Người dân có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ 

của các CHTI tùy theo nhu cầu của gia đình mình. 

b) Lựa chọn và thành lập Cửa hàng Tiện ích:TTYTDP/TTKSBT  sẽ hỗ trợ thành lập và 

tập huấn các CHTI, mạng lưới tiếp thị và phân phối của cửa hàng bằng cách tuyên 

truyền về mô hình kinh doanh này; TTYTDP/TTKSBT  sẽ cung cấp các khuôn bê 

tông và biểu ngữ cho các cửa hàng tiện lợi để hỗ trợ hoạt động ban đầu 

 

c) Đào tạo đội ngũ thợ xây: CHTI cần thành lập mạng lưới thợ xây để có thể cung cấp 

trọn gói sản phẩm nhà tiêu đồng thời quản lý được chất lượng xây dựng của sản 
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phẩm. Đội ngũ thợ xây này sẽ được tham gia vào lớp tập huấn về kỹ thuật xây dựng, 

cách sử dụng và bảo quản các loại nhà tiêu cải thiện.   

d) Lập mạng lưới Cộng tác viên bán hàng (CTV): bao gồm lựa chọn các ứng cử viên 

làm CTV, tập huấn cho họ cách xây dựng mạng lưới tiếp thị của mình để họ có thể 

tiếp tục mở rộng hoạt động sau khi chương trình vệ sinh ngừng hỗ trợ. CTV là cầu 

nối giữa bên bán (CHTI) và bên mua (hộ gia đình), cung cấp dịch vụ xây nhà tiêu 

đáp ứng với nhu cầu của khách hàng. CTVcó thể là cán bộ y tế thôn bản, cán bộ phụ 

nữ, thôn bản, v.v.. 

e) Kết nối nhóm GVQV và CHTI: Đây là hoạt động tuyên truyền, vận động các thành 

viên trong nhóm GVQV tham gia sử dụng vốn quay vòng của nhóm vào mục đích 

xây nhà tiêu cải thiện thông qua dịch vụ được cung cấp của cửa hàng tiện ích do các  

Cộng tác viên bán hàng; Hội phụ nữ xã, thôn và những người đang điều hành và 

quản lý nhóm GVQV thực hiện.  Tiến trình thực hiện qua các bước: Chuẩn bị các 

thông tin từ CHTI như khả năng hỗ trợ tài chính,Tỷ lệ lãi suất , Chính sách giảm giá ; 

Giải thích về mô hình nhóm GVQV xây nhà tiêu cải thiện; Trả lời các thắc mắc của 

thành viên nhóm GVQV; Hẹn thăm các hộ có nhu cầu tham gia; Thăm hộ có nhu cầu 

tham gia nhóm GVQV; Thống nhất về việc mua nhà tiêu; Hoàn tất thủ tục mua nhà 

tiêu theo nhóm; Nhận tiền quỹ của nhóm GVQV, CTV thanh toán với CHTI, Mở 

rộng quy mô nhóm GVQV 

 Mô hình dịch vụ từng phần  

Đối với nơi thị trường chưa phát triển. Thông qua các nhóm thợ xây hay tuyên truyền 

viên ở cộng đồng bao gồm các hoạt động như:  (i)Thợ xây đúc ống bi và lắp đặt ống bi, 

tấm nanh bê tông hoặc xây dựng tại hộ gia đình. (ii) Cho thuê/ mượn khuôn đổ ống bi; 

(iii) Cửa hàng bán lẻ kiêm lắp đặt dụng cụ, thiết bị nhà tiêu; (iv) Mô hình cửa hàng bán lẻ 

kiêm việc sản xuất phụ kiện, tấm nanh bê tông và lắp đặt nhà tiêu quy mô trung bình; (v) 

Mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ đúc ống bi và lắp đặt nhà tiêu tại chỗ- quy mô nhỏ. Mô 

hình này còn bao gồm các dịch vụ tư vấn kỹ thuật nhà tiêu của cán bộ y tế, thợ xây, dịch 

vụ hỗ trợ tài chính, vận chuyển, dịch vụ hút, thông tắc bể phốt.... 

 Mô hình người dân tự xây dựng nhà tiêu cải thiện 

Các hộ dân sẽ tự mua nguyên vật liệu và sẽ quyết định lựa chọn loại nguyên vật liệu với 

giá cả phù hợp với điều kiện của gia đình.  Hộ gia đình tự tìm hiểu về kỹ thuật xây dưng, 

thông thường qua hàng xóm, thợ xây và các tài liệu truyền thông của ngành y tế.  Sau đó 

hộ gia đình sẽ thực hiện việc xây dựng nhà tiêu. Loại nhà tiêu thông thường là nhà tiêu 

hai ngăn ủ phân tại chỗ hoặc nhà tiêu thấm dội với kỹ thuật đơn giản. Việc hộ gia đình tự 

xây nhà tiêu cần được khuyến khích do tiết kiệm được kinh phí, Hộ gia đình hiểu biết hơn 

trong sử dụng, duy trì. Mô hình này cũng rất thích hợp với việc nâng cấp, sửa chữa nhà 

tiêu là công việc mà thợ xây ít muốn làm. Tuy nhiên lưu ý là cần có hỗ trợ, giám sát và 

tập huấn cho Hộ gia đình về kỹ thuật xây dựng nhà tiêu để đảm bảo nhà tiêu được xây 

đúng kỹ thuật. 

 Các hoạt động tăng cường năng lực: 

56. Cục Quản lý môi trường y tế chịu trách nhiệm lựa chọn các giảng viên nòng cốt cấp quốc gia 

về truyền thông thay đổi hành vi. Các TTYTDP/TTKSBT  tỉnh đầu mối chịu trách nhiệm tiếp 
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nhận bộ công cụ và lựa chọn các giảng viên nòng cốt cấp tỉnh. TTYTDP/TTKSBT  cấp tỉnh 

sẽ hỗ trợ TTYT huyện và tuyến xã trong việc lựa chọn các cán bộ tham gia tập huấn và triển 

khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng. VIHEMA chịu trách nhiệm 

tổ chức các lớp tập huấn cho các giảng viên nòng cốt cấp tỉnh, TTYTDP/TTKSBT  tỉnh chịu 

trách nhiệm tổ chức đào tạo tại địa phương mình 

57. Cục quản lý môi trường y tế phối hợp với Ngân hàng thế giới hiệu chỉnh các tài liệu, bộ công 

cụ phục vụ cho hoạt động truyền thông của Chương trình và bộ tài liệu/công cụ sẽ được 

chuyển giao cho tuyến tỉnh để thực hiện.  

 Lựa chọn giảng viên nòng cốt cho các tỉnh:  

Các TTYTDP/TTKSBT  tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận bộ công cụ truyền thông và lựa 

chọn các giảng viên nòng cốt cấp tỉnh. TTYTDP/TTKSBT  cấp tỉnh sẽ hỗ trợ TTYT 

huyện và trạm y tế xã trong việc lựa chọn các cán bộ tham gia tập huấn và triển khai các 

hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng. 

 Tập huấn cho giảng viên nòng cốt (TOT): 

Các giảng viên nòng cốt sẽ được tập huấn và sẽ là các giảng viên cho các cấp thấp hơn để 

truyền đạt lại các kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng truyền thông tại cộng đồng. Các lớp 

tập huấn TOT tập trung vào các nội dung  như: kỹ năng truyền thông vận động cộng đồng 

thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, ,;kỹ năng lập kế hoạch và tổ chúc 

triển khai các hoạt động của Chương trình; ;, kiểm tra, giám sát các hoạt động của 

Chương trình; xây dựng và sử dụng nhà tiêu cải thiện, tiếp thị vệ sinh và kết nối chuỗi 

cung - cầu,. 

 Tập huấn cho cán bộ thực hiện dự án:   

o Cấp huyện –Tăng cường năng lực về: Lập kế hoạch cấp huyện, vận động chính sách, 

hỗ trợ và giám sat, điều phối giữa các hoạt động BCC và tăng cường chuỗi cung cấp khu 

vực tư nhân.. 

o Cấp xã –Tăng cường năng lực về: Lập kế hoạch cấp xã,hỗ trợ và giám sát thực hiện, 

và kết nối với khu vực tư nhân, ... 

o Cấp thôn bản, bao gồm cán bộ y tế, trưởng thôn/làng, tổ chức quần chúng -Tăng 

cường năng lực về: Triển khai các hoạt động truyền thông, theo dõi và báo cáo;  

 Tập huấn cho giảng viên nòng cốt của hệ thống giáo dục (TOT):  

Chương trình sẽ cung cấp đào tạo để cải thiện năng lực của ngành GDĐT và cán bộ các 

trường trong thực hiện chương trình/hoạt động (i) lồng ghép truyền thông về vệ sinh cá 

nhân(rửa tay bằng xà phòng - cho trẻ em mẫu giáo, …,) vệ sinh môi trường; (ii)sử dụng 

và bảo quản công trình nước và vệ sinh ở trường học. 

 Tập huấn cho khu vực tư nhân để phát triển thị trường vệ sinh:  

Phát triển các mô hình kinh doanh nhằm thúc đẩy thị trường vệ sinh phát triển, kỹ thuật 

xây dựng nhà tiêu, marketing… 
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o Tập huấn về kỹ năng xây dựng nhà tiêu cho CHTI và thợ xây.bao gồm:Các loại nhà tiêu 

và cấu tạo từng loại; Các vật liệu thay thế để xây nhà tiêu xây dựng nhà tiêu cải tiến giá 

rẻ; các kỹ thuật xây nhà tiêu. 

o Tập huấn cho CHTI và Cộng tác viên bán hàng về kỹ năng truyền thông và bán hàng. 

Khóa tập huấn sẽ cung cấp các chỉ dẫn hữu ích và thông tin về cách tiếp cận các khách 

hàng tiềm năng, cách tổ chức thăm hộ và cách vận động hộ gia đình đầu tư vào nhà tiêu 

cải thiện, các kỹ năng tiếp thị  liên quan đến vệ sinh môi trường.  

o Tập huấn cho CHTI về lập kế hoạch kinh doanh: lập kế hoạch kinh doanh, cung cấp các 

thông tin về thị trường vệ sinh tiềm năng ở địa phương và giúp cửa hàng dự đoán thị 

trường và dự tính tài chính trước khi triển khai mô hình kinh doanh CHTI 

 Thăm quan học tập: 

Các tỉnh và huyện được khuyến khích đưa vào trong kế hoạch và ngân sách tăng cường 

năng lực của họ hoạt động trao đổi học tập giữa các cơ quan thực hiện và học tập chéo tại 

thực địa giữa các huyện và xã trong các tỉnh, hoặc với các tỉnh khác.  

58. VIHEMA sẽ hỗ trợ 21 tỉnh chuẩn bị các kế hoạch tăng cường năng lực về các hoạt động vệ 

sinh thông qua xây dựng mẫu lập kế hoạch và lập ngân sách, và hỗ trợ đào tạo những cán bộ 

thực hiện cấp tỉnh. 

59. Đào tạo tập huấn:21 tỉnh sẽ tham gia các khóa tập huấn về BCC, năm đầu tiên dựa vào bộ tài 

liệu đào tạo đã được phê duyệt của VIHEMA và năm thứ 2 và sẽ tiếp tục được cập nhật sau 

khi có đánh giá và hiệu chỉnh bộ tài liệu. Cán bộ liên quan từ các tỉnh tham gia Chương trình 

phải sẵn sàng tham dự chương trình đào tạo tập huấn này. 

60. Thực hiện BCC:Mỗi TTYTDP/TTKSBT  tỉnh sẽ lựa chọn khoảng 5 người từ 

TTYTDP/TTKSBT  tỉnh và từ các huyện được chọn thực hiện để tham gia các khóa đào tạo 

cho giảng viên nòng cốt trong hỗ trợ kỹ thuật của WSP. Những giảng viênnòng cốt sẽ chịu 

trách nhiệm đào tạo và huấn luyện và cung cấp đào tạo nhắc lại cho các cán bộ cấp huyện và 

xã và các tổ chức quần chúng, ví dụ hội phụ nữ, để thực hiện các hoạt động BCC vệ sinh. 

Tăng cường năng lực do các huấn luyện viên thực hiện sẽ khác nhau, phụ thuộc vào mức độ 

được đào tạo và các trách nhiệm mong đợi, như sau:  

a) Cấp thôn bản, ví dụ những cán bộ xúc tiến/đại lý bán hàng vệ sinh, cán bộ y tế, 

trưởng thôn/làng, tổ chức quần chúng –Tăng cường năng lực về: Loại hoạt động nào 

sẽ thực hiện, thực hiện như thế nào, theo dõi và báo cáo; vai trò của họ trong kết nối 

với khu vực tư nhân 

b) Cấp xã –Tăng cường năng lực về: Hỗ trợ các làng như thế nào và kết nối với khu vực 

tư nhân như thế nào 

c) Cấp huyện –Tăng cường năng lực về: Vận động, hỗ trợ và theo dõi những người thực 

hiện cấp xã, lập kế hoạch điều phối giữa các hoạt động BCC và tăng cường chuỗi 

cung cấp khu vực tư nhân.   

61. Trường học:Chương trình sẽ cung cấp đào tạo để cải thiện năng lực của Bộ GDĐT, Sở 

GDĐT, và cán bộ các trường trong thực hiện chương trình/hoạt động (i) sử dụng hợp lý và 

duy trì cơ sở hạ tầng WASH ở trường học; và (ii) rửa tay bằng xà phòng - cho trẻ em mẫu 

giáo, hoạt động này tập trung vào việc làm cho người lớn tham gia giúp rửa tay trẻ nhỏ, và 
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làm cho các cán bộ rửa tay bằng xà phòng vào những thời điểm quan trọng; đối với trường 

học, hoạt động này sẽ tập trung vào việc xây dựng thói quensử dụng nhà tiêu đúng cách và 

rửa tay sau khi đi vệ sinh tạo thành một thói quen trong cuộc sống thông qua tham gia tích 

cực vào hoạt động ở trường học. 

62. Phát triển thị trường vệ sinh:Chương trình sẽ đào tạo và hỗ trợ các điều phối viên khu vực tư 

nhân tỉnh để bảo đảm họ có được đúng kỹ năng về phát triển các mô hình kinh doanh nhằm 

thúc đẩy thị trường vệ sinh phát triển. Các điều phối viên khu vực tư nhân, đến lượt mình, sẽ 

đào tạo và hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ. 

63. Khảo sát học tập/giới thiệu: Các tỉnh và huyện được khuyến khích đưa vào trong kế hoạch và 

ngân sách tăng cường năng lực của họ hoạt động trao đổi học tập giữa các cơ quan thực hiện 

và học tập chéo tại thực địa giữa các huyện và xã trong các tỉnh, hoặc với các tỉnh khác. Cả 

doanh nghiệp và chính phủ cần tham gia trao đổi học tập để học từ những cách tiếp cận thành 

công trong xúc tiến BCC và marketing, và cung cấp vệ sinh. Các chuyến khảo sát giữa các 

tỉnh cho các kết quả học tập cụ thể sẽ được điều phối thông qua hỗ trợ của VIHEMA và 

HTKT bên ngoài (UNICEF và WSP) trong hai năm đầu thực hiện.  

64. Nền tảng kiến thức dựa trên web của VIHEMA: Một trang web sẽ được lập làm kho chứa các 

nguồn tài liệu tiếng Việt (và tiếng Anh) để chia sẻ các tài liệu các tiêu chuẩn liên quan đến 

Chương trình, những bài học kinh nghiệm ….  

Vận động 

65. Vận động chính sách nhằm vào những người ra quyết định và người thực hiện ở cấp Trung 

ương và ở 21 tỉnhđể đảm bảo kết quả và mục tiêu của Chương trình cần có sự quan tâm chỉ 

đạo của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là những người ra quyết định chính. Đây 

cũng là trách nhiệm, nhiệm vụ của những người lãnh đạo mà còn phải là cam kết thực hiện 

bằng hành động như đưa ra các nghị quyết, chính sách phù hợp để thúc đẩy nhân rộng vệ 

sinh nông thôn trên địa bànvà duy trì bền vững đạt vệ sinh toàn xã hoặc được công nhận cộng 

đồng chấm dứt đi tiêu bừa bãi (ODF). 

66. WSP, Ngân hàng thế giới, VIHEMA và các đối tác khác sẽxây dựng hoạt độngvận 

độngchính sách nhằm vào các lãnh đạo và những người ra quyết định chính, để tăng cường vị 

thế của vệ sinh ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Công tác vận động cần được thực hiện thông qua 

hội thảo và các sự kiện khác sử dụng video, tài liệu cung cấp các bằng chứng về tác động của 

vệ sinh đến sức khỏe và xã hội và các công cụ thông tin khác được thiết kế cho những người 

ra quyết định và lãnh đạo.Gói này cũng bao gồm các tài liệu hướng dẫn phương tiện truyền 

thông cho lãnh đạo và những người ra quyết định khi làm công tác vận động trong tỉnh của 

họ. Hoạt động vận động cấp tỉnh đầu tiên sẽ được thực hiện với hỗ trợ tài chính và kỹ thuật 

từ HTKT Các hoạt động khác như thiết kế trong gói vận động sẽ được các tỉnh thực hiện 

trong Chương trình. 

Lựa chọn Xã 

67. Đơn vị để đo việc đạt được kết quả vệ sinh là xã (DLI1.2).   

68. Các tỉnh tham gia Chương trình thuộc diện những tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Các tiêu chí 

nhất định đã được thống nhất để bảo đảm rằng Chương trình đến với những vùng dân tộc 

thiểu số và nghèo; Chương trình sẽ chỉ bao gồm những xã chưa đáp ứng vệ sinh toàn xã. Với 
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mục tiêu 680 xã đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã làm với 680 xã có nghĩa là Chương trình sẽ đến 

với khoảng 21% số xã trong các tỉnh mục tiêu. 

Các xã sẽ được chọn bởi TTYTDP/TTKSBT /Sở YT tỉnh để tham gia vào Chương trình. 

Ngân hàng thế giới đã xác định một danh sách hợp lệ gồm 2.303 xã (các Xã Tự động hợp lệ) 

có tỷ lệ bao phủ trung bình các hộ có nhà tiêu cải tiến là dưới 70%. Danh sách hợp lệ này dựa 

trên phương pháp luận ước lượng Khu vực nhỏ, theo đó kết hợp dữ liệu từ khảo sát mức sống 

hộ gia đình Việt nam 2010 và 2014, với khảo sát dân số và nhà ở giữa hai cuộc điều tra dân 

số năm 2014 để ước tính mức độ bao phủ nhà tiêu cải thiện cho năm 2014. Danh mục đầy đủ 

"Xã Tự động hợp lệ cho VSTX" sẽ được VIHEMA chia sẻ với các tỉnh. Bất kỳ xã nào được 

lựa chọn từ danh sách hợp lệ có thể được đề xuất cho VSTX và không cần phải cung cấp 

thông tin bổ sung về dữ liệu cơ sở. 

69. Các tỉnh có thể đề xuất xã nằm ngoài danh sách này nếu có một thẩm định cơ sở cho thấy tỷ 

lệ bao phủ nhà tiêu cải thiện tại thời điểm thẩm định cơ sở (tức là bất kỳ thời điểm nào trong 

giai đoạn thực hiện Chương trình trước khi có can thiệp) là dưới 70%. Tỉnh sẽ chịu trách 

nhiệm tài trợ và/hoặc tiến hành khảo sát thẩm định cơ sở, và VIHEMA sẽ chịu trách nhiệm 

bảo đảm việc thẩm tra đáng tin cậy về độ bao phủ cơ sở trước khi xã được NHTG thấp thuận 

là có tư cách hợp lệ để tham gia vào chương trình. Để đảm bảo độ tin cậy, thẩm tra cơ sở có 

thể được thực hiện bằng việc sử dụng khung lấy mẫu so với dữ liệu danh sách hộ gia đình 

gần đây nhất ( từ các xã của chương trình và được thẩm định bởi các tỉnh dự án). Sử dụng 

một danh sách hoàn chỉnh các làng/thôn trong xã, lựa chọn mẫu ngẫu nhiên khoảng 7 thôn, 

trong mỗi thôn lựa chọn mẫu ngẫu nhiên khoảng 20 hộ/thôn Cỡ mẫu thực tế cần được tính 

toán sử dụng dân số của xã và cho phép 10% sai lệch. Việc lựa chọn hộ gia đình này cần có 

nhóm thay thế khoảng 10% mẫu hộ gia đình trong trường hợp hộ gia đình gốc không thể tìm 

thấy, không đồng ý cho phỏng vấn hoặc không thể phỏng vấn được sau hai cuộc gặp tiếp 

theo. Phỏng vấn hộ gia đình cần được thực hiện sử dụng danh mục kiểm tra đơn giản hóa đủ 

để thu thập loại công trình vệ sinh. Chỉ có những xã có độ bao phủ nhà tiêu cải thiện ước tính 

là dưới 70% dựa trên thẩm định cơ sở sẽ là hợp lệ. 

70. Một lựa chọn khác là, để chứng minh rằng các xã có tư cách hợp lệ tham gia vào chương 

trình, các tỉnh có thể trình nộp phương pháp luận của họ và các tài liệu liên quan được sử 

dụng để tiến hành thẩm định cơ sở. VIHEMA và Ngân hàng Thế giới sẽ phân tích và xác 

định độ tin cậy của phương pháp luận đề xuất. Nếu phương pháp luận mà (các) tỉnh sử dụng 

được xác định là không đủ mạnh để tin cậy được độ bao phủ vệ sinh cải thiện, thì một đánh 

giá sau dữ liệu cơ sở sẽ được tiến hành trong giai đoạn thẩm định kết quả do KTNN thực 

hiện (thực hiện tại mỗi vòng thẩm định). Chỉ những xã đã có độ bao phủ vệ sinh cải thiện cơ 

sở dưới 70% tại bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn Chương trình trước can thiệp, theo 

minh chứng trong kết quả đánh giá sau, là hợp lệ cho VSTX.Khi tiến hành đánh giá sau đối 

với dữ liệu cơ sở,yêu cầu các tỉnh phải ghi chép lưu giữ lại tất cả các nhà tiêu mới được xây 

dựng tại xã trong giai đoạn can thiệp 

71. Các tỉnh có thể lựa chọn các xã nằm trong danh sách đầy đủ có tên “Các xã Tự động Hợp lệ 

đối với Vệ sinh Toàn xã” nhưng được tài trợ bởi những nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn của 

Sup-RSWS (như từ Chương trình Nông thôn Mới, NGOs, nguồn vốn tự huy động) cho các 

hoạt động can thiệp để đạt được tiêu chí xã Vệ sinh Toàn xã trong Chương trình Sup-RSWS 

và đăng ký kiểm đếm trong chương trình Sup-RSWS. 
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72. TTYTDP/TTKSBT /Sở Y tế tỉnh có thể dựa vào một số tiêu chí gợi ý bên dưới để lựa chọn 

xã tham gia vào Chương trình nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đạt được cao nhất: 

73. Tiêu chí chọn xã để thực hiện Vệ sinh toàn xã: 

 Chỉ có độ bao phủ nhà tiêu cải thiện được sử dụng để xác định liệu một xã có hợp 

lệ để được xem xét là vệ sinh toàn xã, bất kể tình trạng các tiêu chí khác. 

 Ưu tiên xã có nguồn nước sẵn có; 

 Ưu tiên xã được sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã; 

 Ưu tiên các xã tham gia vào Chương trình Phát triển Nông thôn Mới. 

 Lưu ý các xã thuộc thành phố là thủ phủ của tỉnh không được đưa vào danh sách 

các xã Vệ sinh toàn xã. 

74. Danh sách các xã vệ sinh toànxã được lựa chọn hàng năm có thể thay đổi và cập nhật hàng 

năm và phải được Sở Y tế phê duyệt. 

75. Các xã và huyện cụ thể là mục tiêu của can thiệp sẽ được đưa ra trong quá trình chuẩn bị dự 

án và sẽ được trình bày chi tiết trong các kế hoạch hàng năm. Kế hoạch can thiệp hàng năm 

sẽ bao gồm hoạt động can thiệp cho 3 loại xã: (1) xã thực hiện VSTX trong năm, (2) xã duy 

trì VSTX , hoạt động duy trì được thực hiện liên tục ngay sau khi xã được công nhận VSTX, 

tập trung vào việc duy trì tình trạng vệ sinh công cộng tại các trường học điểm chính( Mẫu 

giáo, Tiểu học, THCS )và Trạm y tế xã, và (3)Xã can thiệp cho những năm kế tiếp bao gồm 

các xã có tỷ lệ HGĐ có  nhà tiêu cải thiện  thấp. Dự kiến thời gian can thiệp sớm như sau: (i) 

xã có tỷ lệ HGĐ có NTcải thiện dưới 40% cần can thiệp trước 3 năm,  (ii) xã có tỷ lệ HGĐ 

có NTcải thiện  40-50% % cần can thiệp trước 2 năm; (iii) xã có tỷ lệ HGĐ có NTcải thiện 

dưới 50-60% cần can thiệp trước 1 năm. 

Kế hoạch BCC hàng năm 

76. Tất cả 21 tỉnh sẽ xây dựng một kế hoạch BCC hàng năm để thực hiện vệ sinh (xem Phần 12 

và Phụ lục 16) là một đầu ra để giải ngân tại chỉ số liên kết DLI1.1.  

77. Hàng năm TTYTDP/TTKSBT  tỉnh là cơ quan đầu mối xây dựng và tổng hợp kế hoạch BCC 

của ngành y tế và ngành giáo dục thành bản kế hoạch BCC của tỉnh. Bản kế hoạch BCC phải 

được gửi lên Cục Quản lý môi trường y tế rà soát, góp ý và chấp thuậntrước khi được Sở Y tế 

phê duyệt. Bản Kế hoạch BCC đã được phê duyệt gửi Cục Quản lý môi trường y tế ở cấp 

Trung ương theo quy định của Chương trình. 

78. Cục Quản lý môi trường y tế làm đầu mối xây dựngMô hình chuỗi cung ứng vệ sinh trong 

Kế hoạch BCC và áp dụng thử nghiệm tại 03 tỉnh trong những năm đầu. Sau thử nghiệm ở ba 

tỉnh, Cục sẽ chủ trì việc hoàn thiện, chia sẻ, phổ biến và áp dụng tại 18tỉnh còn lại. Các kế 

hoạch hàng năm sau đó sẽ phản ánh tăng dần việc củng cố các cách tiếp cận và việc đạt được 

mục tiêu thông qua hợpphần vệ sinh của Chương trìnhRB-SupRSWS. Các hoạt động BCC và 

các hoạt động phát triển chuỗi cung cấp vệ sinh phải được liên hệ thực hiện song song trong 

một kế hoạch tổng thể trong cả kế hoạch hàng năm và trên thực tế sao cho hiện thực hóa hoạt 

động marketing. 

79. TTYTDP/TTKSBT tỉnh của mỗi tỉnh tham gia chương trình sẽ chuẩn bị các kế hoạch BCC 

hàng năm theo định hướng của Chương trình, xác định rõ các hoạt động truyền thông thay 
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đổi hành vi, tăng cường chuỗi cung cấp, và các hoạt động vận động và địa điểm đề xuất cho 

năm sau. TTYTDP/TTKSBT tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch hàng năm, dựa trên tham vấn với 

huyện và xã, và được điều phối ở cấp chương trình.  

80. Kế hoạch BCC nênbao gồm các phần chính sau: (i) một chiến lược tổng thể/khung hỗ trợ tạo 

cầu và chuỗi cung cấp cho ba năm đầu thực hiện Chương trình; (ii) các hoạt động trong kế 

hoạch trên cơ sở hàng năm ở cấp quốc gia, tỉnh, huyện, xã và  thôn; (iii) mối liên kết giữa các 

hoạt động theo kế hoạch, kết quả Chương trình, DLIs và chiến lược tổng thể; (iv) đối tượng 

mục tiêu của các hoạt động theo kế hoạch; (iv) mô hình thực hiện; (v) thời hạn hoàn thành 

các hoạt động theo kế hoạch; và (vi) nguồn lực tài chính cho các hoạt động theo kế hoạch. 

81. Xem xét đặc biệt cho 2016: Vì ngày hiệu lực cho Chương trình RB-SupRSWS PforR bắt đầu 

6 tháng sau giai đoạn thực hiện hàng năm của CPVN cho năm 2016, và phân bổ ngân sách 

tỉnh đã hoàn tất cho các hoạt động theo kế hoạch, nên một kế hoạch BCC đơn giản sẽ được 

xem xét, cho năm thực hiện đầu tiên của Chương trình. Các hoạt động chính phản ánh nhu 

cầu BCC của tỉnh cần cho năm thực hiện đầu tiên đã được xác định để bảo đảm cơ sở mạnh 

mẽ cho việc triển khai chủ yếu chương trình năm 2017, mà sẽ tiếp tục trong suốt phần còn lại 

của Chương trình. Do vậy, việc chấp thuận các kế hoạch BCC năm 2016 sẽ được xem xét 

cho giải ngân nếu i) các kế hoạch này được Sở Y tế phê duyệt, ii) sáu hoạt động chính trong 

bảng dưới đây được đưa vào kế hoạch, và iii) ít nhất 5 trong số các hoạt động chính này được 

thực hiện: 

Số 

TT 
Hoạt động Bằng chứng cần thiết 

1 

Họp/hội nghị khởi động thực hiện Chương 

trình ở cấp tỉnh làm rõ về mục tiêu, mục 

đích, trách nhiệm, nhiệm vụ, và kế hoạch 

của tất cả các cơ quan/bên liên quan 

Biên bản họp được ký và đóng dấu bởi các cơ 

quan/đơn vị chịu trách nhiệm chính, bao gồm danh 

sách người tham gia 

2 
Họp/hội nghị khởi động ở cấp huyện tại các 

huyện có mục tiêu VSTX năm 2016 

Biên bản họp được ký và đóng dấu bởi các cơ 

quan/đơn vị chịu trách nhiệm chính, bao gồm danh 

sách người tham gia 

3 
Họp/hội nghị khởi động ở cấp xã tại các xã 

có mục tiêu VSTX năm 2016 

Biên bản họp được ký và đóng dấu bởi các cơ 

quan/đơn vị chịu trách nhiệm chính, bao gồm danh 

sách người tham gia 

4 

Các hoạt động truyền thông về vệ sinh ở 

cấp tỉnh như các sự kiện vệ sinh trong 

"Ngày rửa tay toàn cầu", "Tuần lễ Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường Quốc gia" hoặc 

"Ngày Nhà tiêu Thế giới", v.v. bài viết 

trong báo địa phương hoặc truyền hình   

Ảnh bài báo hoặc báo cáo, bao gồm ảnh của các 

hoạt động với tóm tắt ngắn. 

5 

Lựa chọn các cửa hàng/doanh nghiệp địa 

phương tiềm năng cho đào tạo/phát triển 

"Cửa hàng Vệ sinh tiện ích"   

Danh sách các cửa hàng/doanh nghiệp tiềm năng 

với tên, địa chỉ, số điện thoại (gọi để xác nhận rằng 

cửa hàng/doanh nghiệp đó tồn tại), mô tả ngành 

nghề kinh doanh hiện tại, xác nhận bởi 

TTYTDP/TTKSBT  tỉnh hoặc huyện với chữ ký và 

dấu 
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6 
Cam kết từ UBND xã của xã mục tiêu cho 

VSTX 
Thư chính thức với chữ ký và dấu từ UBND xã 

 

82. Các hoạt động BCC cấp tỉnh cần được lên kế hoạch để cân nhắc và thúc đẩy các nỗ lực gồm: 

a) Các hoạt động hiện tại, và hoạt động được lên kế hoạch và các cơ hội hỗ trợ từ các 

NGO và các đối tác phát triển gồm cả UNICEF, làm việc tại các xã và huyện được 

chọn. 

b) Hỗ trợ tiềm tàng từ khu vực tư nhân chẳng hạn các nhà sản xuất xà phòng, và các nhà 

sản xuất đồ vệ sinh.  

c) Kết nối với các chương trình/dự án/ phong trào có liên quan khác như Chương trình 

Nông thôn mới hay Chương trình năm không ba sạch, Làng văn hóa, Chương trình 

xóa đói giảm nghèo, nơi sử dụng các cơ chế vinh danh, khen thưởng để đạt được các 

mục tiêu một cách tốt nhất. 

d) Các nguồn lực của chính quyền cấp tỉnh khác, ví dụ tiếp cận các phương tiện truyền 

thông của tỉnh như truyền hình tỉnh, đài phát thanh, báo chí…thông qua cam kết như 

một kênh đối ứng triển khai của địa phương; các hoạt động của Hội phụ nữ và các tổ 

chức đoàn thể chính trị khác.  

e) Đối tác, bao gồm NHCSXH,  hoặc các nền tảng khác mà có thể hỗ trợ phát triển kinh 

doanh (chẳng hạn trong các hợp phần về sinh kế của các chương trình giảm nghèo tại 

các tỉnh thuộc khu vực MNPB-TN-NTB). 

83. Một dự thảo đề cương mục lục của kế hoạch BCC cấp tỉnh, và kế hoạch mẫu được trình bày 

trong Phụ lục 16. Trong quá trình xây dựng Chương trình, VIHEMA sẽ phát triển các mẫu 

cho kế hoạch BCC và phát hành các mẫu này cho các tỉnh tham gia Chương trình. Sau năm 

đầu tiên, các kế hoạch BCC hàng năm cần báo cáo các hoạt động đã thực hiện trong năm 

trước và nêu rõ những thay đổi về chiến lược hoặc cách tiếp cận đề xuất cho năm tiếp theo.  

84. Bộ GDĐT và Bộ YT phối hợp hướng dẫn để lồng ghép các hoạt động ở trường học vào kế 

hoạch BCC ở cấp tỉnh.  

85. Bên cạnh triển khai theo Kế hoạch BCC của Chương trình cần kết hợp các Chương trình 

chăm sóc sức khỏe ban đầu khác đang thực hiện tại địa phương trong quá trình triển khai. 

86. Việc thực hiện các kế hoạch BCC cấp tỉnh và quốc gia sẽ được KTNN thẩm định hàng năm. 

Quy trình thẩm định được trình bày tại Phụ lục 7.  

Giám sát và Đánh giá 

87. VIHEMA sẽ xây dựng các biểu mẫu báo cáo để theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động 

BCC và cung cấp vệ sinh. Báo cáo sẽ có đủ chi tiết, ví dụ họp thôn: ngày họp, số lượng 

người tham gia, hoạt động, các vấn đề thảo luận, v.v. 

a) Đối với hoạt động BCC tại cộng đồng: 

+ Ở cấp xã  trạm y tế xã lập báo cáo hàng quývà nămcho Trung tâm Y tế huyện. 

+ Trung tâm Y tế huyện tổng hợp báo cáo hoạt động BCC tại cộng đồng và gửi 

TTYTDP/TTKSBT  theo tháng, quý và năm. 
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+ TTYTDP/TTKSBT tỉnh tham gia chương trình báo cáo hàng quý vànămđồng thời 

nộpmột dự thảokế hoạch BCC hàng năm cho năm tiếp theo cho cơ quan chịu trách nhiệm 

chính của tỉnh (như Sở NN-PTNT) và VIHEMA. 

b) Đối với hoạt động BCC tại trường học sẽ do ngành Giáo dục thực hiện và báo cáo. 

88. Các công cụ theo dõi,báo cáo vàcơ sở dữ liệu cơ bản về thị trường vệ sinh sẽ được xây dựng 

trong quá trình thực hiện HTKT khởi động. 

89. Mỗi tỉnh sẽ chuẩn bị một báo cáo thực hiện Chương trình hàngquý (bao gồm không chỉ tiến 

độ về DLI và còn về tiến độ các hoạt động chuẩn bị có liên quan tới kết quả Chương trình 

như thiết kế, kế hoạch và phê duyệt vốn, v.v.) và nộp cho Bộ Nông nghiệp & PTNT(Ban điều 

phối Chương trình cấp nước nông thôn - Tổng cục Thủy lợi). Hàng quý, báo cáo  tổng hợp sẽ 

được gửi cho Ngân hàng thế giới. Biểu mẫu cho hoạt động giám sát này được trình bày tại 

Phụ lục 19. 

Đánh giá 

90. Một đánh giá giữa kỳ về quy trình sẽ được thực hiện sau 02 năm thực hiện Chương trình. Các 

phương pháp thực hiện BCC và các hoạt động tăng cường chuỗi cung cấp vệ sinh sẽ được 

đánh giá và các lĩnh vực cải thiện được xác định. Đánh giá này sẽ được VIHEMA/Sở YT 

thực hiện với sự tham gia của tất cả 21tỉnh. 

91. Vào cuối Chương trình, một đánh giá sẽ được thực hiện về tạo cầu và tăng cường nguồn cung 

cấp, sử dụng dữ liệu từ thực địa về hành vi thay đổi và tiếp cận và sử dụng vệ sinh tăng 

cường, và thông lệ vệ sinh. Đánh giá này cũng bao gồm dữ liệu liên quan đến sự tham gia 

tích cực của các doanh nghiệp tư nhân trong cung cấp vệ sinh. Kinh phí thực hiện đánh giá 

được huy động từ các nhà tài trợ thông qua hoạt động TA. 

92. Để có thông tin cơ sở cho đánh giá giữa kỳ và đánh giá đóng chương trình, thu thập dữ liệu 

cơ bản về hành vi vệ sinh sẽ được tiến hành trong năm thực hiện đầu tiên, trong một nhóm 

nhỏ gồm các tỉnh được lựa chọn. Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới chịu trách nhiệm về 

thiết kế việc thu thập dữ liệu này, phối hợp với Bộ NN-PTNT/BĐP và VIHEMA. 
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PHẦN 6: XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH 

 

Tăng cường năng lực 

 

93. Chương trình tập trung nhiều vào tăng cường sự bền vững của hạ tầng cơ sở bằng cách tăng 

cường nỗ lực vận hành và bảo dưỡng, và chú trọng thu đủ bù chi phí cấp nước. Ngoài ra, 

Chương trình mở rộng hoạt động vệ sinh với những cách tiếp cận mới, và tăng cường cộng 

tác giữa đầu tư vệ sinh và xúc tiến vệ sinh để đạt được diện vệ sinh toàn xã. Để đạt được hiệu 

quả, những lĩnh vực trọng tâm mới cần được hỗ trợ bởi hợp phần tăng cường năng lực quan 

trọng. 

94. Chương trình yêu cầu các cơ quan ở cấp Trung ương, tỉnh, huyện và xã có nguồn lực phù 

hợp với đủ số lượng nhân sự để hỗ trợ phạm vi Chương trình mở rộng; và những nguồn lực 

nhân sự này cần sẵn sàng tham gia tăng cường năng lực và tập huấn để xây dựng kỹ năng và 

năng lực nhằm thực hiện hiệu quả. Cần tăng đầu tư vào tăng cường năng lực ở các cấp Trung 

ương, tỉnh và địa phương. Điều quan trọng là khoản đầu tư cần sẵn sàng từ năm đầu tiên thực 

hiện Chương trình để cho phép có đủ thời gian nhân sự và chuyên gia để tăng cường năng lực 

cần thiết trong năm đầu tiên.    

95. Hoạt động tăng cường năng lực dự kiến sẽ được thực hiện trong những lĩnh vực sau: 

a) Tăng cường năng lực quản lý ở cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã trong lập kế hoạch, 

lập ngân sách, giám sát và báo cáo. 

b) Tăng cường kiến thức về cách áp dụng quy định mới về đấu thầu của CPVN đối với 

đấu thầu cạnh tranh. 

c) Cải thiện vận hành và bảo dưỡng đối với các hệ thống cấp nước cộng đồng. 

d) Cải thiện phát triển kỹ thuật, tài chính, môi trường và chất lượng nước hướng dẫn áp 

dụng các công nghệ phù hợp với yêu cầu của các hệ thống cấp nước cộng đồng đã 

được mô tả trong Văn kiện Chương trình. 

e) Cải thiện tuân thủ với các luật và quy định hiện hành về môi trường bao gồm việc 

tuân thủ với Luật bảo vệ môi trường. 

f) Tăng cường sàng lọc môi trường đối với các tiểu dự án bằng các tiêu chí đơn giản để 

xác định các tiêu chí hợp lệ  của các tiểu dự án. 

g) Hỗ trợ cán bộ cấp tỉnh cải thiện chất lượng của KHBVMT và sử dụng khuyến nghị 

về môi trường trong lựa chọn địa điểm, thiết kế kỹ thuật cũng như hồ sơ mời thầu và 

hợp đồng, xây dựng và vận hành. 

h) Lồng ghép những biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu trong lựa chọn địa điểm, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công, thi công và vận 

hành các công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn. 

i) Cải thiện năng lực kiểm soát chất lượng nước ở cấp tỉnh của Sở YT, các 

PCERWASS, các nhà cấp nước nông thôn khác, và các trung tâm y tế huyện. 

j) Tăng cường cộng tác liên ngành bao gồm cộng tác giữa ngành giáo dục và y tế. 
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k) Truyền thông thay đổi hành vi tạo nhu cầu về thực hành tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh 

môi trường, phát triển thị trường vệ sinh. Đưa ra các bằng chứng về tác động của vệ 

sinh để vận động chính sách và xây dựng kế hoạch.Tăng cường kỹ năng lập kế hoạch 

và thực hiện các cách tiếp cận xúc tiến vệ sinh đổi mới. 

l) Tăng cường mạng lưới cán bộ y tế thôn bản. 

m) Cải thiện kỹ năng của khu vực tư nhân và năng lực kỹ thuật về sản phẩm và dịch vụ 

vệ sinh, quản lý kinh doanh và marketing. 

n) Hỗ trợ quá trình tham vấn cộng đồng, tham gia và ra quyết định của các DTTS và các 

nhóm dễ bị tổn thương một cách hiệu quả trong các công trình hạ tầng quy mô nhỏ 

và xây dựng công cụ để giám sát sự tham gia này, bao gồm cơ chế khiếu nại/phản 

hồi. 

o) Cải thiện năng lực của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và cán bộ trường học để xây dựng và 

duy trì hạ tầng WASH và thực hiện hiệu quả các hoạt động BCC vệ sinh. 

p) Cải thiện vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước và công trình vệ sinh tại 

trạm y tế.  

q) Cải thiện nhận thức về giới và lồng ghép vấn đề giới trong hoạt động Chương trình. 

r) Cải thiện công tác lập kế hoạch và hướng đến người nghèo. 

s) Tăng cường kỹ năng trong xây dựng chính sách ở cấp Trung ương liên quan đến cấp 

nước, vệ sinh và thay đổi hành vi cũng như phát triển kỹ năng vận động nhằm hỗ trợ 

các hoạt động của Chương trình cấp tỉnh. 

96. Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cụ thể sẽ được cung cấp và quản lý bởi cơ quan thực hiện chịu 

trách nhiệm:  

a) Vụ QLNN: Quản lý Chương trình: (a) Lập kế hoạch, Giám sát và Đánh Giá, và (b) 

Hỗ trợ Các hệ thống Đấu thầu, Quản lý tài chính, Quản trị được cải thiện;  

b) NCERWASS: a) Cải thiện tính bền vững của các Hệ thống Cấp nước; b) Hỗ trợ các 

hệ thống môi trường, xã hội cải thiện; 

c) VIHEMA: Tăng cường năng lực các hoạt động BCC thay đổi hành vi vệ sinh và 

cung cấp dịch vụ vệ sinh bền vững, tạo cầu vệ sinh và liên kết khách hàng với các 

nhà cung cấp tư nhân;kiểm tra và giám sát các hoạt động liên quan đến vệ sinh. 

d) KTNN: Thẩm định kết quả Chương trình và kiểm toán độc lập cho Chương trình. 

97. Tất cả các hoạt động này đòi hỏi các bộ tham gia, chính quyền các cấp, và các tổ chức quần 

chúng, cũng như khu vực tư nhân cung cấp đủ nguồn lực thực hiện và chuẩn bị sẵn sàng 

nguồn nhân sự cho hoạt động tăng cường năng lực. 

98. Hoạt động tăng cường năng lực sẽ được thực hiện theo Kế hoạch tăng cườngnăng lực hàng 

năm. Kế hoạch tăng cườngnăng lực hàng năm sẽ được Sở NN-PTNT/Ban quản lý dự án 

chuyên ngành của UBND tỉnh (nếu được UBND tỉnh giao thường trực Chương trình) xây 

dựng và phê duyệt mỗi năm sau khi thảo luận với Bộ NN-PTNT và cán bộ thực hiện Chương 

trình ở tỉnh, và dựa trên nhu cầu cụ thể của mỗi tỉnh.  
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99. Kế hoạch tăng cườngnăng lực hàng năm là kết quả được đo lường tại DLI 3.2 Các kế hoạch 

tăng cườngnăng lực hàng năm đã phê duyệt được thực hiện. Những kế hoạch này sẽ được Bộ 

NN-PTNT và Ngân hàng thế giới rà soátgồm các cung cấp thông tin chi tiết về tăng cường 

năng lực cho các tỉnh, huyện và xã. Kế hoạch này bao gồm tăng cường năng lực với nghĩa 

rộng nhất, bao gồm các phần chính sau:  

a) Hỗ trợ kỹ thuật cho (i) Quản lý Chương trình, (ii) Cải thiện sự bền vững của các Hệ 

thống cấp nước, (iii) Tăng cường năng lực xúc tiến thay đổi hành vi vệ sinh và cung 

cấp dịch vụ vệ sinh bền vững, (iv) Thẩm định kết quả và kiểm toán độc lập;   

b) Phát triển chính sách ở cấp quốc gia liên quan đến cấp nước, vệ sinh và thay đổi hành 

vi; 

c) Hỗ trợ tham vấn và tham gia chủ động của DTTS; và   

d) Cải thiện việc hướng vào nghèo đói của các hoạt động Chương trình để loại các 

huyện có thành phố/thị xã cấp tỉnh và các thị trấn của huyện đô thị ở cả vùng miền 

núi phía Bắc và Tây Nguyên, nơi tỷ lệ nghèo đói cao hơn. 

100. Đề cương cho kế hoạch tăng cườngnăng lực hàng năm được trình bày tại Phụ lục 13. Tối 

thiểu, kế hoạch cần xác định rõ: (i) chủ đề tăng cường năng lực; (ii) mục tiêu hỗ trợ liên quan 

đến lĩnh vực kết quả Chương trình và DLIs: (iii) đầu ra dự kiến, như ghi chép hướng dẫn, 

hoàn thành chương trình tập huấn, hoặc tài liệu hỗ trợ kỹ thuật; (iii) đối tượng mục tiêu cho 

hoạt động, bao gồm mức độ tham gia hoặc số người tham gia dự kiến; (iv) hình thức thực 

hiện, như tập huấn theo hình thức lớp học hoặc các chương trình định hướng (hội thảo), học 

từ xa, sách hướng dẫn, hoặc hỗ trợ kỹ thuật "tại chỗ"; (v) biểu thời gian thực hiện hoạt động 

(ngày bắt đầu và kết thúc); và (vi) ngân sách và nguồn lực dành cho mỗi hoạt động đó. 

101. Xem xét đặc biệt cho 2016: Vì ngày hiệu lực cho Chương trình RB-SupRSWS PforR bắt 

đầu 6 tháng sau giai đoạn thực hiện hàng năm của CPVN cho năm 2016, và phân bổ ngân 

sách tỉnh đã hoàn tất cho các hoạt động theo kế hoạch, nên một kế hoạch tăng cường năng 

lực đơn giản sẽ được xem xét, cho năm thực hiện đầu tiên của Chương trình. Các hoạt động 

chính phản ánh nhu cầu tăng cường năng lực của tỉnh cần cho năm thực hiện đầu tiên đã 

được xác định để bảo đảm cơ sở mạnh mẽ cho việc triển khai chủ yếu chương trình năm 

2017 và tiếp sau đó.  Do vậy, việc chấp thuận các kế hoạch tăng cường năng lực năm 2016 sẽ 

được xem xét cho giải ngân nếu i) các kế hoạch này được Sở NN-PTNT/Ban Quản lý dự án 

chuyên ngành của UBND tỉnh (nếu được UBND tỉnh giao thường trực Chương trình) phê 

duyệt, ii) tám hoạt động chính trong bảng dưới đây được đưa vào kế hoạch, và iii) ít nhất 6 

trong số các hoạt động chính này được thực hiện: 

Số 

TT 
Hoạt động cấp Quốc gia Bằng chứng cần thiết 

1 Tập huấn về kế hoạch BCC 

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 
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2 
Tập huấn cho người đào tạo (TOT) 

cho các hoạt động BCC 

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 

3 

Đào tạo về Sổ tay, báo cáo hàng năm 

của tỉnh, Hướng dẫn người DTTS, 

giới và hướng về người nghèo 

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 

Số 

TT 
Hoạt động cấp tỉnh Bằng chứng cần thiết 

4 Hội thảo khởi động cấp tỉnh 
Biên bản họp với dấu của đơn vị chịu trách nhiệm chính, 

danh sách người tham gia 

5 Tập huấn cho cán bộ PCERWASS 
Biên bản họp với dấu của đơn vị chịu trách nhiệm chính, 

danh sách người tham gia 

6 Tập huấn về IEC nước sạch Danh sách người tham gia; báo cáo tập huấn 

7 
Tập huấn cho cán bộ 

TTYTDP/TTKSBT  tỉnh và huyện 

Ghi chú về quy trình làm việc và danh sách các "cửa 

hàng vệ sinh tiện lợi" tiềm năng, xác nhận bởi 

TTYTDP/TTKSBT  

* Báo cáo học tập sẽ được chuẩn bị ở cấp Trung ương 

102. Bài học và thiếu hụt năng lực đã được xác định trong thực hiện Chương trình PforR 

RWSS ĐBSH và HTKT tăng cường năng lực của Chương trình này, do Bộ Ngoại giao và 

Thương mại của Úc (DFAT) tài trợ, cần được đưa vào kế hoạch tăng cường năng lực cấp tỉnh. 

Những điểm quan trọng nhất của các bài học này được mô tả dưới đây: 

a. Các cơ quan cấp Trung ương, do BĐP điều phối, cần xác định và cung cấp hỗ trợ 

mục tiêu cho các lĩnh vực năng lực quan trọng và các thiếu sót về năng lực cơ bản 

ở cấp tỉnh để bảo đảm kết quả thực hiện. 

b. Các cơ quan cấp Trung ương, do BĐP điều phối, cần bảo đảm bảo rằng tiêu chuẩn 

kỹ thuật của công trình cấp nước nông thôn được xây dựng trong HTKT của 

PforR ĐBSH được chia sẻ và đưa vào thiết kế công trình. Các tỉnh cũng cần linh 

hoạt trong thực hiện các tiêu chuẩn trong trường hợp các tiêu chuẩn khuyến nghị 

không phù hợp. Điều này sẽ bảo đảm hiệu quả về chi phí hơn trong việc đạt được 

kết quả, và các hệ thống cấp nước bền vững hơn.  

c. Các cơ quan cấp Trung ương, do BĐP phối hợp, cần theo dõi sát sao việc thực 

hiện quy trình lập kế hoạch cho mỗi tỉnh. Đấu thầu kịp thời vào đầu Chương trình, 

ví dụ, sẽ đảm bảo việc đạt được kết quả một cách hệ thống hơn. 

d. Các cơ quan Trung ương, do BĐP phối hợp, cần tiếp tục thực hiện các hệ thống 

đấu thầu, quản lý tài chính và quản trị đã được xây dựng và đưa vào các quy trình 

của Chính phủ. Năng lực của tỉnh cũng sẽ được xây dựng trong thực hiện các hệ 

thống này.  
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e. Để bảo đảm tính bền vững của vệ sinh và cấp nước, cần ưu tiên tiếp thu các hoạt 

động IEC. Các cơ quan Trung ương cần thường xuyên tăng cường năng lực cấp 

tỉnh dựa trên lợi ích của IEC và thông lệ tốt nhất trong thực hiện các hoạt động.  

f. Các cơ quan cấp tỉnh, với hỗ trợ từ các cơ quan Trung ương, cần tiến hành vận 

động lãnh đạo tỉnh để có thêm nguồn lực và phối hợp mạnh mẽ hơn. Điều này đặc 

biệt đúng đối với trường hợp các hoạt động liên quan đến vệ sinh. 

g. Các hệ thống phải kết hợp ở cấp Trung ương và cấp tỉnh để bảo đảm năng lực 

được xây dựng thông qua chương trình, và các quy trình đã xây dựng tiếp tục có 

hiệu lực sau khi kết thúc Chương trình RB-SupRSWS. 

 

Chính sách 

 

103. CPVN sẽ xây dựng chính sách và chỉ thị để hướng dẫn việc thực hiện của các cơ quan và 

các tỉnh tham gia chương trình, đặc biệt trong trường hợp có khác biệt hoặc cải thiện so với 

hướng dẫn của CTMTQG NTM.   

104. Chương trình hỗ trợ chi phí xây dựng chính sách bao gồm chi phí hỗ trợ nghiên cứu, đối 

thoại giữa các bên liên quan, và hỗ trợ kỹ thuật theo hình thức dịch vụ tư vấn từ chuyên gia 

tư vấn trong nước và quốc tế. 

105. Các chính sách sẽ được xây dựng để đề cập tối thiểu những nội dung dưới đây: 

a) Sự tham gia của khu vực tư nhân trong hoạt động vệ sinh, bao gồm tăng cường năng 

lực cho phát triển thị trường vệ sinh, và cộng tác với các cơ quan chính quyền để 

điều phối việc đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã. 

b) Các mô hình quản lý công trình nước cho bền vững, bao gồm sự tham gia của tư 

nhân và các phương án cộng đồng quản lý. 

c) Đảm bảo dòng ngân sách dành cho vệ sinh được phê duyệt trong KH hàng năm được 

phân bổ đủ cho ngành y tế cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện các hoạt động thúc đẩy vệ 

sinh đã được xây dựng. 

d) Hướng dẫn về vệ sinh toàn xã - bao gồm định nghĩa, cơ sở hợp lý, mục tiêu, mục 

đích, cơ chế, trách nhiệm chính, và quy trình thẩm định. 

e) Chính sách WASH trường học bao gồm tiêu chuẩn thiết kế WASH thân thiện với trẻ, 

nhạy cảm về giới, khả năng tiếp cận cho trẻ tàn tật, vận hành và bảo dưỡng, hướng 

dẫn tài trợ cho vận hành và bảo dưỡng và hàng tiêu dùng như xà phòng, thay đổi 

hành vi và xúc tiến vệ sinh. 

f) Áp dụng cơ chế tài trợ đổi mới cho vệ sinh, có hiệu quả hơn các khoản trợ cấp phần 

cứng trực tiếp trong việc thúc đẩy nhu cầu, ví dụ như giảm giá, khoản vay, phiếu 

mua hàng, kế hoạch tiết kiệm, hoặc tương tự. 

g) Hướng dẫn thực hiện thống nhất về hỗ trợ hướng đến người nghèo. 

h) Một khung giá nước, hỗ trợ việc phân bổ vốn để bù đắp giá nước, ưu tiên các hệ 

thống cấp nước ở các khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa. 



Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả             Sổ tay thực hiện (POM) 

51 

 

i) Hướng dẫn các tỉnh thực hiện quy định pháp luật hiện hành về tham vấn các DTTS.  

Hướng dẫn này sẽ đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa và tham vấn DTTS trong suốt quá 

trình thực hiện Chương trình, bao gồm lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện tiểu dự án, 

đền bù, tái định cư và các biện pháp cải tạo trong thu hồi đất.  

j) Các khoản đóng góp tự nguyện được sử dụng để hỗ trợ hạ tầng cho các công trình 

quy mô nhỏ của cộng đồng nơi tác động là hạn chế. 

106. Cũng cần có sự vận động ở cấp chính quyền Trung ương hiểu, ủng hộ và chỉ đạo địa 

phương thực hiện phương thức cách tiếp cận BCC, tìm kiếm thêm nguồn lực hỗ trợ cho công 

tác cho vệ sinh, và các mô hình quản lý có sự hỗ trợ của cộng đồng đối với các hệ thống cấp 

nước nông thôn quy mô nhỏ. 
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PHẦN 7: ĐẤU THẦU 

 

107. Hoạt động đấu thầu trong Chương trình sẽ được thực hiện theo đúng pháp luật và quy 

định được liệt kê tại Phụ Lục 10A của Sổ tay Thực hiện Chương trình này. Hoạt động liên 

quan đến Đấu thầu trong Phần 2 của KHHĐ (Phụ lục 9) cũng sẽ được áp dụng, và bao gồm: 

a) Mọi hồ sơ dự thầu cho thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng như hồ sơ dự thầu 

xây dựng công trình có giá thấp hơn hoặc cao hơn mức giá ước tính của gói thầu đều 

được đánh giá; 

b) Các Doanh nghiệp nhà nước4  phụ thuộc (của Tỉnh thực hiện đấu thầu hoặc Bộ 

NN&PTNT) sẽ không được tham gia dự thầu;  

c) Các công ty trong danh sách cấm của địa phương, quốc gia, hoặc Ngân hàng thế giới 

không được tham gia dự thầu5 

108. Ngoài ra, hoạt động đấu thầu cần tuân thủ những nguyên tắc sau: 

a) Tất cả các bên mời thầu trong khuôn khổ Chương trình phải tuân thủ quy định của 

Chính phủ về sử dụng hệ thống đấu thầu điện tử. 

b) Tất cả các cơ quan thực hiện (cấp Trung ương và cấp tỉnh) sẽ chuẩn bị lập Kế hoạch 

đấu thầu cho 2 năm đầu của Chương trình (sẽ cập nhật sau năm đầu tiên nếu cần) và 

trên cơ sở đó xây dựng các Kế hoạch đấu thầu hàng năm.  

c) Kế hoạch đấu thầu cần bao gồm tất cả các gói thầu của một công trình cấp nước cụ 

thể, bao gồm từ thiết kế, thi công, giám sát thi công, được thể hiện thành từng phần 

riêng trong kế hoạch. 

d) Dự toán giá các gói thầu được phê duyệt và thể hiện trong Kế hoạch đấu thầu cần 

phải dựa trên mức giá thị trường hiện hành đối với vật liệu xây dựng, thiết bị máy 

móc, điện. 

e) Yêu cầu về đấu thầu của Chương trình sẽ được cập nhật để thể hiện đầy đủ các quy 

định về đấu thầu áp dụng với Chương trình MTQG NTM, bao gồm Chương trình dựa 

trên kết quả; và 

f) Yêu cầu về đấu thầu cho Chương trình sau khi được cập nhật sẽ bao gồm những vấn 

đề như ngưỡng giá trị gói thầu phải tổ chức đấu thầu, điều kiện dự thầu, xung đột lợi 

ích, phương pháp đấu thầu, phương pháp lựa chọn tư vấn, lưu trữ tài liệu đấu thầu, 

giải quyết khiếu nại và hồ sơ mời thầu chuẩn. Sổ tay thực hiện Chương trình này sẽ 

bổ sung bất kỳ thông tin cụ thể nào cần thiết cho Chương trình. 

                                                 

4  Tham chiếu Phần 2 của Kế hoạch Hành động Chương trình để biết các trường hợp miễn 

5  Ngoài Danh sách cấm của Ngân hàng Thế giới, danh sách đình chỉ tạm thời sẽ được áp dụng cho mọi quy trình đấu thầu 

thuộc Chương trình. Có thể tham khảo danh sách cấm quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/, danh sách cấm của 

Ngân hàng Thế giới tại http://www.worldbank.org/debarr, và danh sách đình chỉ tại https://clientconnection.worldbank.org. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://www.worldbank.org/debarr
https://clientconnection.worldbank.org/
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109. Những vấn đề sau đây sẽ được giám sát liên quan đến đấu thầu: 

a) Kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ các cơ quan thực hiện Chương trình 

b) Phân chia gói thầu và mức độ phân chia 

c) Phương thức đấu thầu và, cụ thể hơn, tỷ lệ % số hợp đồng được trao trên cơ sở đấu 

thầu cạnh tranh 

d) Phương pháp và quy trình thông báo mời thầu và mức độ công khai đối với những 

quy trình và kết quả này. 

e) Đánh giá hồ sơ dự thầu và số lượng hồ sơ dự thầu bị từ chối do mức giá chào cao 

hơn dự toán chi phí, cộng với thời gian cần thiết để đánh giá hồ sơ dự thầu (từ khi 

mở thầu đến khi ký hợp đồng)  

f) Hồ sơ dự thầu và rà soát xem hồ sơ đó có thuộc công ty bị cấm dự thầu hay DNNN 

phụ thuộc. 

g) Quản lý hợp đồng và giai đoạn hoàn thành 

h) Phát sinh của hợp đồng 

i) Sự tồn tại của hồ sơ đấu thầu và hệ thống lưu trữ. 

110. Phụ lục 10 cung cấp danh mục chỉ số cụ thể về đấu thầu sẽ được Bộ NN-PTNT và các 

tỉnh giám sát nhằm cung cấp những thông tin này trong Báo cáo Chương trình để trình nộp 

hàng năm lên Ngân hàng thế giới như một phần trong DLI-3.  

111. Việc lưu trữ hồ sơ phù hợp là hết sức cần thiết ở tất cả các giai đoạn của các quá trình đấu 

thầu. Việc lưu trữ hồ sơ bao gồm hồ sơ văn bản tất cả các hành động đấu thầu bao gồm biên 

bản họp, phải được đặt trong hồ sơ tiểu dự án. Kết quả thực hiện đấu thầu cũng sẽ được theo 

dõi thông qua MIS của Chương trình. 
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PHẦN 8: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

112. Công tác quản lý tài chính trong khuôn khổ Chương trình cần được thực hiện theo đúng 

luật phápvà quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam.  

113. Hoạt động liên quan đến Quản lý Tài chính (Phần 3 của KHHĐ, Phụ lục 9), sẽ được áp dụng. 

114. Thanh tra Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm kiểm toán nội bộ chung. Ủy ban Nhân dân 

Tỉnh ở mỗi tỉnh sẽ giao cơ quan/cán bộ được ủy quyền thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ 

cho Chương trình ở tỉnh. Thanh tra Bộ NN&PTNT sẽ bổ nhiệm (những) cán bộ có năng lực 

để rà soát chi phí phát sinh bởi Bộ NN&PTNT, giám sát công việc của kiểm toán viên độc 

lập ở tỉnh, hợp nhất báo cáo kiểm toán nội bộ để trình và nộp báo cáo kiểm toán nội bộ cho 

Ngân hàng Thế giới hàng năm trước 31 tháng 10 của năm sau, và theo dõi việc thực hiện các 

khuyến nghị của kiểm toán độc lập. Mẫu Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Tổng hợp được quy định 

tại Phụ lục 11.  

115. Mỗi cơ quan thực hiện (21 tỉnh và Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & ĐT, Ủy ban 

dân tộc) sẽ chuẩn bị báo cáo tài chính hàng năm cho Chương trình trước ngày 31/3 của năm 

sau. Các báo cáo tài chính sẽ bao gồm thu nhập và chi phítừ tất cả các nguồn của Chương 

trìnhRB-SupRSWS do các tỉnh và Bộ thực hiện. Các báo cáo tài chính phải được đối chiếu 

với báo cáo của Kho bạc Nhà nước. Bộ NN-PTNT sẽ hợp nhất báo cáo tài chính cho toàn bộ 

chi phí của Chương trìnhở 21 tỉnh, bao gồm các khoản chi cho Chương trình RB-SupRSWS, và 

sau đó các báo cáo này được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước và nộp cho Ngân hàng thế 

giới.Để đảm bảo tính minh bạch, Ngân hàng yêu cầu các tỉnh thông báo cho các nhà tài trợ, 

cấp vốn khác, như các Tổ chức Phi chính phủ (NGO), các đối tác phát triển, và các nhà đầu 

tư tư nhân, mà các khoản đầu tư của họ cũng sẽ tính vào chương trình PforR của NHTG. 

116. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ là cơ quan kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính 

hàng năm của Chương trình. Ý kiến kiểm toán bao gồm ý kiến về việc báo cáo tài chính được 

thể hiện trung thực và hợp lý, ý kiến về tuân thủ của Chương trình đối với Hiệp định Tài trợ 

và quy định và cam kết hiện hành, và ý kiến về hiệu quả kiểm soát nội bộ của Chương trình. 

Điều khoản tham chiếu của kiểm toán, bao gồm chuẩn mực và phương pháp kiểm toán, phạm 

vi kiểm toán và định dạng báo cáo sẽ được thống nhất giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, 

các cơ quan thực hiện Chương trình và Ngân hàng thế giới trước khi bắt đầu kiểm toán. Báo 

cáo kiểm toán, cùng với báo cáo tài chính cho Chương trình đã được kiểm toán, sẽ được trình 

nộp cho Ngân hàng thế giới vào hoặc trước 31/7 của năm sau, theo quy định trong Hiệp định 

Tài trợ. Bộ NN-PTNT sẽ chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị của 

KTNN bởi các cơ quan thực hiện bao gồm hội thảo phổ biến khuyến nghị kiểm toán và các 

hoạt động theo dõi khác. 

117. Bộ Tài chínhsẽ thiết kế và thực hiện một cơ chế chuyển dẫn vốn nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho hoạt động cấp vốn cho Chương trình dựa trên kết quả và duy trì cơ chế này trong suốt 

thời gian thực hiện Chương trình. 

118. Hàng năm, Bộ NN-PTNT sẽ đánh giá sự tuân thủ của Chương trình đối với các hoạt động 

Quản lý tài chính (Phần 3 của KHHĐ, Phụ lục 9), cũng như tuân thủ đối với Sổ tay Thực 

hiện Chương trình này và hướng dẫn chi tiết về quản lý tài chính, bao trùm toàn bộ các lĩnh 
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vực lập kế hoạch, kiểm soát nội bộ, kế toán và báo cáo tài chính, dòng vốn, kiểm toán nội bộ 

và kiểm toán độc lập, và quản trị và phòng chống tham nhũng. Bộ NN-PTNT sẽ cung cấp 

báo cáo đánh giá, cùng với hành động đề xuất để giải quyết tình trạng không tuân thủ/yếu 

kém cho Ngân hàng thế  giới để đánh giá trước 30/6 của năm tiếp theo.  

119. Phụ lục 10 trình bày danh mục những yếu tố cụ thể cần được giám sát. 

PHẦN 9: QUẢN TRỊ VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

 

120. Hướng dẫn về phòng chống gian lận và tham nhũng trong các Chương trình Tài trợ dựa 

trên kết quả” (viết tắt là "Hướng dẫn phòng chống tham nhũng" hoặc ACG) (Phụ lục 4) sẽ 

được áp dụng cho Chương trình này. Theo Hướng dẫn này, Ngân hàng thế giới và các cơ 

quan thực hiện Chương trình thống nhất một số cam kết để phòng chống gian lận tham nhũng 

trong thực hiện Chương trình. Cụ thể , các tỉnh và cơ quan thực hiện cam kết thực hiện ba 

(3) hành động cụ thể nhằm cải thiện công tác quản trị và phòng chống tham nhũng trong 

Chương trình. 

121. Thứ nhất, như đã lưu ý trong mục thứ hai trong Kế hoạch Hành động của Chương trình, 

mỗi tỉnh thực hiện Chương trình cam kết lưu trữ toàn bộ khiếu nại và tố cáo về gian lận và 

tham nhũng trong Chương trình. Cơ sở dữ liệu này cần bao gồm khiếu nại nhận được bởi mọi 

cơ quan thực hiện, bao gồm các Sở NN&PTNT, Uỷ ban nhân dân xã, cơ quan đấu thầu, v.v.... 

Cơ sở dữ liệu này nên bao gồm các khiếu nại nặc danh nhận được khi có thể. 

122. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu cần thu thập và tóm tắt mọi hoạt động được thực hiện để giải 

quyết và phản hồi đối với khiếu nại và tố cáo, kể cả kết quả điều tra do các cơ quan điều tra 

tiến hành ở các tỉnh thực hiện Chương trình.  Thông tin của cơ sở dữ liệu cần được rà soát và 

phê duyệt của Thanh tra Sở NN-PTNT tương ứng và báo cáo cho Thanh tra Bộ NN-PTNT 

trong Báo cáo giải quyết khiếu nại của Tỉnh 6 tháng một lần. Những báo cáo này cần được 

Bộ NN-PTNT tổng hợp và gửi cho Ngân hàng thế giới theo hình thức Báo cáo giải quyết 

khiếu nại hợp nhất vào cuối mỗi giai đoạn 6 tháng, bắt đầu từ 01 tháng 7 năm 2016. Mẫu 

Báo cáo Giải quyết khiếu nại của tỉnh được cung cấp tại Phụ lục 12. Báo cáo giải quyết khiếu 

nại hợp nhất do Bộ NN-PTNT chuẩn bị sẽ dựa trên định dạng báo cáo của các tỉnh. 

123. Thứ hai, mỗi tỉnh thực hiện Chương trình cam kết bảo đảm bất kỳ công ty hay cá nhân 

nào thuộc danh sách cấm của địa phương, Việt Nam, hoặc Ngân hàng thế giới không được 

tham gia dự thầu thuộc Chương trình. Các công ty hay cá nhân thuộc danh sách cấm của 

chính phủ có thể được tham khảo tại địa chỉ  http://muasamcong.mpi.gov.vn/. Ngoài ra, danh 

sách cấm và tạm đình chỉ của Ngân hàng thế giới áp dụng cho mọi quy trình đấu thầu 

thuộc Chương trình.  Cán bộ thực hiện hoặc giám sát đấu thầu phải có trách nhiệm kiểm tra 

danh sách cấm dự thầu của Ngân hàng thế giới tại http://www.worldbank.org/debarr và danh 

sách tạm đình chỉ tại https://clientconnection.worldbank.org. Việc áp dụng những danh sách 

cấm này sẽ được giám sát và rà soát thông qua quy trình kiểm toán nội bộ và độc lập của 

Chương trình. Bộ NN-PTNT có trách nhiệm định kỳ thông báo cho UBND Tỉnh về các công 

ty và cá nhân bị đình chỉ. Bộ NN-PTNT cũng sẽ thực hiện thẩm tra pháp lý đối với các công 

ty và cá nhân do các tỉnh tuyển dụng. 

124. Thứ ba, theo HDPCTN, CPVN đã cam kết phối hợp với bất kỳ cuộc điều tra nào do Ngân 

hàng thế giới thực hiện, trong trường hợp có khiếu nại hay tố cáo về gian lận hoặc tham 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://www.worldbank.org/debarr
https://clientconnection.worldbank.org/
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nhũng trong Chương trình, dù khiếu nại hay tố cáo đó do Chính phủ hay Ngân hàng thế giới 

nhận được.  HDPCTN bảo đảm quyền điều tra độc lập của Ngân hàng thế giới.  Theo mô tả 

trong thông báo được Văn phòng Chính phủ ủy quyền và do Bộ NN-PTNT ban hành, (Phụ 

lục 4) mỗi cơ quan thực hiện cấp tỉnh và cơ quan điều tra đồng ý phối hợp với điều tra viên 

của Ngân hàng thế giới để bảo đảm điều tra viên có thể tiếp cận: 

a) Cá nhân và đơn vị mà điều tra viên yêu cầu được gặp;  

b) Tài khoản, hồ sơ, và tài liệu khác liên quan cho mục đích kiểm toán của Ngân hàng thế 

giới.  

125. Ngoài ra, Ngân hàng thế giới đồng ý với một số cam kết thuộc HDPCTN:  

a) Trước tiên, theo yêu cầu của HDPCTN (đoạn 7(a)), Ngân hàng thế giới sẽ thông báo 

cho cơ quan điều tra Việt Nam về những tố cáo nghiêm trọng và đáng tin cậy hoặc 

các dấu hiệu vi phạm HDPCTN, phù hợp với chính sách và quy trình của Ngân hàng 

thế giới, khi Ngân hàng lên kế hoạch thực hiện điều tra độc lập hoặc phối hợp điều 

tra với những cơ quan này. Theo thông lệ, Ban Liêm chính (INT) của Ngân hàng thế 

giới sẽ tiến hành rà soát sơ bộ về mọi thông tin đáng tin cậy hoặc dấu hiệu gian lận 

hoặc tham nhũng tiềm tàng mà Ngân hàng thế giới nhận được.  INT chỉ bắt đầu điều 

tra chính thức về tố cáo nếu rà soát sơ bộ cung cấp đủ thông tin về vi phạm 

HDPCTN. Điều tra của INT chỉ giới hạn ở điều tra hành chính đối với những tố cáo 

về gian lận và tham nhũng theo định nghĩa trong HDPCTN. 

b) Trong thông tin gửi các cơ quan điều tra Việt Nam, Ngân hàng thế giới sẽ chỉ rõ vi 

phạm tiềm tàng đối với HDPCTN mà Ngân hàng thế giới dự định điều tra đầy đủ 

trong Chương trình PforR. Ngân hàng thế giới sẽ chỉ rõ các cá nhân, đơn vị, cơ quan 

hoặc tổ chức có thể bị INT điều tra. Mỗi cơ quan điều tra có thẩm quyền tiến hành 

điều tra các tố cáo về gian lận và tham nhũng sẽ thực hiện cam kết này bằng cách 

hợp tác với điều tra viên của Ngân hàng thế giới khi được yêu cầu. 

c) Thứ hai, Ngân hàng thế giới đồng ý thông báo kết quả điều tra cho Chính phủ Việt 

Nam, phù hợp với chính sách và quy trình của Ngân hàng thế giới. Phát hiện và kết 

luận của các điều tra của Ngân hàng thế giới phải được bảo mật.  Phát hiện liên quan 

từ điều tra của INT sẽ được chuyển đến Chính phủ Việt Nam và cơ quan điều tra phù 

hợp khi hoàn tất. 

126. Trừng phạt do Ngân hàng thế giới áp dụng khi có kết luận điều tra sẽ tuân thủ Hướng dẫn 

Trừng phạt của Ngân hàng thế giới, Phần II.F và Quy trình Trừng phạt, Phần 9.01(e). Những 

Hướng dẫn này quy định những yếu tố khách quan mà Ngân hàng thế giới và Ủy ban Kỷ luật 

sử dụng để quyết định biện pháp trừng phạt sau khi phát hiện ra hành vi sai trái của một cá 

nhân hoặc tổ chức. 

127. Ngoài điểm 9.01, phần 1 và 2 trong KHHĐ (Phụ lục 9), sẽ áp dụng trong quá trình thực 

hiện Chương trình này. 
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PHẦN 10: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

 

128. Vụ QLNN&NSNT/NCERWASS và mỗi tỉnh tham gia Chương trình sẽ bổ nhiệm một 

thành viên chịu trách nhiệm an toàn môi trường cho NSVSNT trong Chương trình.Trong 

năm đầu của chương trình, Tư vấn được tuyển trong Chương trình sẽ cung cấp đào tạo tại 

chỗ và chính thức cho cán bộ môi trường của NCERWASS và PCERWASS/Cơ quan đơn vị 

được UBND tỉnh giao thường trực Chương trình. Các trách nhiệm chính của cán bộ môi 

trường của NCERWASS/PCERWASS được mô tả trong Phụ lục 1A của STTH này. 

NCERWASS chịu trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện vấn đề môi trường trong 

Chương trình. 

129. Ở giai đoạn xác định tiểu dự án, PCERWASS/Cơ quan đơn vị được UBND tỉnh 

giaothường trực Chương trìnhsẽ tiến hành sàng lọc để xác định liệu một tiểu dự án có hợp lệ 

về mặt môi trường để được tài trợ trong Chương trình. Nếu một tiểu dự án nằm tại một khu 

vực nhạy cảm về văn hóa và môi trường liệt kê trong Phụ lục 1B, tiểu dự án đó sẽ không hợp 

lệ, và do đó sẽ bị loại không được tài trợ trong Chương trình.   

130. Mỗi tiểu dự án NSVSNT hợp lệ trong Chương trình sẽ tuân thủ với pháp luật hiện hành 

về môi trường của Việt Nam. Những tài liệu sau, khi phù hợp, sẽ được lập cho mỗi tiểu dự án. 

a) Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hay Kế hoạch Bảo vệ môi trường (KHBVMT) 

sẽ được chuẩn bị trong nghiên cứu khả thi theo Luật Bảo vệ môi trường 2014 và 

Nghị định 18/2015/ND-CP. ĐTM hay KHBVMT phải được UBND tỉnh/Sở TNMT 

hay UBND huyện hay cơ quan có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt trước khi 

hoàn thành Nghiên cứu khả thi hay Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Quyết định phê duyệt 

phải được ban hành trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. 

b) Giấy phép khai thác tài nguyên nước sẽ được áp dụng tuân theo Nghị định 

201/2013/NĐ-CP hướng dẫn triển khai Luật Tài nguyên nước 2012. Điều 16 của 

Nghị định 201 quy định rằng các công trình NSVSNT khai thác hơn 10 m3 một ngày 

(m3d) nước ngầm hoặc hơn 100 m3d nước mặt sẽ phải xin giấy phép khai thác tài 

nguyên nước do Sở TNMT ban hành. 

c) Giấy phép xả nước thải sẽ áp dụng đối với các công trình NSVSNT thải 5m3d nước 

thải vào nguồn nước. 

131. Trong giai đoạn lựa chọn địa điểm và thiết kế kỹ thuật, PCERWASS/Cơ quan đơn vị 

được UBND tỉnh giao thường trực Chương trình sẽ bảo đảm rằng các cân nhắc môi trường 

được đưa vào. Hướng dẫn trong Phụ lục 1C sẽ được sử dụng để tham khảo trong giai đoạn 

lựa chọn địa điểm và thiết kế kỹ thuật.   

132. Quy tắc Thực hành về môi trường (ECOP, Phụ lục 1D) và các biện pháp giảm nhẹ tác 

động môi trường cụ thể của tiểu dự án, nếu có, sẽ được đưa vào ngân sách xây lắp, hồ sơ mời 

thầu và hợp đồng.   

133. Giám sát Môi trường sẽ được thực hiện bởi giám sát thi công. Hồ sơ mời thầu và hợp 

đồng giám sát thi công phải bao gồm các yêu cầu giám sát kết quả thực hiện các yêu cầu môi 

trường. Báo cáo tiến độ hàng tháng sẽ bao gồm các tác động môi trường và các biện pháp 

giảm nhẹ được thực hiện, theo Phụ lục 1E: Biểu mẫu Theo dõi tuân thủ môi trường.  
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134. Vụ QLNN/NCERWASSsẽ chịu trách nhiệm cung cấp đào tạo cho người đào tạo cho 

PCERWASS/Cơ quan đơn vị được UBND tỉnh giao về giám sát môi trường trong giai đoạn 

thi công. 

135. Báo cáo tiến độ Chương trình sẽ bao gồm một chương vềan toàn môi trường, cung cấp 

thông tin như quy định trong Phụ lục 8 của Sổ tay này.  

136. Ngoài các quy định liên quan, cũng cần tuân thủ những điều khoản sau: 

a) Chương trình sẽ nhấn mạnh đến việc phân tích đầy đủ về nguồn nước trong giai đoạn 

thiết kế. Không được phép sử dụng nguồn nước thô có nồng độ arsen cao hơn tiêu 

chuẩn nước uống là 10 µg/l. 

b) Chương trình sẽ cân nhắc các vấn đề về thùng chứa an toàn, xử lý và giải quyết chất 

thải bể phốt với tham chiếu tới các yêu cầu về nhà tiêu cải thiện. Chương trình sẽ xây 

dựng một số phương án phù hợp với bối cảnh văn hoá và vật chất khác nhau của 

Chương trình để giảm thiểu tác động môi trường từ phân thải. Các phương án có thể 

bao gồm việc sử dụng "nhà tiêu cây", đậy nắp hố an toàn, thải bỏ phân bùn để quản 

lý tại địa điểm khác, và tái sử dụng bùn khô trong nông nghiệp.   

c) Chương trình có hợp phần tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện về quy 

định của CPVN về quản lý môi trường và các biện pháp an toàn môi trường áp dụng 

cho chương trình, cụ thể: (i) chuẩn bị hồ sơ, (ii) lồng ghép các cân nhắc về môi 

trường vào đề xuất kỹ thuật, và (iii) giám sát hậu KHBVMT.  

137. Các Báo cáo của Chương trình do PCERWASS/Cơ quan đơn vị được UBND tỉnh giao 

thường trực Chương trình thực hiện sẽ có thông tin về các chỉ số trong Phụ lục 8. 

138. Tăng cườngnăng lực thể chế: Vụ QLNN sẽ giám sát thực hiện chung Chương trình về 

khía cạnh kỹ thuật, kể cả quản lý môi trường. NCERWASSsẽ thực hiện hướng dẫn; kiểm tra 

giám sát; tổng hợp báo cáo về môi trườngđể tăng cường quản lý môi trường trong Chương 

trình.  
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PHẦN 11: CÁC KHÍA CẠNH XÃ HỘI 

 

139. Các vấn đề về đất và dân tộc thiểu số trong khuôn khổ Chương trình sẽ tuân thủ các tài 

liệu của Chương trình và quy định pháp luật liệt kê tại Phụ lục 3 của STTH này. Ngoài ra, 

Phần 5 của PAP cũng áp dụng (Phụ lục 9) 

140. Tổng cục Thủy lợi(thông qua VPĐP)/NCERWASSthuộcBộ NN-PTNT và mỗi 

PCERWASS chịu trách nhiệmcử một cán bộ vàthu xếp đủ thời gian nhân sự để bảo đảm thực 

hiện các vấn đề về xã hội trong chương trình (bao gồm thu hồi đất, dân tộc thiểu số, công bố 

thông tin/ tham vấn, tác động rủi ro xã hội của dòng lao độngvà giới). Các cơ quan thực hiện 

cũng cần đảm bảo rằng các vấn đề xã hội sẽ được theo dõi, giám sát và phản ánh trong báo 

cáo chương trình liên quan. NCERWASS chịu trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình thực 

hiện các vấn đề về xã hộitrong chương trình. 

141. Để thực hiện tham vấn và quy trình có sự tham gia của cộng đồng liên quan đến thu hồi 

đất và dân tộc thiểu số, công bố thông tin/tham vấn, tác động rủi ro xã hội của dòng lao 

độngvàvấn đề giới trong toàn bộ chu kỳ của tiểu dự án, mỗi PCERWASS hoặc cơ quan được 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a) Soạn thảo kỹ lưỡng chiến lược cụ thể về tham vấn và tham gia bảo đảm cung cấp 

thông tin đầy đủ và kịp thời, và sự tham gia vào quá trình ra quyết định của đại diện 

chính thức hoặc không chính thức (ủy ban, hội đồng) của người dân bị ảnh hưởng 

và/hoặc hưởng lợi. Các biện pháp bao gồm: điều tra, điều tra dân số, phỏng vấn 

những người cung cấp thông tin quan trọng, nhóm trọng tâm, họp cộng đồng, quan 

sát tham gia. Cần quan tâm đến nhu cầu ngôn ngữ và phương pháp truyền thông phù 

hợp cho đối tượng mục tiêu. 

b) Thực hiện việc sàng lọc xã hội để tối đa hóa lợi ích của dự án và giảm thiểu tác động 

bất lợi cho cộng đồng địa phương, đặc biệt về thu hồi đất. Các quy trình sàng lọc xã 

hội được quy định tại Phụ lục 5. 

c) Xác định các biện pháp đã đặt ra cho dân số dễ tổn thương, để giảm nhẹ tác động, 

giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương, và ghi nhận sự tham gia. 

d) Ghi nhận tóm tắt các quan điểm được trình bày, bao gồm quan ngại và phương án 

giải quyết, và xác định các hoạt động sẽ được tính đến để lập kế hoạch và thực hiện. 

Thông lệ tốt nên bao gồm phổ biến những thông tin đã thu thập và phân tích. 

142. Khảo sát các biện pháp thay thế để tránh hoặc giảm thiểu tác động và cải thiện lợi ích, kể 

cả những lựa chọn để duy trì mô hình tổ chức hiện tại của địa phương. Người dân bị ảnh 

hưởng do mất tài sản hoặc đất đai, hoặc dòng thu nhập, sẽ được đền bù để có cuộc sống tốt 

hơn, hoặc ít nhất là không lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn trước khi bị thu hồi. Người dân 

bị ảnh hưởng hoặc hưởng lợi nên được phép lựa chọn các phương án và có thời gian để hình 

thành các lựa chọn và ưu tiên.  

Thu hồi đất 

a) Nếu thu hồi đất là không thể tránh khỏi, các tỉnh sẽ đảm bảo những người bị ảnh 

hưởng do mất đất và tài sản được bồi thường để cuộc sống của họ không tệ hơn trước 

khi bị mất đất. Các dự án đầu tư mà dẫn tới di dời cần bị giới hạn ở một số trường 
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hợp nhất định mà hoàn toàn cần thiết cho đầu tư của Chương trình. Sẽ xây dựng một 

cơ chế có thể thẩm định một cách hiệu quả và độc lập để xác định giá trị thị trường 

của diện tích đất bị thu hồi cũng như tài sản và dòng thu nhập bị thiệt hại để xác định 

phương thức thích hợp nhằm khôi phục lại sinh kế cho người bị ảnh hưởng. Quy định 

của Luật Đất đai 2013 về sử dụng thẩm định giá đất độc lập phải được tuân thủ với 

hệ thống Giám sát và Đánh giá (M&E) phù hợp của các tỉnh tham gia chương trình.  

b) Các tỉnh tham gia chương trình sẽ áp dụng hướng dẫn hiến tặng (đất đai hay tài sản 

khác) tự nguyện, áp dụng cho các hoạt động của Chương trình. Hiến tặng tự nguyện 

chỉ nên được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng cộng đồng quy mô nhỏ nơi tác động là 

hạn chế, và nơi có các phương án thay thế cho địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Hướng dẫn này sẽ bảo đảm rằng những người hiến đất tiềm năng ra các quyết định 

dựa trên sự đồng thuận sau khi đã được cung cấp thông tin, và do chính họ lựa chọn. 

Cơ chế định giá đất đai và tài sản và thủ tục Hiến đất được trình bày trong Phụ lục 

5B. 

143. Công bố thông tin, tham vấn và tham gia 

a) Chương trình sẽ xây dựng hướng dẫn sự tham gia của cộng đồng (do các tỉnh tham 

gia chương trình áp dụng) để cải thiện sự tham gia của người dân, đặc biệt là dân tộc 

thiểu số để đảm bảo họ được tham gia và được tham vấn một cách có ý nghĩa trong 

mỗi bước của thực hiện Chương trình, bao gồm quy hoạch, thiết kế và thực hiện tiểu 

dự án, đền bù, tái định cư và các biện pháp khôi phục trong hoạt động thu hồi đất. 

Các hướng dẫn sẽ theo định hướng cộng đồng, minh bạch, nhạy cảm về giới, và có 

ngôn ngữ phù hợp. Thiết kế Chương trình sẽ bảo đảm rằng các hoạt động truyền 

thông thay đổi hành vi được điều chỉnh để phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ và thông 

lệ của người dân tộc thiểu số. Hướng dẫn sẽ cụ thể hóa các quy định hiện hành của 

pháp luật Việt Nam liên quan đến người DTTS thông qua quá trình tham vấn trước 

cởi mở và được cung cấp đủ thông tin. Đây là một hành động được yêu cầu trong Kế 

hoạch Hành động Chương trình. 

b) Cộng đồng phải được cung cấp thông tin trong chương trình bao gồm được thông tin 

về tính  bền vững và tác động môi trường.  Điều này có thể đạt được thông qua việc 

lồng ghép các vấn đề môi trường vào hướng dẫn sự tham gia của cộng đồng.  Kế 

hoạch truyền thông của Chương trình sẽ bao gồm tư vấn về quản lý bùn thải, bảo vệ 

môi trường và nguồn nước và quản lý nước thải.   

c) Các tỉnh tham gia Chương trình sẽ tăng cường tính minh bạch bằng cách duy trì cơ 

sở dữ liệu về khiếu nại/phản hồi và trả lời khiếu nại khiếu nại/phản hồi. Ngoài ra, 

một cơ sở dữ liệu về những người thụ hưởng của Chương trình, chia theo giới và dân 

tộc, cần được duy trì và theo dõi. Mẫu ghi chép lại các khiếu nại và giải quyết khiếu 

nại trong Phụ lục 12. 

d) Hội Phụ nữ và các nhóm tương tự cần được đưa vào cơ cấu thể chế thực hiện nhằm 

hỗ trợ thúc đẩy việc huy động và sự tham gia của cộng đồng nhạy cảm về giới và các 

kênh giải quyết khiếu nại. Các BQLCT, cụ thể là Vụ 

QLNNNSNT/NCERWASSthuộc Bộ NN-PTNT, chịu trách nhiệm thu xếp đủ nhân 

sự và thời gian để lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Chương trình. Tham vấn về 

giới tại địa phương cần được tiến hành trong khi thực hiện chương trình để thông tin 
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về kế hoạch và mục tiêu của các hoạt động. Phụ nữ nghèo và hộ gia đình có chủ hộ là 

nữ cần được ưu tiên hỗ trợ. 

e) Một hướng dẫn về giới cần được BĐP chuẩn bị và đào tạo cho cán bộ PCERWASS 

và BQLDA để bảo đảm rằng giới sẽ được đưa vào tất cả các hoạt động của dự án. 

Toàn bộ các vấn đề về giới cần được theo dõi và lập thành văn bản trong báo cáo 

giám sát. 

f) Chương trình cần khuyến khích các biện pháp phát triển xã hội sau: (i) bảo đảm lao 

động ít kỹ năng (và có kỹ năng, nếu khả thi) (ưu tiên lao động nữ thiếu kỹ năng)được 

tuyển dụng tại địa phương; và (ii) bảo đảm rằng người tàn tật được tiếp cận cơ sở hạ 

tầng mới được xây dựng. 

Dân tộc thiểu số 

144. Các can thiệp cần phù hợp về mặt văn hóa, do tính đa dạng hóa của các nhóm dân tộc 

sống tại các khu vực thực hiện Chương trình. Phụ lục 5A đưa ra hướng dẫn cơ bản về DTTS 

cho Chương trình này. Hướng dẫn nhằm bảo đảm rằng các hoạt động của chương trình được 

thiết kế theo nhu cầu và các ưu tiên về văn hoá của người dân địa phương. Các hướng dẫn 

này được xây dựng dựa trên các hướng dẫn làm việc với DTTS hiện tại trong PforR 

NSVSNT và bao gồm hướng dẫn làm việc đồng thời với cấu trúc quản trị DTTS truyền 

thống. Ngoài ra, hướng dẫn sẽ cụ thể hóa các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên 

quan đến người DTTS thông qua quá trình tham vấn trước, cởi mở và được cung cấp đủ 

thông tin. Hướng dẫn cụ thể (có thể theo nhóm dân tộc thiểu số) sẽ được đưa vào tài liệu về 

sự tham gia của cộng đồng.  
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PHẦN 12: KẾ HOẠCH VÀ BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH HÀNG NĂM 

 

Kế hoạch Chương trình hàng năm 

 

145. Để thúc đẩy lập kế hoạch chiến lược và hợp lý cho các khoản đầu tư và đạt được kết quả 

bền vững và công bằng trên quy mô lớn, Kế hoạch Chương trình hàng năm là một hợp phần 

quan trọng của Chỉ số Giải ngân và là cơ sở để thực hiện đầu tư vào xúc tiến vệ sinh và cấp 

nước trong Chương trình. Kế hoạch phải có thông tin cụ thể về nội dung về cơ hội tiếp cận 

dịch vụ nước và vệ sinh trong tỉnh; lập báo cáo, dữ liệu kinh tế - xã hội, và lập kế hoạch các 

khoản đầu tư hàng năm. Thông tin trong các kế hoạch cấp tỉnh cần được cập nhật định kỳ, 

dựa trên tiến độ trong quá trình triển khai, và thông tin về các chỉ số dự án chính. 

146. Uỷ ban nhân dân tỉnh ở 21 tỉnhtham gia Chương trình sẽ chuẩn bị Kế hoạch Chương trình 

hàng năm chi tiết cho cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó có bản chất và 

phạm vi của các khoản đầu tư được lập kế hoạch cho giai đoạn hai năm và một kế hoạch đầu 

tư 5 năm. Kế hoạch Chương trình hàng năm sẽ bao gồm: 

a) Thông tin từ cấp huyện và xã về tỷ lệ tiếp cận, và số hộ dân được phục vụ bởi dịch 

vụ cấp nước theo các mức độ khác nhau. Dữ liệu liên quan bao gồm: loại nguồn 

nước, chất lượng nước cấp, và các thông số về tính bền vững của hệ thống cấp nước. 

Tất cả các công trình cấp nước tập trung phải được liệt kê cùng với các đặc tính kỹ 

thuật bao gồm số liệu về sản lượng, tiêu thụ, tổ chức quản lý, số đấu nối, giá nước, 

khả năng thu đủ bù chi, và tỷ lệ nước thất thoát; 

b) Phân bổ các khoản đầu tư được lập kế hoạch hàng năm cho vệ sinh và cấp nước ở 

cấp tỉnh; 

c) Tóm tắt các mục tiêu DLI cho giai đoạn báo cáo; 

d) Vệ sinh: lập danh sách số hộ gia đình tại mỗi xã có nhà tiêu cải thiện theo tiêu chuẩn 

của Bộ YT (QCVN 01: 2011/BYT); có nhà tiêu cải thiện theo định nghĩa của 

Chương trình. Xác định rõ các xã có tiêu chí vệ sinh toàn xã và xác định chênh lệch 

chính ở các xã còn lại để đạt được mục tiêu vệ sinh toàn xã;  

e) Lập danh sách các trường học và Trạm y tế xã, bao gồm thông tin về khả năng tiếp 

cận nước và vệ sinh, và rửa tay;  

f) Tóm tắt hiện trạng chất lượng nguồn nước, chú trọng đặc biệt đến vấn đề ô nhiễm 

arsen. Số liệu hiện có về nguồn nước mặt và nước ngầm được lập bản đồ bao gồm 

mức nước theo mùa và mức khai thác hiện tại cần được đối chiếu với số liệu về công 

trình cấp nước hiện có và các điểm tập trung dân cư;  

g) Tóm tắt hiện trạng nghèo đói (phạm vi phân bố và mức nghèo), giới, và các địa bàn 

sinh sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số. 

h) Liên kết rõ ràng với kế hoạch nhiều năm và mục tiêu chung; và 

i) Sắp xếp tổ chức thực hiện bao gồm cộng tác với ngành giáo dục và y tế và các bên có 

liên quan. 
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j) Kế hoạch phát triển năng lực hàng năm và Kế hoạch Truyền thông Thay đổi hành vi 

hàng năm 

147. Tập huấn về lập kế hoạch sẽ được thực hiện hàng năm trong ba tháng trước khi hoàn 

thành kế hoạch năm. 

148. Các tỉnh tham gia Chương trình sẽ chuẩn bị Kế hoạch Chương trình hàng năm cho năm 

tiếp theo trước ngày 31/7, trong đó có thông tin về đề xuất, ngân sách, mục tiêu DLI hàng 

năm và thông tin liên quan khác. Tóm tắt về những thông tin cụ thể cần đưa vào kế hoạch 

được cung cấp trong Phần 15 “Định nghĩa”. 

 

Báo cáo Chương trình hàng năm 

 

149. Một bộ 22 báo cáo Chương trình sẽ được xây dựng hàng năm, gắn với quy trình lập kế 

hoạch và lập ngân sách quốc gia. 

150. Các tỉnh tham gia Chương trình sẽ chuẩn bị báo cáo Chương trình hàng năm trước ngày 

31 tháng 12 của năm báo cáo. Tóm tắt những thông tin cần đưa vào báo cáo được cung cấp 

trong Phụ lục 8.  

151. Bộ NN-PTNT sẽ chuẩn bị báo cáo Kết quả và Chương trình tổng hợp chung và nộp trước 

ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo năm báo cáo, và báo cáo này sẽ được công bố công khai. 

Thông tin cần đưa vào báo cáo được trình bày chi tiết trong Phụ lục 8 và tóm tắt dưới đây: 

a) Thông tin hợp nhất trong báo cáo Chương trình hàng năm được các tỉnh tham gia 

Chương trình chuẩn bị.  

b) Tiến độ thực hiện PDO và các chỉ số kết quả trung gian trong khung kết quả trong 

PAD. 

c) Tiến độ tuân thủ kế hoạch hành động Chương trình.  

d) Tuân thủ quản lý tài chính, đấu thầu, quản trị, môi trường và xã hội. 

e) Tiến độ thực hiện các hợp phần tăng cường năng lực. 

f) Giới và người tàn tật. 

 

Công bố Báo cáo và Kế hoạch Chương trình hàng năm 

152. Báo cáo và kế hoạch Chương trình hàng năm sẽ được công bố công khai cả trên cổng 

thông tin điện tử của Chính phủ và ở địa phương thông qua bảng thông báo và họp dân ở xã. 

 

Báo cáo xử lý khiếu nại tố cáo cấp tỉnh 

153. Thanh tra Bộ NN-PTNT chịu trách nhiệm i) hướng dẫn các tỉnh chuẩn bị báo cáo giải 

quyết khiếu nại tố cáo cấp tỉnh, ii) tổng hợp các báo cáo xử lý khiếu nại cấp tỉnh, và iii) nộp 

báo cáo xử lý khiếu nại tố cáo cấp tỉnh cho Ngân hàng thế giới vào 31/12 của mỗi năm báo 

cáo.  



Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả             Sổ tay thực hiện (POM) 

64 

 

154. Ở cấp tỉnh, thanh tra Sở NN-PTNT chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo xử lý khiếu nại cấp 

tỉnh. Trong trường hợp các BQLDA ODA tỉnh được giao làm chủ đầu tư PforR thì cơ quan 

chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo xử lý khiếu nại hoặc là PCERWASS hoặc Thanh tra Sở 

NN-PTNT thuộc UBND Ttnh. Mẫu biểu Báo cáo xử lý khiếu nại được đưa vào Phụ lục 12 

của tài liệu này. 
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PHẦN 13: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

 

155. Công tác Giám sát và Đánh giá có những mục đích sau đây trong Chương trình: 

a) Cung cấp cho ban quản lý Chương trình thông tin kịp thời và chính xác để có thể sử 

dụng trong đánh giá tiến độ, xác định sự cần thiết phải có hành động quản lý và lập 

kế hoạch cho các hoạt động trong tương lai; 

b) Thúc đẩy tuân thủ với hành động 1 trong KHHĐ về duy trì cơ sở dữ liệu đối với (i) 

tham vấn cộng đồng/tham nhũng/quản lý tài chính/đấu thầu/khiếu nại/an toàn môi 

trường và xã hội về hoạt động thực hiện Chương trình và phản hồi về những khiếu 

nại đó, và (ii) ý kiến phản hồi của người thụ hưởng gửi đến các cơ quan thực hiện dự 

án và phản hồi về những ý kiến như vậy. 

c) Cung cấp dữ liệu toàn diện về việc đạt được các DLI, có thể được KTNN thẩm định 

trong thẩm định kết quả Chương trình; 

d) Thu thập dữ liệu cần thiết cho việc đo lường các chỉ số trong khung kết quả Chương 

trình; 

e) Cung cấp cơ sở bằng chứng cho việc tăng cường năng lực lập kế hoạch và xây dựng 

chính sách. 

156. KHHĐ yêu cầu các tỉnh tham gia cải thiện sự minh bạch bằng cách duy trì cơ sở dữ liệu 

về (i) tham vấn cộng đồng/tham nhũng/quản lý tài chính/đấu thầu/khiếu nại về hoạt động 

thực hiện Chương trình và phản hồi về những khiếu nại đó, và (ii) ý kiến phản hồi của người 

thụ hưởng gửi đến các cơ quan thực hiện dự án và phản hồi về những ý kiến như vậy. Thông 

tin sẽ được Bộ NN-PTNT tổng hợp ở cấp Quốc gia và định kỳ báo cáo cho Ngân hàng thế 

giới. 

157. Hoạt động giám sát, đánh giá trong Chương trình được thực hiện theo yêu cầu của Bộ 

NN-PTNT, Bộ YT và Bộ GD-ĐT, tài liệu của Chương trình, và các quy định liệt kê tại Phụ 

lục 1, 2, và 10A của STTH này. 

158. Ngoài ra, việc giám sát và đánh giá cần tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Mỗi tỉnh tham gia Chương trình cần xây dựng báo cáo Chương trình hàng năm, tổng 

hợp kết quả đã đạt được và tình hình tuân thủ kế hoạch hành động Chương trình, 

đồng thời cập nhật kế hoạch Chương trình Hàng năm của Tỉnh. Các báo cáo này sẽ 

được công bố công khai.  

b) Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo Kết quả và Chương trình tổng hợp 

hàng năm, báo cáo về tiến độ đã đạt được trong việc triển khai Chương trình, trong 

đó có tiến độ đạt được kết quả, và tình hình tuân thủ kế hoạch hành động của 

Chương trình. Báo cáo Tổng hợp này cũng sẽ bao gồm các thông tin về tiến độ đạt 

được về Mục tiêu Phát triển Chương trình và Chỉ số Kết quảtrung gian trong Khung 

kết quả, xem Phụ lục 18. Báo cáo này sẽ được công bố công khai. 

c) Dữ liệu cơ sở tham khảo đã được xây dựng để xác định các xã Vệ sinh toàn xã sử 

dụng Ước tính Khu vực nhỏ (xem đoạn 69). Một danh sách các công trình nước được 

đề xuất cho nâng cấp/sửa chữa/xây dựng mới sẽ được PCERWASS/Sở NN-PTNT 
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chuẩn bị. Thu thập dữ liệu cho giai đoạn tiếp theo sẽ được PCERWASS/Sở NN-

PTNT thực hiện cho Chương trình và đưa vào kế hoạch Chương trình hàng năm. 

159. Chương trình sẽ xây dựng dựa trên hệ thống GS&ĐG hiện tại của CTMTQG-NTM bao 

gồm chỉ số số 17 về Môi trường và An toàn Thực phẩm. Chỉ số này gồm 8 chỉ số phụ, trong 

đó có 1 chỉ số phụ liên quan tới các chỉ số Vệ sinh và Cấp nước Nông thôn trong Chương 

trình RB-SupRSWS: Chỉ số phụ 17.1: Độ bao phủ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh và 

sử dụng nước sạch. Báo cáo về các DLI RB-SupRSWS mà không được bao trùm trong hệ 

thống GS&ĐG hiện tại của CTMTQG NTM, cụ thể là DLI1.2 về vệ sinh toàn xã, và DLI2.2 

về các xã đã duy trì được tình trạng vệ sinh, sẽ được các tỉnh thực hiện thông qua một cơ chế 

độc lập với hệ thống GS&ĐG hiện tại của CTMTQG NTM. 

160. Dữ liệu sẽ được thu thập ở địa phương và xử lý ở cấp tỉnh. Báo cáo tóm tắt về các khoản 

đầu tư và tiến độ đối với chỉ số GS&ĐG sẽ được gửi tới NCERWASS, là đơn vị tổng hợp 

thông tin ở cấp quốc gia cùng với Vụ QLNN. Bộ NN-PTNT đang xem xét việc sử dụng nền 

tảng GS&ĐG dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS), lập bản đồ thông tin về các khoản đầu 

tư, độ bao phủ và cung cấp dịch vụ cho tới tận cấp xã.  

161. Hệ thống GS&ĐG và quá trình lập kế hoạch sẽ được cải thiện ở cấp tỉnh và quốc gia. 

PCERWASS và Sở YT/Trung tâm y tế dự phòng sẽ được tập huấn về cách cải thiện công tác 

thu thập dữ liệu và về cách sử dụng hệ thống GS&ĐG hiện tại, làm cơ sở để lập kế hoạch của 

tỉnh. 

162. Hệ thống GS&ĐG sẽ hình thành cơ sở mà các tỉnh sẽ dựa vào đó để lập kế hoạch cho 

Chương trình đầu tư và theo dõi kết quả. Việc báo cáo kết quả sẽ diễn ra theo chu kỳ năm, 

gắn với kế hoạch quốc gia và quy trình ngân sách và các báo cáo sẽ được công bố công khai.  

163. Khi có thể, việc sử dụng thiết bị di động để thu thập dữ liệu cần được các tỉnh xem xét để 

tăng tốc độ thu thập dữ liệu và giảm lỗi. 

164. Mỗi tỉnh sẽ chuẩn bị và nộp cho một báo cáo thực hiện Chương trình hàng tháng, hàng 

quýđểbáo cáo Bộ NN-PTNT (Ban Điều phối Chương trình Tổng cục Thủy lợi), gồm tiến độ 

thực hiện DLIs và tiến độ của các hoạt động chuẩn bị liên quan đến kết quả Chương trình, 

chẳng hạn thiết kế cơ sở hạ tầng, phê chuẩn kế hoạch, và giải ngân. Hàng quý, báo cáo  tổng 

hợp sẽ được gửi cho Ngân hàng để xem xét. Biểu mẫu giám sát được trình bày trong Phụ lục 196. 

165. Chương trình sẽ được đánh giá toàn diện bao gồm các nội dung sau trong toàn bộ giai 

đoạn chương trình: 

a. Một cuộc khảo sát cơ sở bao gồm mẫu hộ gia đình và xã ở một số tỉnh được lựa 

chọn trong khu vực chương trình. Khảo sát cơ sở sẽ thu thập chủ yếu dữ liệu về 

(nhưng không giới hạn) ở: 

i. Độ bao phủ loại vệ sinh ở cấp hộ gia đình và xã. 

ii. Thông lệ vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân. 

iii. Kiến thức và thái độ liên quan đến vệ sinh. 

iv. Đặc điểm nhân khẩu học và kinh tế xã hội của hộ gia đình và xã. 

                                                 

6 Biểu mẫu giám sát vẫn được xây dựng tháng 1/2017. 
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b. Một đánh giá về quy trình sẽ được tiến hành trước đánh giá giữa kỳ. Đánh giá quy 

trình sẽ lựa chọn một nhóm các xã để nghiên cứu tình huống nhằm lập thành văn 

bản độ tin cậy của việc thực hiện so với kế hoạch hành động BCC và tác động 

liên quan, sử dụng kết quả biểu thị được đo thông qua thẩm định, cũng như đi 

hiện trường và quan sát theo sắp xếp. Các hoạt động và kết quả này sẽ được so 

sánh với các cách tiếp cận IEC truyền thống trong phạm vi có thể. Các tình huống 

sẽ được chọn để bảo đảm sự biến thiên của các biến số độc lập tương quan với các 

kết quả, ví dụ như mức nghèo, bối cảnh địa lý, tỷ lệ dân tộc thiểu số trong xã để 

cho phép diễn giải theo hướng nguyên nhân kết quả hơn. 

c. Một đánh giá ngẫu nhiên hóa sẽ được sử dụng sau đánh giá giữa kỳ để kiểm tra 

việc tăng cường thiết kế cho gói thay đổi hành vi vệ sinh nhằm thông tin cho việc 

mở rộng các cách tiếp cận. Việc tăng cường thiết kế này sẽ được xác định dựa 

trên phát hiện từ đánh giá quy trình và đánh giá giữa kỳ. 

d. Một đánh giá vào cuối Chương trình sẽ được thực hiện về tạo cầu và tăng cường 

nguồn cung cấp, sử dụng dữ liệu từ thực địa về hành vi thay đổi và tiếp cận và sử 

dụng vệ sinh tăng cường, và thông lệ vệ sinh. Đánh giá này cũng bao gồm dữ liệu 

liên quan đến sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp tư nhân trong cung cấp 

vệ sinh. Kinh phí thực hiện đánh giá được huy động từ các nhà tài trợ thông qua 

hoạt động TA. 

166. Chương trình bao gồm một Khung kết quả mà đã được thống nhất giữa Ngân hàng thế 

giới và Chính phủ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị. Khung kết quả bao gồm một bộ chỉ số, 

ngoài giám sát tuân thủ DLI thường xuyên. Khung này cần được Bộ NN-PTNT cập nhật 

hàng quý, với thông tin từ Bộ YT và các tỉnh.  Khung kết quả được trình bày trong Phụ lục 

18. 
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PHẦN 14: THẨM ĐỊNH 

 

167. Thẩm định tiến độ thực hiện DLI sẽ là cơ sở để giải ngân các khoản vốn của Chương trình 

IDA. 

168. KTNN sẽ chịu trách nhiệm thẩm định kết quả Chương trình hàng năm do các tỉnh báo cáo.  

Kết quả của Chương trình sẽ do KTNN thẩm định thông qua kiểm đếm trực tiếp để xác minh 

tính chính xác và chất lượng của các kết quả được báo cáo dựa trên khung chọn mẫu của 

Chương trình. Việc thẩm định kết quả sẽ được tiến hành theo Điều khoản Tham chiếu và 

Quy chế Thẩm định kết quả do Ngân hàng thế giới thống nhất với KTNN và các bộ ngành có 

liên quan và Ban điều phối Chương trình RB-SupRSWS. 

169. Tỉnh Phú Thọ là tỉnh tham gia cả Chương trình PforR RB-SupRSWS và PforR ĐBSH. Để 

tránh "tính hai lần" kết quả đã được thẩm định và giải ngân, bất kỳ kết quả nào được báo cáo 

cho Chương trình PforR ĐBSH sẽ được xem là không đủ tư cách hợp lệ cho thẩm tra trong 

Chương trình PforR RB-SupRSWS (và ngược lại). 

170. KTNN sẽ lập Báo cáo Thẩm định kết quả hàng năm dựa trên phương pháp luận và quy 

trình đã thống nhất với Ngân hàng thế giới. Báo cáo này sẽ được gửi cho Bộ NN-PTNT và 

Ngân hàng thế giới và là cơ sở để xác định khoản giải ngân hợp lệ. 

171. CPVN sẽ chịu trách nhiệm tài trợ cho quá trình thẩm định. 

172. Chỉ số Giải ngân PforR và Quy chế thẩm định kết quả được đính kèm lần lượt tại Phụ lục 

6 và 7. 
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PHẦN 15: ĐỊNH NGHĨA 

173. Kế hoạch Truyền thông thay đổi hành vi (BCC). Kế hoạch này baogồm những phần 

chính sau đây:  

a) Chiến lược tổng thể về tạo cầu và hỗ trợ chuỗi cung cấp về vệ sinh, bao gồm: (i) 

khu vực mục tiêu ở mỗi tỉnh; (ii) mô tả cách tiếp cận chung sẽ được sử dụng và 

cách những cách tiếp cận này gắn với các chỉ số giải ngân chính; (iii) các mốc 

chính trong xây dựng và thực hiện; và (iv) dự toán ngân sách chung và yêu cầu về 

nguồn lực. Chiến lược chung cần xác định những vấn đề chính liên quan đến 

hướng đến người nghèo, các vấn đề về điều chỉnh công cụ và cách tiếp cận với 

các nhóm DTTS khác nhau và cách hỗ trợ can thiệp nhạy cảm về giới.      

b) Đối với mỗi tỉnh, để tạo cầu và hỗ trợ chuỗi cung cấp, hàng năm: (i) các lĩnh vực 

mục tiêu, (ii) các hoạt động theo kế hoạch, ở cấp Tỉnh, Huyện, Xã và thôn bản, và 

các công cụ cần thiết; (iii) cách những công cụ này gắn với với các chỉ số giải 

ngân chính, trong phạm vi chiến lược chung; (iv) các mốc thời gian chính; (v) đối 

tượng hưởng lợi mục tiêu; (vi) phương thức thực hiện (phương tiện thông tin đại 

chúng của tỉnh, tổ chức quần chúng, thông qua trường học, trạm y tế và tiếp xúc 

trực tiếp với hộ gia đình); (vii) ngân sách và nguồn lực phân bổ cho mỗi hoạt 

động.    

174. Một kế hoạch BCC đã thống nhất được xây dựng bởi cơ quan thực hiện cấp tỉnh, với 

hỗ trợ từ các cơ quan Trung ương, mà đã được Sở Y tế phê duyệt, Bộ YT, Bộ NN-PTNT 

và Ngân hàng thế giới chấp thuận.  

175. Vệ sinh toàn xã: được định nghĩa là các xã nơi hộ gia đình cải thiện tỷ lệ bao phủ nhà 

tiêu cải thiện dưới 70% trước khi có can thiệp của Chương trình, mà sau đó đã đạt các tiêu 

chí sau trong Chương trình: 

- 100% trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở công lậpchínhcó các công trình 

nước sạch và vệ sinh, rửa tay đang sử dụng được. 

- 100% Trung tâm Y tế xã có các công trình nước sạch và vệ sinh, rửa tay đang sử dụng 

được. 

- Ít nhất 70% hộ gia đình có một nhà tiêu cải thiện; và 

- Ít nhất 80% hộ gia đình có một điểm rửa tay (cố định) riêng, có xà phòng (hoặc sản 

phẩm thay thế xà phòng). 

176. Xã nơi trường học và trạm y tế xã duy trì được tình trạng vệ sinh được định nghĩa là xã 

đạt được vệ sinh toàn xã, được xác nhận bởi báo cáo thẩm định, trong khuôn khổ Chương 

trình RB-SupRSWS, hai năm, hoặc hơn (tính từ năm được báo cáo là xã đạt vệ sinh toàn 

xã tới năm mà xã được nộp lên để thẩm định chỉ số Xã nơi trường học và trạm y tế xã duy 

trì được tình trạng vệ sinh) mà đã có thể đạt được các tiêu chí sau: 

- 100% trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở công lập có các công trình nước 

sạch và vệ sinh, rửa tay đang sử dụng được  
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- 100% Trung tâm Y tế xã có các công trình nước sạch và vệ sinh, rửa tay đang sử dụng 

được; 

- Tình trạng vệ sinh toàn xã được định nghĩa trong khoản 175của Sổ tay. 

177. Kế hoạch tăng cường năng lực. Kế hoạch này bao gồm những phần chính sau đây:  

a) Hỗ trợ kỹ thuật cho (i) Quản lý Chương trình, (ii) Cải thiện sự bền vững của các 

Hệ thống cấp nước, (iii) Tăng cường năng lực xúc tiến thay đổi hành vi vệ sinh và 

cung cấp dịch vụ vệ sinh bền vững, (iv) Thẩm định kết quả và kiểm toán độc lập;  

b) Tăng cường kỹ năng thiết kế chính sách, xây dựng và vận động ở cấp quốc gia và 

cấp tỉnh mà sẽ giúp bảo đảm tính bền vững dài hạn trong cung cấp nước sạch và 

vệ sinh nông thôn và dịch vụ thay đổi hành vi nhằm hỗ trợ các hoạt động trong 

quá trình triển khai và ngoài phạm vi của Chương trình RB-SupRSWS;  

c) Hỗ trợ tham vấn và tham gia chủ động của DTTS; và  

d) Cải thiện việc hướng vào nghèo đói của các hoạt động Chương trình để loại các 

huyện có thành phố/thị xã cấp tỉnh và các thị trấn của huyện đô thị ở cả vùng 

Miền núi phía bắc và Tây Nguyên nơi tỷ lệ nghèo đói thấp hơn.   

178. Tối thiểu, kế hoạch cần xác định rõ cho mỗi phần: (i) chủ đề; (ii) mục tiêu và cách mục 

tiêu gắn với các chỉ số DLIs; (iii) phươngthức thực hiện và đầu ra dự kiến; (iii) sơ lược về 

đối tượng mục tiêu; (iv) các mốcthời gian chính của các hoạt động; và (v) ngân sách và 

nguồn lực phân bổ cho mỗi hoạt động. 

179. Điểm rửa tay dành riêngđược định nghĩa là điểm rửa tay trong sân hoặc nhà; có thể là 

vòi nước, bồn rửa, tipitap tự làm (như chai/bình chứa nước được gắn cố định), hoặc bình 

chứa và gáo dành riêng. Nước rửa tay theo Tiêu chuẩn Nước hợp vệ sinh ban hành theo 

Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn. Sản phẩm thay thế xà phòng có thể bao gồm xà phòng giặt hoặc các vật liệu 

rửa khác. 

180. Đấu nối cấp nước hoạt động (FWSC)được định nghĩa là đấu nối cấp nước hộ gia 

đình ở khu vực nông thôn cung cấp nước 24/7, có tính đến dự trữ tại chỗ (hộ gia đình có 

bể, lu chứa nước), cho phép tỷ lệ ngừng hoạt động20% trung bình hàng tháng, nước sạch 

cho ăn uống:(i) Đối với hệ thống có công suất Q<1000 m3/ngđ, và tất cả các hệ thống tự 

chảy, thì đảm bảo QCVN 02:2009/BYT của Bộ YT với giá trị giới hạn tối đa của cột I sẽ 

được áp dụng; và (ii) Đối với hệ thống có công suất Q≥1000 m3/ngđ:áp dụng QCVN 

02:2009/BYT của Bộ Y tế, nhưng sử dụng giá trị giới hạn tối đa của QCVN 01:2009/BYT 

của Bộ YT7; hoặc (iii) tuân thủ theo QCVN 01-1:2018/BYT ban hành theo Thông tư 

41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế hoặc Quy chuẩn kỹ thuận địa phương do UBND tỉnh/TP 

ban hành; (iv) Thông số Clo dư chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm 

phương pháp khử trùng. Cần lưu ý rằng công trình cấp nước cung cấp nước cho các đấu 

                                                 

7 Chương trình chỉ kiểm tra 14 chỉ tiêu của QCVN 02 làm căn cứ xác định đạt được các chỉ số giải ngân về cấp nước của 

Chương trình. Tuy nhiên đối với tất cả các hệ thống cấp nước, kể cả công trình được đưa vào kiểm đếm đều cần tuân thủ  

pháp luật hiện hành của  Việt Nam về chất lượng nước. 
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nối hộ gia đình cần vượt qua thẩm định hồ sơ để FWSC được coi là hợp lệ; FSWC không 

cần có bằng chứng về hóa đơn được phát hành và thanh toán để được coi là hợp lệ.  

181. Đấu nối cấp nước hợp lệ là các Đấu nối cấp nước hoạt động thuộc các công trình cấp 

nước hợp lệ trong Chương trình.Các đấu nối cấp nước hoạt độngcần phải được thẩm tra và 

xác nhận thì mới được coi là hợp lệ. 

182. Hộ gia đình – như định nghĩa trong danh sách xã mới nhất do Tổng cục Thống kê xác 

nhận. 

183. Tình trạng vệ sinh của trường học và trạm y tếxã- được định nghĩa là: 

a) 100% trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở công lập có: nước sạch đểăn 

uống, sinh hoạt đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cụ thể là: 

Đối với nguồn nước ăn uống: (i) Nguồn nước đấu nối từ hệ thống công trình cấp nước 

tập trung:Đối với hệ thống có công suất Q<1000 m3/ngđ thì đảm bảo QCVN 

02:2009/BYT của Bộ YT; đối với hệ thống có công suất Q≥1000 m3/ngđ thì nước sau 

xử lý đảm bảo giá trị giới hạn tối đa của QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế, với tối thiểu 

14 thông số liệt kê trong QCVN 02:2009/BYT của Bộ YT; hoặc tuân thủ theo QCVN 

01-1:2018/BYT ban hành theo Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế hoặc Quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh/TP ban hành. Nếu đã có Chứng chỉ chất lượng nước 

còn thời hạn do đơn vị vận hành công trình cấp nước từ sáu tháng cuối của giai đoạn 

báo cáo thì không cần lấy mẫu xét nghiệm nữa;(ii) Đối với nguồn nước do trường học tự 

khai thác (nước mưa, nước giếng khoan, giếng đào, nước tự chảy) không qua xử lý: 

Đảm bảo chất lượng theo QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y tế; (iii) Đối với nước uống 

đóng chai, đóng bình:chất lượng nước phải đạt Quy chuẩn nước uống đóng chai QCVN 

6-1: 2010/BYT của Bộ Y tế. Nhà trường cần yêu cầu đơn vị cung cấp nước đóng chai 

cung cấp giấy phép kinh doanh, chứng nhận hợp quy xác nhận chất lượng nước đóng 

chai và lưu giữ bản photocopy các tài liệu này;(iv) Đối với nguồn nước tự khai thác bởi 

trường học (nước mưa, nước giếng đào/khoan, nước suối) được xử lý thông qua máy lọc 

RO: nước đầu vào đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nước hiện hành của Bộ YT, và 

nước đầu ra tuân theo chất lượng nước trong QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ YT8 hoặc 

được đun sôi trước khi uống;(v) Đối với nước rửa tay được xác định theo Tiêu chuẩn 

Nước hợp vệ sinh ban hành theo Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tiêu chuẩn này không đòi hỏi xét nghiệm, 

chỉ đánh giá bằng quan sát;và (vi) Công trình vệ sinh hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của 

Bộ YT (QCVN 01: 2011/BYT)9; có xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông thường thay 

thế tại nơi rửa tay.   

b) 100% các Trạm Y tế xã có: nước sạch để ăn uống, sinh hoạt đảm bảo chất lượng 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cụ thể là: 

                                                 

8Yêu cầu này áp dụng cho kết quả của năm 2019 trở đi 

9Đây là những tiêu chuẩn chất lượng nước tối thiểu phải đáp ứng theo chương trình. Cần lưu ý rằng không phải xét nghiệm 

dư lượng clo nếu không cần thiết - ví dụ trong nước mưa. 
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Đối với nguồn nước ăn uống: (i) Nguồn nước đấu nối từ hệ thống công trình cấp nước 

tập trung: Đối với hệ thống có công suất Q<1000 m3/ngđ thì đảm bảo QCVN 

02:2009/BYT của Bộ YT; đối với hệ thống có công suất Q≥1000 m3/ngđ thì nước sau 

xử lý đảm bảo giá trị giới hạn tối đa của QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế, với tối thiểu 

14 thông số liệt kê trong QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế; hoặc tuân thủ theo QCVN 

01-1:2018/BYT ban hành theo Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế hoặc Quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh/TP ban hành. Nếu có Chứng chỉ chất lượng nước 

còn thời hạn do đơn vị vận hành công trình cấp nước cung cấp từ 6 tháng cuối của giai 

đoạn báo cáo thì không cần xét nghiệm tiếp nữa;(ii) Đối với nguồn nước do trạm y tế tự 

khai thác (nước mưa, nước giếng khoan, giếng đào, nước tự chảy) không qua xử lý: 

Đảm bảo chất lượng theo QCVN 02: 2009/BYT của Bộ Y tế; (iii) Đối với nước uống 

đóng chai, đóng bình: chất lượng nước phải đạt Quy chuẩn nước uống đóng chai QCVN 

6-1: 2010/BYT của Bộ Y tế. Trạm y tế cần yêu cầu đơn vị cung cấp nước đóng chai 

cung cấp giấy phép kinh doanh, chứng nhận hợp quy xác nhận chất lượng nước đóng 

chai và lưu giữ bản photocopy các tài liệu này; (iv) Đối với nguồn nước tự khai thác bởi 

trường học (nước mưa, nước giếng đào/khoan, nước suối) được xử lý thông qua máy lọc 

RO:. nước đầu vào đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nước hiện hành của Bộ YT, và 

nước đầu ra tuân theo chất lượng nước trong QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ YT10 hoặc 

được đun sôi trước khi uống;(v) đối với nước rửa tay được xác định theo Tiêu chuẩn 

Nước hợp vệ sinh ban hành theo Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tiêu chuẩn này không đòi hỏi xét nghiệm, 

chỉ đánh giá bằng quan sát; và (vi) công trình vệ sinh hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của 

Bộ YT (QCVN 01: 2011/BYT)11; có xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông thường thay 

thế tại nơi rửa tay. 

184. Nhà tiêu hợp vệ sinh - Đối với trường học và trạm y tế theo định nghĩa trong QCVN 

01:2011/BYT và Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, yêu cầu đáp 

ứng các tiêu chícho tất cả các công trình công cộngsau đây theo Chương trình: 

Định nghĩa Công trình vệ sinh hợp vệ sinh trong trường học và trạm y tế xã 

STT Tiêu chí 

Thuộc nhóm 

thiết yếu/Không 

thuộc nhóm 

thiết yếu 

Tiêu chí 

Tối thiểu 

Cần thiết 

để Đáp ứng 

Định nghĩa 

1 

Công trình là một trong những loại sau: 

1. nhà tiêu khô nổi một hoặc hai ngăn ngăn ủ phân tại chỗ 

2. nhà tiêu khô chìm 

3. nhà tiêu tự hoại 

Thuộc nhóm 

thiết yếu 

Cả 9 Tiêu 

chí 

                                                 

10Yêu cầu này áp dụng cho kết quả của năm 2019 trở đi 

11Đây là những tiêu chuẩn chất lượng nước tối thiểu phải đáp ứng theo chương trình. Cần lưu ý rằng không phải xét nghiệm 

dư lượng clo nếu không cần thiết - ví dụ trong nước mưa. 
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4. nhà tiêu thấm dội nước 

5. nhà tiêu dội nước nối với bể biogas 

2 Có sàn nhà tiêukhông bị rạn nứt, sụt lún 

3 
Các lỗ đi tiêu và cửa lấy phân luôn được đậy kín khi không 

sử dụng (hoặc bằng nắp, nút, hoặc nút nước) 

4 

 Bể chứa phân không bị rạn nứt, sụt lún hoặc rò rỉ 

(Phân/phân bùn không bị rò rỉ hoặc tràn ra bên ngoài bể 

chứa) 

5 

Bể chứa phân của nhà tiêu phải cáchgiếng đào, giếng khơi 

của trường học/trạm y tế tối thiểu 10m (không yêu cầu về 

khoảng cách đối với bể tự hoại) 

6 

"Công trình vệ sinh trường học/Trạm y tế phải hoạt động 

bình thường:  

Đối với nhà vệ sinh dội nước: phải có đủ nước để xả, nhà vệ 

sinh có thể xả được nước, và không có vật nào cản trở việc 

xả nước. 

Đối vói nhà vệ sinh khô: phải có tro hoặc chất thay thế tro để 

cho vào hố tiêu. 

7 

Đối với các trường tiểu học và trung học: phải có đủ nhà vệ 

sinh nam và nữ riêng biệt cho cả giáo viên và học sinh, tức là 

phải có ít nhất bốn nhà vệ sinh. 

 Đối với các trường mẫu giáo thì không cần nhà vệ sinh nam 

và nữ riêng biệt cho học sinh và giáo viên tức là phải có ít 

nhất hai nhà vệ sinh. 

Yêu cầu tỷ lệ không cao hơn 200:1 học sinh trên hố tiêu mỗi 

ca học cho 2016, giảm xuống 150:1 cho 2017 và giảm xuống 

100:1 cho 2018 và các năm sau.   

Đối với trạm y tế: công trình vệ sinh riêng cho nam và nữ 

Tất cả các nhà vệ sinh hiện đang sử dụng ở các trường học 

hợp lệ cần đáp ứng tiêu chí vệ sinh."Đang sử dụng" được 

định nghĩa là công trình vệ sinh mà không bị khóa và sẵn 

sàng cho sử dụng bởi một thành viên của xã. 

8 

Trường học/Trạm y tế phải được cấp nước sạch để ăn uống, 

nước sinh hoạt đảm bảo: 

(i) Nguồn nước đấu nối từ hệ thống công trình cấp nước tập 

trung: Đối với hệ thống có công suất Q<1000 m3/ngđ thì 

đảm bảo QCVN 02:2009/BYT của Bộ YT; đối với hệ thống 

có công suất Q≥1000 m3/ngđ thì nước sau xử lý đảm bảo giá 

trị giới hạn tối đa của QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế, với 

tối thiểu 14 thông số liệt kê trong QCVN 02:2009/BYT của 

Bộ YT;(ii) Đối với nguồn nước do trường học tự khai thác 

(nước mưa, nước giếng khoan, giếng đào, nước tự chảy) 

không qua xử lý: Đảm bảo chất lượng theo QCVN 02: 

2009/BYT của Bộ Y tế; (iii) Đối với nước uống đóng chai, 
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đóng bình: chất lượng nước phải đạt Quy chuẩn nước uống 

đóng chai QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ Y tế; (iv) Đối với 

nguồn nước tự khai thác bởi trường học (nước mưa, nước 

giếng đào/khoan, nước suối) được xử lý thông qua máy lọc 

RO:. nước đầu vào đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nước 

hiện hành của Bộ YT, và nước đầu ra tuân theo chất lượng 

nước trong QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ YT hoặc được 

đun sôi trước khi uống. 

9 

Phải có công trình rửa tay trong nhà vệ sinh (hoặc ngay liền 

kề) và có nước để rửa tay theo định nghĩa Tiêu chuẩn Nước 

hợp vệ sinh ban hành theo Quyết định số 2570 /QĐ-BNN-

TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn.  

Phải có xà phòng ở công trình rửa tay. 

10 

Phần trên nhà vệ sinh có mái lợp đảm bảo che được mưa 

nắng; cửa và xung quanh đảm bảo sự riêng tư, kín đáo. Đối 

với trạm y tế xã, nhà tiêu cần nằm bên trong trạm y tế. Nếu 

nằm ngoài trạm y tế, cần có đường đi có mái che từ trạm y tế 

tới nhà tiêu để tránh mưa. Nội dung này sẽ có hiệu lực từ 

2020 trở đi. 

11 
Phân không bị dính đọng ở bệ xí/lỗ đi tiêu hoặc ở trên sàn 

nhà tiêu  

Không thuộc 

nhóm thiết yếu 

3 trong số 7 

Tiêu chí 

12 
Công trình vệ sinh phải sạch sẽ (Giấy chùi sau khi sử dụng 

phải bỏ vào hố tiêu hoặc bỏ vào dụng cụ chứa có nắp đậy) 

13 Sàn nhà vệ sinh khô sạch.   

14 
Không cảm thấy nặng mùi phân và/hoặc nước tiểu trong nhà 

vệ sinh 

15 
Nước thải từ bể tự hoại hoặc bể biogas được thải bỏ an toàn 

(chảy vào hố thấm hoặc vào hệ thống cống nước thải chung) 

16 Nắp bệ xí cao hơn mặt đất xung quanh tối thiểu 20 cm 

17 Nhà vệ sinh không bị ngập lụt khi gặp mưa lớn 

Hiện tại hầu hết trường học, trạm y tế đã có nhà tiêu và nước sạch, tuy nhiên do việc sử 

dụng và duy trì không đảm bảo dẫn đến nhiều nhà tiêu và hệ thống cấp nước của các trường 

học, trạm y tế xuống cấp, không đảm bảo hợp vệ sinh. Căn cứ vào tình hìnhcác tỉnh cần lựa 

chọn phương án hiệu quả nhất trong việc đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh, trong đó cần 

tập trung  vào việc nâng cấp, sửa chữa nhà tiêu và công trình cấp nước. Đối với công trình vệ 

sinh, công việc này gồm sửa chữa phần thân, mái, điểm rửa tay xà phòng, thay thế thiết bị vệ 

sinh, thiết bị rửa tay, đèn chiếu sáng, đường cấp, thoát nước, rãnh thoát nước... Xây mới công 

trình vệ sinh chỉ nên thực hiện khi không còn giải pháp thay thế nào khác. Xây mới được thực 

hiện khi thiếu số lượng nhà tiêu, hố tiêu theo quy định, phần hầm, bể của công trình vệ sinh 

hiện tại hư hỏng không thể khắc phục, nền nhà tiêu trũng thấp so với xung quanh mà không 

thoát được nước, thường xuyên bị úng ngập. 
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Lưu ý: các nhà vệ sinh hư hỏng, không sử dụng được mà không thể cải tạo nâng cấp 

được thì cần phải tháo dỡ.  

185. Nhà tiêu cải thiện12: Nhà tiêu cải thiện được định nghĩa là một nhà tiêucách ly được 

phân người tiếp xúc với con người, côn trùng và vật nuôi tại gia đình. Cho mục đích thẩm 

định, nhà tiêu cải thiện sẽ được đo lường như sau:  

STT Tiêu chí 

1 

Công trình là một trong những loại sau: 

1. nhà tiêu khô nổi một hoặc hai ngăn ủ phân tại chỗ 

2. nhà tiêu khô chìm 

3. nhà tiêu tự hoại 

4. nhà tiêu thấm dội nước  

5. nhà tiêu dội nước nối với bể biogas 

2 Có sàn nhà tiêukhông bị nứt, sụt lún 

3 
Các lỗ đi tiêu và cửa lấy phân luôn được đậy kín khi không sử dụng (hoặc bằng nắp, nút, hoặc 

nút nước) 

4 
Phân bùn/phân tươi hoặc nước từ bể chứa phân không bị rò rỉ, tràn ra bể chứa phân hoặc phân 

không dính đọng ở phần sàn hoặc bệ xí/lỗ đi tiêu của nhà tiêu. 

186. FWSC mới và cải tạo được định nghĩa là các đấu nối được tính từ các công trình thi 

công mới, dở dang, mở rộng, sửa chữa cải tạo (bao gồm cả công trình có chất lượng nước 

không đạt qui chuẩn VN về CLN) cấp nước cho hộ gia đình nông thôn từ khi bắt đầu 

chương trình (từ 01/01/2016). FWSC phải được cung cấp nước từ một công trình trong 

cùng tỉnh để được xem là hợp lệ. FWSC cải tạo, hoàn thiện, sửa chữa, mở rộng phải 

không hoạt động bình thường vào thời điểm bắt đầu chương trình; thay đổi phải từ tình 

trạng không hoạt động sang tình trạng hoạt động, chứ không phải là hoạt động tăng dần, 

thông qua các biện pháp tăng cường, sửa chữa lớn hay nhỏ, thay thế một số bộ phận của 

hệ thống, thay thế các tài sản quá hạn sử dụng hoặc thay thế tài sản có lợi thế về kỹ thuật 

và hiệu quả về chi phí so với việc thay thế, và khi việc cải tạo dẫn tới công suất của hệ 

thống thiết kế ban đầu được khôi phục trong dài hạn và dịch vụ cấp nước cho khách hàng 

được khôi phục và duy trì.Các công trình nước áp dụng mô hình VH&BD dựa trên cộng 

đồng để được coi là hợp lệ cần đáp ứng những điều kiện sau  trước khi bắt đầu vận hành 

công trình: (i)Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành công trình, tổ phải 

có tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật13 cho mỗi 250 hộ;   (ii) Biên bản được ký giữa UBND xã, 

đại diện cộng đồng và PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử dụng 

nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và cung cấp HTKT cho việc vận hành 

công trình14; (iii) Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình cấp nước trước 

                                                 

12Dựa trên Chương trình Giám sát Chung (JMP) của WHO/ UNICEF  dành cho Nước sạch và Vệ sinh 

13Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, có thể làmột tình nguyện viên, đượcđào tạo, Ủy ban Nhân dân xã quy định về 

thời hạn của tổ vận hành. 

14NCERWASS sẽ hướng dẫn các mẫu Quyết định và Biên bản. 
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đây và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng chỉ/chứng nhận về quản lý vận hành công trình 

cấp nướcđược cấpbởi một cơ quan có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc 

PCERWASS, Sở NNPTNT, NGO). Trong trường hợp cán bộ của tổ vận hành chưa có 

chứng chỉ/chứng nhận, UBND xã phải cam kết bằng văn bản sẽ cử cán bộ của tổ vận hành 

đi đào tạo và việc đào tạo phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi công trình bắt 

đầu vận hành15. Các công trình cấp nước, được đưa vào vận hành trước thời điểm Bộ 

Nông Nghiệp ban hành Sổ tay Thực hiện Chương trình sửa đổi này tới các tỉnh,không 

phải tuân thủ ba tiêu chí hợp lệ này16. 

 Xây dựng mới - bất kỳ công trình nào mà (i) tất cả 4 cấu phần chính (hệ thống tập 

trung,trạm xử lý, tuyến ống chính, bể chứa nếu có và trạm bơm) được xây sau khi 

Chương trình bắt đầu (01/01/2016); (ii) cho thấy mức độ sẵn sàng đấu nối (tức là ít nhất 

60% số hộ gia đình cam kết và đấu nối), cho thấy cam kết đóng góp thi công công trình, 

và có thể chi trả nước sạch; (iii) nồng độ asen trong các nguồn nước thô thấp hơn tiêu 

chuẩn nước uống (10µg/l); (iv) nước sau xử lý đáp ứng Tiêu chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia; 

(v) có mô hình quản lý phù hợp với Chương trình và xây dựng kế hoạch quản lý, vận 

hành và bảo dưỡng bền vững; (vi) tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt 

đầu chương trình tuân thủ với KHHĐ; và (vii) công trình không nằm ở các khu vực nhạy 

cảm về văn hoá và môi trường (là các khu vực bảo tồn văn hóa và môi trường, v.v.) 

 Hoàn thành thi công - bất kỳ công trình nào (bất kể nguồn vốn từ đâu) mà (i) một trong 

bốn thành phần chính (hệ thống tập trung, trạm xử lý, tuyến ống chính, bể chứa nếu có và 

trạm bơm) chưa được hoàn thành khi Chương trình bắt đầu; (ii) không có hộ gia đình 

nào đã được đấu nối trước khi chương trình bắt đầu; (iii) cho thấy mức độ nhu cầu và sự 

sẵn sàng đấu nối (tức là ít nhất 60% số hộ gia đình cam kết và đấu nối), cho thấy cam kết 

đóng góp thi công công trình, và có thể chi trả nước sạch; (iv) giá trị của phần công trình 

chưa hoàn thành đã được được đánh giá, và đã được báo cáo (trong hai năm gần nhất) 

về mức độ và chất lượng phần đã hoàn thành, và khẳng định rằng cần đầu tư và thi công 

thêm trước khi có thể đi vào vận hành, và dựa trên đánh giá này, khoản đầu tư sử dụng 

cho hoàn thành công trình được xác nhận là có hiệu quả kinh tế; (v) công trình không 

liên quan tới bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc vấn đề khác gây cản trở việc hoàn thành và 

vận hành thành công; (vi) nước sau xử lý đáp ứng Tiêu chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia; (vii) 

tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt đầu chương trình tuân thủ với 

KHHĐ; và (viii) nồng độ asen trong các nguồn nước thô thấp hơn tiêu chuẩn nước uống 

(10µg/l); 

 Mở rộng Công trình hiện hữu - bất kể công trình nào (cho dù ở cấp đô thị nào hay nguồn 

vốn nào) mà(i) nếucông trình hiện hữu (cấp nước đô thị hay nông thôn) đã vận hành 

trước khi chương trình bắt đầu thìđã đáp ứng tất cả các tiêu chí về hệ thống cấp nước 

bền vững (nước sau xử lý đáp ứng Tiêu chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia, bảo đảm đủ chi phí 

cho vận hành và bảo dưỡng); (ii) có đầy đủ năng lực cấp nước cho các khu vực mở rộng; 

(iii) phần mở rộng bất kể là cấp đô thị nào và nguồn vốn từ đâu; (iv) mở rộng có nghĩa là 

mở rộng đáng kể tuyến ống chính ra khu vực nông thôn trước đây chưa được cấp nước; 

                                                 

15Việcđào tạo cần bao gồm các nội dung về kỹ thuật, hành chính và tài chính để quản lý vận hành công trình cấp nước 

16Đối với các công trình cấp nước sẽ được trình cho kiểm đếm kết quả năm 2018 nhưng được đưa vào vận hành sau thời điểm 

Bộ Nông Nghiệp ban hành Sổ tay Thực hiện Chương trìnhsửa đổi này tới các tỉnh, các tỉnh có thêm khoảng thời gian sáu 

tháng sau khi kiểm đếm để tuân thủ các tiêu chí này. 
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(v)  cho thấy mức độ nhu cầu và sự sẵn sàng đấu nối (tức là ít nhất 60% số hộ gia đình 

cam kết và đấu nối), cho thấy cam kết đóng góp thi công công trình, và có thể chi trả 

nước sạch; (vi) tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt đầu chương trình 

tuân thủ với KHHĐ; và (vii) nồng độ asen trong các nguồn nước thô thấp hơn tiêu chuẩn 

nước uống (10µg/l). 

 Cải tạo Công trình hiện hữu đang dừng hoạt động - bất kể công trình nào (cho dù ở cấp 

đô thị nào hay nguồn vốn nào) mà: (i) một trong bốn thành phần chính (hệ thống tập 

trung, trạm xử lý, tuyến ống chính, bể chứa nếu có và trạm bơm) chưa hoạt động trong ít 

nhất 3 tháng liên tiếp vì lý do kỹ thuật,hoặc các công trình có không quá 50% các đấu nối 

còn hoạtđộng mà: (i) được xác nhận bằng văn bản bởi đơnvị vận hành/quản lý công 

trình, và UBND xã nơi có công trình đó; (ii) chi phí cải tạo và sửa chữa tối thiểu ≥20% 

giá trị của thành phần chính không hoạt động; (iii) sản xuất nước sạch đáp ứng Tiêu 

chuẩn kỹ Thuật Quốc gia; (iv) tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt đầu 

chương trình tuân thủ với KHHĐ; và (v) nồng độ asen trong các nguồn nước thô thấp 

hơn tiêu chuẩn nước uống (10µg/l); công trình không hoạt động cần dựa vào việc thực 

hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử 

dụng và khai thác các công trình cấp nước nông thôn tập trung; và (vi) Các công trình 

cấp nước có nguồn gốc từ trung tâm đô thị chỉ hợp lệ nếu việc cải tạo là chỉ để lấy nước, 

cho nhà máy xử lý nước, và/hoặc mạng ống dẫn trực tiếp phục vụ khu vực nông thôn thôi. 

Nếu việc cải tạo là để có được mạng lưới ống dẫn phục vụ khu vực đô thị, thì công trình 

đó không hợp lệ để đưa vào Chương trình RB-SupRSWS. 

 Cải tạo một Công trình hiện hữu không đáp ứng Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất 

lượng nước - Bất kỳ công trình (không phân biệt cấp đô thị và nguồn vốn) cấp nước sạch 

cho bất kỳ khu vực nông thôn nào mà (i) có ít nhất 50% trong số 14 tiêu chí chất lượng 

nước sau xử lý không đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia được xác nhận bởi cơ quan/đơn 

vị có thẩm quyền về kiểm nghiệm chất lượng nước trong vòng 6 tháng trước khi phê duyệt 

dự án cải tạo, sửa chữa, và sau ngày bắt đầu của Chương trình (i.e.: 01/01/2016); (ii) là 

một công trình hiện hữu bắt đầu hoạt động trước ngày bắt đầu thực hiện Chương trình; 

(iv) có chất lượng nước sau xử lý sau khi được nâng cấp cải tạo và sửa chữa mà đáp ứng 

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia; (v) cho thấy mức nhu cầu và sự sẵn sàng đấu nối (tức là ít 

nhất 60% hộ gia đình cam kết và đấu nối), cho thấy cam kết đóng góp vào việc thi công 

công trình, và có thể chi trả cho nước sạch; (vi) tất cả các phần công trình đã hoàn thành 

kể từ khi bắt đầu chương trình tuân thủ theo KHHĐ; (vii) Chi phí cải tạo và sửa chữa là 

tối thiểu ≥20% giá trị của hạng mục chính được cải tạo; và (viii) nồng độ asen trong 

nguồn nước thô thấp hơn tiêu chuẩn nước uống (10µg/l). 

187. Hệ thống nước bền vững: Là những hệ thống mà hai năm sau khi bắt đầu vận hành 

(được định nghĩa là tháng mà lần đầu tiên cấp nước, xuất hóa đơn hoặc được ghi chép một 

cách rõ ràng, minh bạch và tiền được hộ gia đình tiêu dùng chi trả), đáp ứng các tiêu chí 

được mô tả dưới đây17.(i) Cung cấp nước sạch đảm bảo: (a) Đối với hệ thống cấp nước có 

công suất Q<1000m3/ngđ thì đảm bảo tuân theo Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ 

Y tế; (b) Đối với hệ thống cấp nước có công suất Q≥1000m3/ngđ thì nước sau xử lý đảm 

bảo giá trị giới hạn tối đa của Quy chuẩn QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y tế, với tối thiểu 

                                                 

17Đối với mở rộng các hệ thống hiện hữu, các tiêu chí áp dụng cho các công trình mở rộng và hiện hữu 
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14 chỉ tiêu được quy định trong Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế18; (c) hoặc 

tuân thủ theo QCVN 01-1:2018/BYT ban hành theo Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y 

tế hoặc Quy chuẩn kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh/TP ban hành; (d) Thông số Clo dư 

chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng; (ii) Hệ 

thống vận hành theo mô hình quản lý được công nhận; (iii) Tối thiểu 80% số đấu nối hệ 

thống dự kiến là FWSC19; (iv) doanh thu hoạt động đủ để chi trả cho chi phí vận hành và 

bảo dưỡng trực tiếp; (v) Đối với công trình cấp nước có sử dụng hóa chất hoặc điện để sản 

xuất hoặc phân phối, tỷ lệ nước thất thoát phải dưới 25%.Chi tiết hướng dẫn các tiêu chí 

xem xét công trình cấp nước bền vững trong phụ lục 21 Hướng dẫn về công trình cấp 

nước bền vững. 

Hồ sơ kiểm đếm kết quả  

188. Các công trình được coi là hợp lệ như mô tả ở trên và được chấp nhận là đủ điều kiện 

tính đếm do TTQG-NSVSMTNT vàcác cơ quan có liên quan xem xét. Hồ sơ kiểm đếm 

kết quả sẽ do các tỉnh tham gia Chương trình chuẩn bị. TTQG-NSVSMTNT sẽ kiểm tra 

các hồ sơ, tài liệu và đưa ra các khuyến nghị cho Tổng cục Thủy lợi (Vụ Quản lý nguồn 

nước & NSNT) và Ngân hàng thế giới.Cơ quan/đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ 

chịu trách nhiệm chứng minh các công trình này đạt được các yêu cầu của Chương 

trình.Nếu công trình không đạt được các tiêu chí của Chương trình thì sẽ không hợp lệ và 

không được xác nhận kết quả. 

Các tài liệu trên sẽ được lưu tại địa phương và được cơ quan kiểm toán kết quả kiểm tra 

tính hợp lệ khi đánh giá kết quả từng năm. 

189. “Cửa hàng Một cửa”là một mô hình cửa hàng bán lẻ mà tại đó các khách hàng có thể 

mua tất cả các vật liệu và trang thiết bị cần thiết để xây một nhà tiêu hợp vệ sinh hoàn 

chỉnh. Các cửa hàng này có thể cung cấp các dịch vụ khác nhau như dịch vụ xây dựng, 

vận chuyển, tư vấn cho hộ gia đình về loại nhà tiêu phù hợp, cách sử dụng và bảo quản 

nhà tiêu, hỗ trợ tài chính hoặc bảo hành sản phẩm 

190. Các mô hình tiếp thị vệ sinh khác:Ngoài Mô hình CHTI, ở những cộng đồng vùng sâu 

vùng xa hơn, cách thức tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ vệ sinh có thể sẽ thay đổi theo 

điều kiện thực tiễn nhằm tăng hiệu quả đạt được của mô hình này chẳng hạn CHTI cung 

cấp sản phẩm nhà tiêu thông qua một cửa hàng tổng hợp ở địa phương như một mắt xích 

chính thức cuối cùng trước đại lý bán hàng. Hoặc việc cung cấp bộ đồ lắp ráp và khuôn 

trực tiếp cho cộng đồng, cùng với đào tạo cho thợ xây tại địa phương, để nhà tiêu được 

xây dựng tại hiện trường. 

191. Kế hoạch cấp tỉnhsẽ được công bố công khai tối thiểu trên cổng thông tin điện tử của 

Chínnh phủ và ở địa phương thông qua bảng thông báo và họp dân ở xã. Kế hoạch của 

tỉnh cần bao gồm những nội dung sau: 

                                                 

18 Chương trình chỉ kiểm tra tối thiểu 14 chỉ tiêu của QCVN 02 làm căn cứ xác định đạt được các chỉ số giải ngân về cấp 

nước của Chương trình. Tuy nhiên đối với tất các hệ thống cấp nước, kể cả công trình được đưa vào kiểm đếm đều cần tuân 

thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam về chất lượng nước. 

19 Hiện vẫn áp dụng tiêu chí “tối thiểu 80% số đấu nối cấp nước theo kế hoạch của hệ thống/công trình là đấu nối cấp nước 

hoạt động” đến khi Hiệp định tín dụng được điều chỉnh 



Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh &NSNT dựa trên kết quảSổ tay thực hiện (POM) 

79 

 

a) Thông tin ở cấp huyện và xã về tỷ lệ tiếp cận, và số hộ dân được sử dụng dịch vụ 

cấp nước theo các mức độ khác nhau. Thông tin cần có bao gồm: loại nguồn nước, 

chất lượng nước cấp (không vệ sinh, hợp vệ sinh,hay nước sạch theo QCVN 

01:2009/BYT và QCVN 02: 2009/BYT), và các thông số về tính bền vững của hệ 

thống cấp nước (xem chi tiết bên dưới). Tất cả các công trình cấp nước tập trung 

phải được liệt kê cùng với các đặc tính kỹ thuật bao gồm số liệu về sản lượng, tiêu 

thụ, tổ chức quản lý, số đấu nối, giá nước, khả năng thu đủ bù chi, và tỷ lệ nước 

thất thoát; 

b) Tiếp cận vệ sinh: số hộ gia đình tại mỗi xã có nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn 

của Bộ YT (QCVN 01: 2011/BYT), nhà tiêu cải thiện theo định nghĩa của chương 

trình, loại nhà tiêu, xác định rõ các xã mà toàn bộ các hộ dân đã có nhà tiêu, và 

các thiếu sót cơ bản ở các xã còn lại để đạt được mục tiêu toàn bộ người dân được 

tiếp cận về vệ sinh; 

c) Tiếp cận vệ sinh và cấp nước nên được phân tách theo giới - chủ hộ;  

d) Lập danh sách các trường học và trung tâm y tế xã, bao gồm thông tin về tiếp cận 

nước và vệ sinh;  

e) Tóm tắt hiện trạng nguồn nước, bao gồm chất lượng và thay đổi theo mùa, mức 

khai thác hiện tại và độ gần với các trung tâm dân cư; 

f) Tóm tắt hiện trạng về các hộ nghèo và cận nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số;  

g) Kế hoạch BCC và kế hoạch tăng cường năng lựcđã xác định;  

h) Chi tiết của các khoản đầu tư cho giai đoạn 5 năm trong lĩnh vực nước và vệ sinh 

môi trường ở cấp tỉnh. Kế hoạch 5 năm này cần bao gồm cả các khoản đầu tư theo 

từng năm, và được cập nhật định kỳ. 

192. Các tỉnh tham gia Chương trình cũng sẽ chuẩn bị một Báo cáo Chương trìnhhàng năm 

sẽ được công bố công khai và bao gồm thông tin về tiến độ thực hiện Chương trình. 

193. Bộ NN-PTNT sẽ lập Báo cáo Chương trình mỗi năm một lần, tổng hợp thông tin trong 

các báo cáo Chương trình hàng năm do các tỉnh tham gia Chương trình lập. Báo cáo 

Chương trình do Bộ NN-PTNT lập cũng sẽ bao gồm thông tin về tiến độ đạt được đối với 

mục tiêu phát triển Chương trình và các chỉ số kết quả trung hạn trong khung kết quả cũng 

như trong kế hoạch kành động Chương trình. Báo cáo này cũng sẽ được công bố công 

khai.  

194. Sửa chữa, cải tạo các công trình cấp nước là việc sửa chữa, cải tạo các công trình hiện 

không hoạt độngthông qua các biện pháp tăng cường, sửa lớn hoặc sửa chữa nhỏ, thay thế 

một số bộ phận của hệ thống, thay thế những tài sản có tuổi đời tốt hơn hoặc hay thế 

những tài sản có lợi thế về kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ phù hợp đã được nêu trong 

Văn kiện Chương trình để đem lại hiệu quả cao nhất về chi phí hơn so với việc sửa chữa, 

và khi việc cải tạo dẫn tới kết quả là khôi phục được công suất thiết kế ban đầu trong dài 

hạn và dịch vụ cấp nước cho người sử dụng được phục hồi và duy trì. 

195. Công trình riêng biệt được định nghĩa là nhà tiêu riêng, hoặc một khu nhà tiêu hoàn 

toàn riêng tư; tối thiểu có lối vào riêng mỗi công trình và tường ngăn toàn bộ chiều cao 
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giữa các công trình liền kề. Một khu được chia thành khu vực riêng cho nam và nữ cũng 

được chấp nhận miễn là đáp ứng các yêu cầu về riêng tư.  

196. Hoàn thành đáng kể cả kế hoạch tăng cườngnăng lực và kế hoạch BCC được định 

nghĩa là đáp ứng yêu cầu tuân thủ một bộ các hoạt động chính do Ngân hàng thế giới xác 

định cho năm thực hiện tuân theo giai đoạn thực hiện Chương trình.  

197. Kế hoạch tăng cường năng lực và BCC đơn giản hóa sẽ được xem xét cho năm thực 

hiện 2016 thôi, do ngày hiệu lực của Chương trình RB-SupRSWS xảy ra 6 tháng sau khi 

bắt đầu giai đoạn thực hiện hàng năm theo đó phân bổ ngân sách đã kết thức cho các hoạt 

động của tỉnh theo kế hoạch. Cách hoạt động chính do Ngân hàng Thế giới xác định cho 

thực hiện riêng năm 2016 và được Bộ NN-PTNT và Bộ YT thông qua, được định nghĩa 

trong các bảng dưới đây. Giải ngân sẽ được thực hiện dựa trên các hoạt động chính được 

xác định này, và tuân thủ với kế hoạch và triển khai.  

Các hoạt động chính của Kế hoạch tăng cường năng lực cho thực hiện của năm 2016 

Số 

TT 
Hoạt động cấp Quốc gia Bằng chứng cần thiết 

1 Tập huấn về kế hoạch BCC 

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 

2 
Tập huấn cho người đào tạo (TOT) 

cho các hoạt động BCC  

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 

3 

Đào tạo về Sổ tay, báo cáo hàng 

năm của tỉnh, Hướng dẫn người 

DTTS, giới và hướng về người 

nghèo   

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 

Số 

TT 
Hoạt động cấp tỉnh Bằng chứng cần thiết 

4 Hội thảo khởi động cấp tỉnh  
Biên bản họp với dấu của đơn vị chịu trách nhiệm 

chính, danh sách người tham gia  

5 Tập huấn cho cán bộ PCERWASS  
Biên bản họp với dấu của đơn vị chịu trách nhiệm chính, 

danh sách người tham gia 

6 Tập huấn về IEC nước sạch Danh sách người tham gia; báo cáo tập huấn 

7 
Tập huấn cho cán bộ 

TTYTDP/TTKSBT  tỉnh và huyện  

Ghi chú về quy trình làm việc và danh sách các "cửa 

hàng vệ sinh tiện lợi" tiềm năng, xác nhận bởi 

TTYTDP/TTKSBT  
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8 

Đào tạo về Hướng dẫn người 

DTTS, giới và hướng về người 

nghèo 

Danh sách người tham gia; báo cáo tập huấn 

* Báo cáo học tập sẽ được chuẩn bị ở cấp Trung ương 

 

Các hoạt động chính của Kế hoạch BCC cho thực hiện năm 2016 

Số 

TT 
Hoạt động Bằng chứng cần thiết 

1 

Họp/hội nghị khởi động thực hiện Chương 

trìnhở cấp tỉnh làm rõ về mục tiêu, mục 

đích, trách nhiệm, nhiệm vụ, và kế hoạch 

của tất cả các cơ quan/bên liên quan. 

Biên bản họp được ký và đóng dấu bởi cơ quan 

chịu trách nhiệm chính, bao gồm danh sách người 

tham gia. 

2 
Họp/hội nghị khởi độngở cấp huyện tại 

các huyện có mục tiêu VSTX năm 2016. 

Biên bản họp được ký và đóng dấu bởi cơ quan 

chịu trách nhiệm chính, bao gồm danh sách người 

tham gia. 

3 
Họp/hội nghị khởi độngở cấp xã tại các xã 

có mục tiêu VSTX năm 2016. 

Biên bản họp được ký và đóng dấu bởi cơ quan 

chịu trách nhiệm chính, bao gồm danh sách người 

tham gia. 

4 

Các hoạt động truyền thông về vệ sinh ở 

cấp tỉnh như các sự kiện vệ sinh trong 

"Ngày rửa tay toàn cầu", "Tuần lễ Quốc 

gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường" 

hoặc "Ngày Nhà tiêu thế giới", v.v. bài 

viết trong báo địa phương hoặc truyền 

hình.   

Ảnh bài báo hoặc báo cáo, bao gồm ảnh của các 

hoạt động với tóm tắt ngắn. 

5 

Lựa chọn các cửa hàng/doanh nghiệp địa 

phương tiềm năng cho đào tạo/phát triển 

"Cửa hàng Vệ sinh tiện ích".   

Danh sách các cửa hàng/doanh nghiệp tiềm năng 

với tên, địa chỉ, số điện thoại (gọi để xác nhận rằng 

cửa hàng/doanh nghiệp đó tồn tại), mô tả ngành 

nghề kinh doanh hiện tại, xác nhận bởi 

TTYTDP/TTKSBT  tỉnh hoặc huyện với chữ ký 

và dấu. 

6 
Cam kết từ UBND xã về xã mục tiêu cho 

VSTX 
Thư chính thức với chữ ký và dấu từ UBND xã. 
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Các bảng sau xác định các hoạt động chính của BCC và xây dựng năng lực triển khai từ 2018 trở đi. Giải ngân sẽ được thực hiện dựa trên 

các hoạt động chính được xác định này, và tuân thủ với kế hoạch và triển khai.  

 

Các hoạt động BCC chính (DLI1.1) 

 

Số 

TT 

Hoạt động chính Bằng chứng cần thiết20 Lưu ý đối với bằng chứng 

 Cấp Tỉnh 

1 Họp/hội nghị khởi 

động cho triển khai tại 

các tỉnh cho năm 201821 

 (về làm rõ các mục 

tiêu, mục tiêu cho 2018, 

nhiệm vụ/trách nhiệm đối 

với tất cả các bên/ cơ quan 

liên quan, kế hoạch triển 

khai và yêu cầu xác định 

trong  Sổ tay…) 

 Biên bản họp được ký 

và đóng dấu bởi cơ 

quan chịu trách 

nhiệm chính, bao gồm 

danh sách người tham 

gia. 

 Ít nhất những nội dung sau cần được thảo luận trong cuộc họp và thể hiện 

trong biên bản: giới thiệu mục tiêu, Mục tiêu và kế hoạch triển khai của tỉnh 

cho năm 2018  trong Chương trình RB-SupRSWS; và nhiệm vụ/ trách nhiệm 

được giao cho tất cả các cơ quan/ bên liên quan, yêu cầu của Sổ tay 

 Đại biểu tham gia: cần phải có đại biểu tham gia từ tất cả các bên/cơ quan 

có liên quan: Ngành Y tế và Giáo dục  

 Danh sách người tham dự với tên, chức danh, cơ quan, số điện thoại, và chữ 

ký (của ít nhất một nửa số lượng người tham gia) 

 Biên bản họp được người cơ quan chủ trì ký và đóng dấu (UBND Tỉnh hoặc 

Sở NN-PTNT hoặc Sở YT/ TTYTDP/TTKSBT  tỉnh…) 

 

                                                 

20Tất cả các bằng chứng về các hoạt động chủ chốt cần đính đính kèm trong báo cáo hàng năm của tỉnh  

21Cuộc họp có thể là một cuộc họp chung cho tất cả các cơ quan liên quan hoặc chỉ riêng cho hợp phần vệ sinh và có thể kết hợp với cuộc họp khác  
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2 Đào tạo về BCC và phát triển thị 

trường vệ sinh cho cán bộ y tế ở 

cấp tỉnh, huyện 

 Thư mời;  

 Báo cáo đào tạo do 

cơ quan chủ trì tiến 

hành, kèm theo danh 

sách tham gia  

  

 

 Giấy mời từ TTYTDP/TTKSBT  tỉnh  

 Báo cáo đào tạo (gồm tên người đào tạo, chức danh, cơ quan, mục tiêu, nội 

dung đào tạo, kết quả đào tạo) có chữ ký và dấu của cơ quan chủ trì 

(TTYTDP tỉnh/CDC ...) 

  Danh sách tham gia với tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại, và chữ ký của 

người  tham gia 

 Tài liệu đào tạo gồm các bài trình bày từ giảng viên, tài liệu phát cho học 

viên cần bao gồm cả các chủ đề về BCC và phát triển thị trường vệ sinh và 

phải được lưu giữ tại văn phòng của đơn vị tổ chức để thẩm định thực tế  

Phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện của mỗi tỉnh, thời gian đào tạo có thể từ 1-4 

ngày. 

3 
Các hoạt động truyền 

thông vệ sinh cấp tỉnh 

 

Một báo cáo bao gồm giới 

thiệu ngắn và hình ảnh các 

hoạt động được thực hiện  

 

Truyền thông qua phương tiện truyền thông đại chúng: có thể thông qua truyền 

hình và/hoặc truyền thanh, và/hoặc báo chí (bài báo, đoạn băng video, tiểu phẩm hài 

được xây dựng trong HTKT của Chương trình được khuyến nghị sử dụng để tiết kiệm 

chi phí). 

 Mỗi tỉnh cần có bằng chứng về việc sử dụng ít nhất hai trong số các công cụ 

truyền thông đại chúng sau: i) Báo chí/ tạp chí; ii) Truyền thanh; iii) Truyền 

hình 

 Báo cáo ngắn với các nội dung sau: 

 Thông điệp truyền thông cần có các thông tin liên quan đến chương trình 

RB-SupRSWS,  xúc tiến nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng 

 Bằng chứng về bài báo trong báo/ tạp chí bao gồm: hình ảnh của bài báo 

trong báo/tạp chí; thời gian phát hành; tên của tờ báo/tạp chí.  

 Bằng chứng về tin tức được phát trên đài truyền thanh: nội dung của tin, 

thời gian phát, tên của đài truyền thanh, số lần và tần suất phát 
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 Bằng chứng của đoạn băng video trên truyền hình: Đoạn băng video; tên 

của đoạn băng video/ tin tức; thời gian phát, tên/đường link của kênh truyền 

hình   

4 
Thành lập 

SANCONs/cửa hàng ở làng 

đối với các xã VSTX (nhà 

cung cấp dịch vụ xây dựng 

và lắp đặt nhà tiêu hợp vệ 

sinh) 

 

 

Danh sách SANCON/ nhà 

cung cấp dịch vụ xây dựng 

và lắp đặt nhà tiêu hợp vệ 

sinh do TTYTDP/TTKSBT  

lựa chọn 

 

 

 Danh sách SANCON hoặc nhà cung cấp dịch vụ xây dựng và lắp đặt nhà tiêu hợp vệ 

sinh gồm các thông tin sau: 

  Tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian thành lập 

 Tên xã, khóm xã mà sẽ trở thành thị trường mục tiêu của SANCON/ cửa 

hàng hay công trình dịch vụ, sản xuất của làng (mỗi SANCON cung cấp dịch 

vụ cho tối đa 3 xã VSTX)  

 Mô tả tóm tắt kinh doanh hiện tại của SANCON 

 Tổng số lượng khách hàng được phục vụ trong năm nếu có 

 Danh sách có chữ ký xác nhận và dấu của TTYTDP tỉnh/CDC 

 

5 
Đào tạo về các hoạt 

động truyền thông trường 

học cho giáo viên 

 Thư mời;  

 Báo cáo đào tạo do 

cơ quan chủ trì tiến 

hành, kèm theo danh 

sách tham gia  

 Thư mời từ cơ quan tổ chức, là Sở GDĐT hoặc phòng Giáo dục - Đào tạo 

huyện 

 Báo cáo đào tạo từ Sở GDĐT/ phòng Giáo dục - Đào tạo huyện (gồm tên 

người đào tạo, chức danh, cơ quan, mục tiêu nội dung đào tạo, kết quả đào 

tạo) có chữ ký và dấu của cơ quan chủ trì (Sở GDĐT tỉnh/ phòng GDĐT 

huyện…) 

  Danh sách tham gia với tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại, và chữ ký của 

người  tham gia  

 Tài liệu đào tạo gồm các bài trình bày từ giảng viên, tài liệu phát cho học 

viên cần được lưu giữ tại văn phòng của Sở GDĐT để thẩm định thực tế 

Cấp huyện 

6 Họp/hội nghị khởi  Biên bản họp được ký  Ít nhất những nội dung sau cần được thảo luận trong cuộc họp và thể hiện 
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động cho triển khai tại các 

huyện cho năm 201822 

(về làm rõ các mục 

tiêu, mục tiêu cho 2018, 

nhiệm vụ/trách nhiệm đối 

với tất cả các bên/ cơ quan 

liên quan, kế hoạch triển 

khai và yêu cầu xác định 

trong  Sổ tay…) 

và đóng dấu bởi cơ 

quan chịu trách 

nhiệm chính, bao gồm 

danh sách người tham 

gia. 

trong biên bản: Mục tiêu 2018 của huyện; nhiệm vụ/ trách nhiệm, yêu cầu 

của Sổ tay  

 Đại biểu tham gia: cần phải có đại biểu tham gia từ tất cả các bên/cơ quan 

có liên quan: Ngành Y tế và Giáo dục  

 Danh sách người tham dự với tên, chức danh, cơ quan, số điện thoại, và chữ 

ký (của ít nhất một nửa số lượng người tham gia) 

 Biên bản họp được người cơ quan chủ trì ký và đóng dấu (UBND huyện 

hoặc TTYTDP Huyện/ DCDC…) 

 Biên bản họp cần cho tất cả các huyện có xã VSTX trong năm  

7 
Đào tạo về BCC và 

phát triển thị trường vệ sinh 

cho cán bộ y tế ở cấp xã và 

cán bộ truyền thông làng 

 Thư mời;  

 Báo cáo đào tạo do 

cơ quan chủ trì tiến 

hành, kèm theo danh 

sách tham gia  

 

 Giấy mời từ TTYTDP/TTKSBT  tỉnh/ TTYTDP Huyện 

 Báo cáo đào tạo (gồm tên người đào tạo, chức danh, cơ quan, mục tiêu, nội 

dung đào tạo, kết quả đào tạo) có chữ ký và dấu của cơ quan chủ trì 

(TTYTDP tỉnh/ TTYTDP Huyện/DCDC…) 

  Danh sách tham gia với tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại, và chữ ký của 

người  tham gia 

 Mỗi xã can thiệp cần có một khóa đào tạo (tối đa có 2-3 xã gần nhau tham 

gia vào một khóa đào tạo)  

 Tài liệu đào tạo gồm các bài trình bày từ giảng viên, tài liệu phát cho học 

viên cần được lưu giữ tại văn phòng của TTYTDP Huyện để thẩm định thực 

tế 

 Cấp xã và thôn bản 

                                                 

22Cuộc họp triển khai ở cấp huyện có thể hoặc là họp riêng cho hợp phần vệ sinh hoặc kết hợp/lồng ghép với cuộc họp khác của huyện 
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8 Họp cho Thực hiện 

năm 2018 23 

(về làm rõ các mục 

tiêu, mục tiêu, nhiệm 

vụ/trách nhiệm, kế hoạch 

triển khai và yêu cầu xác 

định trong  Sổ tay về tiêu 

chí VSTX chi tiết …) 

 

 Biên bản họp được ký 

và đóng dấu bởi cơ 

quan chịu trách 

nhiệm chính, bao gồm 

danh sách người tham 

gia. 

 Ít nhất những nội dung sau cần được thảo luận trong cuộc họp và thể hiện 

trong biên bản: mục tiêu cho 2018 của xã và mỗi làng/bản, nhiệm vụ/trách 

nhiệm, yêu cầu xác định trong Sổ tay 

 Đại biểu tham gia: cần phải có đại biểu tham gia từ tất cả các bên/cơ quan 

có liên quan: Ngành Y tế và Giáo dục  

 Danh sách người tham dự với tên, chức danh, cơ quan, số điện thoại, và chữ 

ký (của ít nhất một nửa số lượng người tham gia) 

 Biên bản họp được UBND xã ký và đóng dâu 

 Biên bản họp cần đối với tất cả các xã VSTX được lựa chọn cho VSTX trong 

năm  

9 
Cam kết để đạt được VSTX 

từ UBND xã  

(đối với các xã mục tiêu 

VSTX trong năm) 

Bản cam kết (bản giấy) với 

chữ ký và dấu từ UBND xã 

 Bản cam kết cần theo mẫu của chương trình, với UBND xã ký và đóng dấu 

 Bản cam kết cần đối với tất cả các xã VSTX được lựa chọn cho VSTX trong 

năm 

 

1

0 

Các hoạt động truyền 

thông ở cấp xã tại các xã 

VSTX 

Bao gồm: 

 Sự kiện vệ sinh xã 

 Tranh tường và/hoặc 

Báo cáo tóm tắt thực 

hiện hoạt động ở cấp xã  

 Mỗi xã cần có bằng chứng về việc thực hiện ít nhất 2 hoạt động nêu trên 

 Báo cáo nên đề cập ít nhất những nội dung sau: 

 Tên hoạt động, thời gian và địa điểm, kết quả đạt được (đối với sự kiện vệ 

sinh: ước tính người tham dự; số tranh tường; nội dung tin được phát trên 

loa phát thanh và tần suất) 

 Hình ảnh (cho sự kiện vệ sinh và tranh tường) và áp phích; và nội dung tin 

                                                 

23Cuộc họp triển khai ở cấp xã có thể hoặc là họp riêng cho hợp phần vệ sinh hoặc kết hợp/lồng ghép với cuộc họp khác của xã 
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áp phích 

 Phát trên loa phát 

thanh  

được phát bằng loa phát thanh 

 Báo cáo được UBND xã/ trung tâm y tế xã ký và đóng dấu  

 Báo cáo cần đối với tất cả các xã VSTX được lựa chọn trong năm  

1

1 

Các hoạt động truyền 

thông tại cấp thôn 

Bao gồm: 

 Bản đồ vệ sinh 

thôn/làng 

 Họp làng về vệ sinh 

và rửa tay bằng xà 

phòng 

 Thăm hộ gia đình 

Báo cáo tóm tắt hoạt 

động BCC tại tất cả các làng 

thuộc xã (UBND xã/ trung 

tâm y tế xã ký và đóng dấu) 

 Báo cáo tóm tắt của xã cần thể hiện 3 hoạt động sau cho mỗi làng của xã 

 Đối với họp làng: số lượng cuộc họp về vệ sinh được tổ chức, với ngày họp 

và địa điểm họp (ít nhất 02 cuộc họp/làng/năm). Ghi chép cho mỗi cuộc họp 

gồm danh sách người tham gia, ngày tháng và địa điểm, xác nhận bởi 

trưởng làng/thông hoặc cán bộ y tế làng sẽ được lưu trữ tại văn phòng trung 

tâm y tế xã để thẩm định thực tế 

 Đối với khảo sát hộ gia đình: tên của các cán bộ vận động và số lượng lần 

đến thăm hộ gia đình đã tiến hành 

 Bản đồ vệ sinh làng: số lượng bản đồ làng đã được lập và sử dụng trong các 

cuộc họp làng. (bản đồ sẽ được kiểm tra ngẫu nhiên ở nhà văn hoá làng) 

 Số lượng nhà tiêu mới xây dựng, nhà tiêu cải thiện và điểm rửa tay mới 

trong năm của mỗi làng, và tổng số cho xã. 

 Báo cáo được UBND xã/ trung tâm y tế xã ký và đóng dấu  

 Báo cáo cần đối với tất cả các xã VSTX được lựa chọn trong năm  

  

 

 Trường học 

1

2 

Cam kết từ Hiệu 

trưởng trường về thực hiện 

các hoạt động BCC và duy 

trì điều kiện vệ sinh cho 

Bản cam kết (bản giấy) 

với chữ ký và dấu từ Hiệu 

trưởng trường 

 Bản cam kết (bản giấy) cần có ít nhất hai trong số nội dung sau đây: (i) Cam 

kết thực hiện các hoạt động BCC cho học sinh về sử dụng và duy trì nhà tiêu 

hợp vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng ; (ii) Cam kết duy trì điều kiện vệ sinh 

cho các công trình nước và vệ sinh ở trường học, bao gồm có xà phòng và 
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các công trình nước và vệ 

sinh trường học 

nước. 

 Một kế hoạch đơn giản cho mỗi trường để đạt được những mục tiêu này cần 

bao gồm: Hoạt động truyền thông nào sẽ được thực hiện; nhà tiêu sẽ được 

vệ sin h hàng ngày như thế nào, làm sao có ngân sách cho dịch vụ vệ sinh và 

cung cấp xà phòng rửa tay...  

 Cần có cam kết cho tất cả các trường trong mỗi xã VSTX trong năm (mẫu 

giáo, tiểu học, trung học).  

Yêu cầu:   

Bằng chứng có thể là bản gốc hoặc "bản sao y bản chính" với chữ ký và dấu 
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Các hoạt động xây dựng năng lực chính (DLI 3.2): các hoạt động chính sau đây phải được thực hiện: 

 

Số 

TT 

Hoạt động chính Bằng chứng cần thiết24 Lưu ý 

 Ngành nước 

1 Cuôc họp khởi động triển 

khai cấp tỉnh năm 2018 (có thể 

kết hợp với cuộc họp khác của 

tỉnh) 

 (về làm rõ các mục đích, 

mục tiêu cho 2018, ngân sách, 

nhiệm vụ/trách nhiệm, kế hoạch 

triển khai và yêu cầu xác định 

trong  Sổ tay…) 

 Biên bản họp được ký và 

đóng dấu bởi cơ quan 

chịu trách nhiệm chính, 

bao gồm danh sách 

người tham gia. 

 Ít nhất những nội dung sau cần được thảo luận trong cuộc 

họp và thể hiện trong biên bản: giới thiệu mục đích, Mục tiêu 

và kế hoạch triển khai của tỉnh cho năm 2018; và nhiệm vụ/ 

trách nhiệm được giao cho tất cả các cơ quan/ bên liên quan, 

yêu cầu của Sổ tay 

 Thành phần tham gia: cần phải có đại biểu tham gia từ tất cả 

các bên/cơ quan có liên quan từ ngành nước, y tế và giáo dục  

 Danh sách người tham dự với tên, chức danh, cơ quan, số 

điện thoại, và chữ ký (của ít nhất một nửa số lượng người 

tham gia) 

 - Biên bản họp được người cơ quan chủ trì ký và đóng dấu 

(UBND Tỉnh hoặc Sở NN-PTNT) 

2 Đào tạo về Sổ tay đã phê 

duyệt (*) 

 Thư mời;  

 Báo cáo đào tạo do cơ 

quan chủ trì tiến hành, 

kèm theo danh sách 

 Giấy mời từ Sở NN-PTNT/PCERWASS  

 Báo cáo đào tạo (gồm tên người đào tạo, chức danh, cơ quan, 

mục tiêu, nội dung đào tạo, kết quả đào tạo) có chữ ký và dấu 

của cơ quan chủ trì (Sở NN-PTNT/PCERWASS ...) 

                                                 

24  Tất cả các bằng chứng về các hoạt động chủ chốt cần đính kèm trong báo cáo hàng năm của tỉnh  

(*) Các đào tạo này sẽ được thực hiện bởi các cán bộ các tỉnh- những người tham dự các khóa tập huấn về các chủ đề này cấp trung ương 
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tham gia  

  

 Danh sách tham gia với tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại, 

và chữ ký của người  tham gia Thành phần tham gia cần có ít 

nhất từ tất cả các bên/ cơ quan có liên quan Sở KHĐT, Sở TC, 

Sở YT, Sở GDĐT, PCERWASS, TTYTDP/TTKSBT  

 Chương trình đào tạo phải bao trùm tất cả các khía cạnh 

trong Sổ tay 

 Tài liệu đào tạo gồm các bài trình bày từ giảng viên, tài liệu 

phát cho học viên cần được lưu giữ tại văn phòng của Sở 

NNPTNT hoặc cơ quan chủ trì để thẩm định thực tế 

3 Đào tạo về  hướng dẫn Vận 

hành và Quản lý các Công trình 

Cấp nước do Cộng đồng quản lý 

(*) 

 

 Thư mời;  

 Báo cáo đào tạo do cơ 

quan chủ trì tiến hành, 

kèm theo danh sách 

tham gia  

  

 Giấy mời từ Sở NN-PTNT/PCERWASS  

 Báo cáo đào tạo (gồm tên người đào tạo, chức danh, cơ quan, 

mục tiêu, nội dung đào tạo, kết quả đào tạo) có chữ ký và dấu 

của cơ quan chủ trì (Sở NN-PTNT/PCERWASS ...) 

  Danh sách tham gia với tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại, 

và chữ ký của người  tham gia 

 Tài liệu đào tạo gồm các bài trình bày từ giảng viên, tài liệu 

phát cho học viên cần được lưu giữ tại văn phòng của Sở 

NNPTNT hoặc cơ quan chủ trì để thẩm định thực tế 
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4 Đào tạo về IEC nước sạch 
 Thư mời;  

 Báo cáo đào tạo do cơ 

quan chủ trì tiến hành, 

kèm theo danh sách 

tham gia  

 Giấy mời từ Sở NN-PTNT/PCERWASS  

 Báo cáo đào tạo (gồm tên người đào tạo, chức danh, cơ quan, 

mục tiêu, nội dung đào tạo, kết quả đào tạo) có chữ ký và dấu 

của cơ quan chủ trì (Sở NN-PTNT/PCERWASS ...) 

  Danh sách tham gia với tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại, 

và chữ ký của người  tham gia 

 Tài liệu đào tạo gồm các bài trình bày từ giảng viên, tài liệu 

phát cho học viên cần được lưu giữ tại văn phòng của cơ 

quan tổ chức hoặc cơ quan chủ trì để thẩm định thực tế 

5 Đào tạo về Hướng dẫn về 

Giới và Dân tộc Thiểu số và 

Quản lý Môi trường (*) 

 Thư mời;  

 Báo cáo đào tạo do cơ 

quan chủ trì tiến hành, 

kèm theo danh sách 

tham gia  

 Giấy mời từ Sở NN-PTNT/PCERWASS  

 - Báo cáo đào tạo (gồm tên người đào tạo, chức danh, cơ 

quan, mục tiêu, nội dung đào tạo, kết quả đào tạo) có chữ ký 

và dấu của cơ quan chủ trì (Sở NN-PTNT/PCERWASS, Ban 

dân tộc tỉnh ...) 

  Danh sách tham gia với tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại, 

và chữ ký của người  tham gia 

 Tài liệu đào tạo gồm các bài trình bày từ giảng viên, tài liệu 

phát cho học viên cần được lưu giữ tại văn phòng của cơ 

quan tổ chức hoặc cơ quan chủ trì để thẩm định thực tế 

 Ngành y tế 
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6 Đào tạo về BCC và phát 

triển thị trường vệ sinh cho cán 

bộ y tế ở cấp tỉnh, huyện 

 Thư mời;  

 Báo cáo đào tạo do cơ 

quan chủ trì tiến hành, 

kèm theo danh sách 

tham gia  

 Giấy mời từ TTYTDP/TTKSBT  tỉnh  

 - Báo cáo đào tạo (gồm tên người đào tạo, chức danh, cơ 

quan, mục tiêu, nội dung đào tạo, kết quả đào tạo) có chữ ký 

và dấu của cơ quan chủ trì (TTYTDP tỉnh/CDC ...) 

 - Danh sách tham gia với tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại, 

và chữ ký của người  tham gia 

 Tài liệu đào tạo gồm các bài trình bày từ giảng viên, tài liệu 

phát cho học viên cần bao gồm các chủ đề về cả BCC và phát 

triển thị trường vệ sinh và được lưu giữ tại văn phòng của cơ 

quan tổ chức hoặc cơ quan chủ trì để thẩm định thực tế 

Phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện của mỗi tỉnh, thời gian 

đào tạo có thể từ 1-4 ngày. 

7 Đào tạo về BCC và phát 

triển thị trường vệ sinh cho cán 

bộ y tế và cán bộ truyền thông ở 

cấp xã  

 Thư mời;  

 Báo cáo đào tạo do cơ 

quan chủ trì tiến hành, 

kèm theo danh sách 

tham gia  

 Giấy mời từ TTYTDP/TTKSBT  tỉnh/ TTYTDP/TTKSBT  

Huyện 

 - Báo cáo đào tạo (gồm tên người đào tạo, chức danh, cơ 

quan, mục tiêu, nội dung đào tạo, kết quả đào tạo) có chữ ký 

và dấu của cơ quan chủ trì (TTYTDP tỉnh/ TTYTDP 

Huyện/DCDC…) 

 - Danh sách tham gia với tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại, 

và chữ ký của người  tham gia 

 Mỗi xã can thiệp cần có một khóa đào tạo (tối đa có 2-3 xã 

gần nhau tham gia vào một khóa đào tạo)  

 Tài liệu đào tạo gồm các bài trình bày từ giảng viên, tài liệu 

phát cho học viên cần được lưu giữ tại văn phòng của cơ 

quan tổ chức để thẩm định thực tế 
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8 Đào tạo/ Tập huấn cho khu 

vực tư nhân (chủ sở hữu/ đại 

diện của SANCONs, đại lý bán 

hàng, thợ nề) về phát triển thị 

trường vệ sinh  

 Báo cáo về thực hiện 

đào tạo/tập huấn với chữ 

ký và dấu từ 

TTYTDP/TTKSBT  

tỉnh/TTYTDP/TTKSBT  

Huyện 

 Báo cáo cần có những nội dung sau: 

 Tên giảng viên/người tập huấn 

 Nội dung/ chương trình đào tạo/ tập huấn 

 Thời gian và địa điểm thực hiện 

 Kết quả đào tạo/tập huấn 

 Danh sách tham gia với tên, chức danh, cơ quan, số điện 

thoại và chữ ký của người tham gia, báo cáo có thể từ 

TTYTDP/TTKSBT  tỉnh hoặc từ mỗi TTYTDP/TTKSBT  Huyện 

có xã mục tiêu VSTX,  

 NGÀNH GIÁO DỤC 

9 Đào tạo về các hoạt động 

truyền thông trường học cho 

giáo viên 

 Thư mời;  

 Báo cáo đào tạo do cơ 

quan chủ trì tiến hành, 

kèm theo danh sách 

tham gia  

 

 Thư mời từ Sở GDĐT / phòng Giáo dục - Đào tạo huyện 

 Báo cáo đào tạo từ Sở GDĐT/ phòng Giáo dục - Đào tạo 

huyện (gồm mục tiêu, nội dung đào tạo, kết quả đào tạo) có 

chữ ký và dấu của cơ quan chủ trì (Sở GDĐT tỉnh/ phòng 

GDĐT huyện…) 

 - Danh sách tham gia với tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại, 

và chữ ký của người  tham gia 

 Tài liệu đào tạo gồm các bài trình bày từ giảng viên, tài liệu 

phát cho học viên cần được lưu giữ tại văn phòng của cơ 

quan tổ chức để thẩm định thực tế 

Chú thích: 

 Phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện của mỗi tỉnh, "Đào tạo về Sổ tay" và "Đào tạo về Hướng dẫn về Giới và Dân tộc thiểu số" có thể kết 

hợp trong cùng một khóa đào tạo. Tương tự, có thể kết hợp "Đào tạo về Hướng dẫn về Vận hành và Quản lý Công trình cấp nước do Cộng 

đồng quản lý" với "Đào tạo về IEC nước sạch" 

 Đối với các tỉnh mà không có công trình cấp nước cộng đồng, có thể thay thế"Đào tạo về hướng dẫn về Vận hành và Quản lý Công trình 
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cấp nước do Cộng đồng quản lý" bằn "Đào tạo về VH & BD các công trình cấp nước tập trung cho các nhà quản lý và vận hành". Tài liệu 

cho khóa tập huấn thay thế này sẽ được VP điều phối cung cấp. 

 Đào tạo về Quản lý Môi trường sẽ được tiến hành từ 2019 trở đi. 

Yêu cầu:  

 Bằng chứng có thể là bản gốc hoặc "bản sao y bản chính" với chữ ký và dấu 

 Chỉ có một "bộ bằng chứng" cần nộp trong trường hợp hoạt động trùng giữa "các hoạt động BCC" và "các hoạt động xây dựng năng lực" 

 Đối với đào tạo trong ngành nước: Chương trình đào tạo cơ bản và các bài trình bày chuẩn sẽ được VPĐP xây dựng và gửi cho các tỉnh để 

áp dụng. Tương tự, đối với ngành y tế và giáo dục, Chương trình đào tạo cơ bản và các bài trình bày chuẩn sẽ được VIHEMA và Bộ GDĐT 

xây dựng và gửi cho các tỉnh  

  

  

Từ năm 2020, một số tỉnh đã bắt đầu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình về các chỉ số DLI 1.2 (VSTX) và/hoặc DLI 1.3 (đấu nối nước 

hoạt động) và đang chuyển sang giai đoạn duy trì tính bền vững của các công trình đã xây dựng. Việc điều chỉnh các tiêu chí thẩm định cho các 

chỉ số DLIs 1.1 and 3.2 được thực hiện nhằm phản ánh tốt hơn việc tập trung khuyến khích và đạt kết quả về bền vững. Các bảng sau đây xác 

định các hoạt động BCC và CB cốt lõi cần thực hiện từ năm 2020. Nếu các kế hoạch BCC và CB đã được phê duyệt trước ngày ban hành 

bản POM sửa đổi này thì các nội dung đã được phê duyệt sẽ được thực hiện và việc thẩm định sẽ như năm trước (tức là dựa vào bảng 

các hoạt động cốt lõi cũ). Giải ngân sẽ được thực hiện dựa trên các hoạt động cốt lõi này, và tuân thủ với kế hoạch và triển khai.  

 Các hoạt động BCC cốt lõi (DLI 1.1) 

Lưu ý chung cho thay đổi từ 2020: 

 Với tỉnh có xã VSTX mới và xã VSTX bền vững:  

o Hoạt động cốt lõi giữ nguyên như các năm trước  cho cấp tỉnh, huyện, xã VSTX mới 

o Với xã kiểm đếm VSTX bền vững trong năm: Có 3 hoạt động cốt lõi là (i) Họp/hội nghị cấp xã, (ii) hoạt động truyền thông cấp xã 

và (iii) hoạt động BCC trong trường học 

 Với tỉnh chỉ có xã VSTX bền vững: Giảm từ 12 xuống thành 7 hoạt động cốt lõi. 5 hoạt động sau sẽ là “hoạt động tùy chọn”, nghĩa là 

tỉnh tự quyết định thực hiện hoặc không tùy theo ngân sách và nhu cầu của địa phương, không yêu cầu minh chứng và kiểm đếm hồ sơ.  

o Hoạt động cấp tỉnh, huyện: (i) thành lập cửa hàng tiện ích, và Hội nghị/họp triển khai cấp huyện 

o Hoạt động cấp xã, thôn: (i) Tập huấn về truyền thông thay đổi hành vi và phát triển thị trường vệ sinh cho cán bộ xã và Tuyên truyền 

viên, (ii) Cam kết để đạt VSTX từ UBND xã, và (3) Hoạt động truyền thông cấp thôn. 
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có25 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho các tỉnh chỉ có can 
thiệp xã VSTX bền vững và cho 

các xã VSTX bền vững 

 Cấp tỉnh  

1 Họp triển khai 
Chương trình cấp 
tỉnh26  

(Làm rõ mục tiêu cần 
đạt được, chỉ tiêu 
hàng năm, phân 
công nhiệm vụ, trách 
nhiệm của các bên 
liên quan, kế hoạch 
triển khai thực hiện 
trong năm và những 
yêu cầu đã được nêu 
trong POM…) 

 Biên bản họp 

kèm Danh 

sách các đại 

biểu tham dự 

được ký và 

đóng dấu bởi 

cơ quan chủ 

trì 

 Biên bản họp phải ghi rõ các nội dung: Giới thiệu về mục 

tiêu cần đạt được, chỉ tiêu và kế hoạch triển khai thực hiện 

trong năm của tỉnh trong chương trình RB-SupRSWS; phân 

công nhiệm vụ, trách nhiệm cho tất cả các bên liên quan và 

các yêu cầu đã nêu trong POM 

 Thành phần tham gia: Có đủ thành phần của tất cả các 

ngành liên quan: Y tế và Giáo dục 

 Danh sách đại biểu cần ghi rõ họ tên, chức danh, tên cơ 

quan, số điện thoại liên lạc và chữ ký (ít nhất từ một nửa số 

người tham gia) 

 Biên bản phải được ký, đóng dấu bởi cơ quan chủ trì 

(UBND tỉnh/ Sở YT/ Sở NN&PTNT/ TTYTDP tỉnh/ Trung 

tâm kiểm soát dịch bệnh) 

  

 Giữ nguyên hoạt động 

cốt lõi 

2 Tập huấn về truyền 
thông thay đổi hành 
vi và phát triển thị 
trường vệ sinh cho 

 Giấy mời;  

 Báo cáo tập 

huấn chuẩn 

 Giấy mời từ TTYTDP/CDC tỉnh 

 Báo cáo tập huấn (bao gồm họ tên giảng viên với chức 

danh và nơi công tác, mục tiêu, nội dung chương trình tập 

 Giữ nguyên hoạt động 

cốt lõi  

 Các nội dung sau cần 

                                                 

25 Tất cả minh chứng về các hoạt động cốt lõi sẽ được đính kèm trong các Báo cáo Chương trình cấp tỉnh 

26 Cuộc họp này có thể là cuộc họp chung toàn tỉnh hoặc họp riêng cho Hợp phần vệ sinh và có thể lồng ghép với các cuộc họp khác của ngành                   
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có25 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho các tỉnh chỉ có can 
thiệp xã VSTX bền vững và cho 

các xã VSTX bền vững 

cán bộ tỉnh, huyện  bị bởi cơ 

quan tổ chức 

kèm theo 

danh sách 

học viên 

tham gia 

 

huấn, kết quả tập huấn) được ký và đóng dấu bởi cơ quan 

tổ chức (TTYTDP/ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh…) 

 Danh sách học viên tham gia: cần ghi rõ họ tên, chức danh, 

tên cơ quan, số điện thoại liên lạc và chữ ký 

 Tài liệu tập huấn bao gồm bài trình bày của giảng viên và 

tài liệu phát tay cho học viên cần có đủ cả hai nội dung: 

truyền thông thay đổi hành vi và phát triển thị trường vệ 

sinh và phải được giữ lại tại TTYTDP tỉnh/ đơn vị tổ chức 

để phục vụ cho việc kiểm đếm tại hiện trường 

Thời gian tổ chức tập huấn có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và điều kiện 
của từng tỉnh, dao động trong khoảng từ 2 – 4 ngày 

có trong chương trình 

và báo cáo tập huấn: 

 Áp dụng phần mềm 

M&E; 

 Rà soát lại hoạt động 

của cửa hàng tiện ích 

và giải pháp đẩy mạnh 

hoạt động này 

 Thời gian tập huấn tùy 

thuộc vào nhu cầu và 

tình hình thực tế của 

mỗi tỉnh 

 Khuyến khích có sự 

tham gia của cán bộ 

xã để thuận lợi triển 

khai. 
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có25 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho các tỉnh chỉ có can 
thiệp xã VSTX bền vững và cho 

các xã VSTX bền vững 

3 
Các hoạt động 
truyền thông về vệ 
sinh cấp tỉnh (bao 
gồm: Truyền thông 
trên phương tiện 
TTĐC như: đài, báo, 
truyền hình địa 
phương… ) 

Báo cáo thực hiện 
hoạt động với những 
thông tin ngắn gọn và 
ảnh kèm theo 
 

Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng: tivi, đài, báo… 
(Khuyến khích sử dụng tài liệu truyền thông được xây dựng bởi hợp 
phần hỗ trợ kỹ thuật của chương trình) 

 Mỗi tỉnh cần có minh chứng của việc sử dụng ít nhất 2 phương tiện 

truyền thông đại chúng sau: i) Báo/ Tạp chí; ii) Đài phát thanh; 

iii) Tivi 

 Báo cáo ngắn đảm bảo cung cấp những thông tin sau: 

o Thông điệp truyền thông phải thể hiện được thông tin về 

chương trình RB-SupRSWS, thúc đẩy xây dựng nhà tiêu 

HVS và rửa tay bằng xà phòng 

o Minh chứng đối với đăng tin trên báo/ tạp chí gồm: Ảnh 

chụp bài viết trên báo/ tạp chí; Thời gian đăng; Tên báo/ 

tạp chí;  

o Minh chứng đối với phát tin trên đài: Nội dung tin; Thời 

gian phát; Tên đài; Số lần và tần suất phát 

o Minh chứng đối với chương trình phát trên Tivi: Video lưu 

(nếu có); Tên phóng sự/ tin; Thời gian phát; Tên chương 

trình; Đường link 

 Giữ nguyên hoạt động 

cốt lõi 
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có25 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho các tỉnh chỉ có can 
thiệp xã VSTX bền vững và cho 

các xã VSTX bền vững 

4 
Thành lập cửa hàng 
tiện ích/ điểm bán 
hàng cho các xã 
VSTX (cơ sở  cung 
cấp dịch vụ xây 
dựng và lắp đặt trọn 
gói nhà tiêu hợp vệ 
sinh ở địa phương)  
 

Danh sách CHTI hoặc 
điểm cung cấp  dịch 
vụ xây dựng và lắp đặt 
trọn gói nhà vệ sinh 
do TTYTDP đã lựa 
chọn. 
  
  

 Danh sách CHTI/điểm bán; cơ sở sản xuất và dịch vụ vệ sinh đang 
hoạt động bao gồm các nội dung:   
o Tên, địa chỉ, điện thoại; ngày thành lập 

o Tên xã, cụm xã  là thị trường mục tiêu của  CHTI/điểm bán; 

cơ sở sản xuất và dịch vụ. (một CHTI cung cấp dịch vụ 

không quá 3 xã VSTX) 

o Mô tả tổng hợp các hoạt động kinh doanh hiện tại của 

CHTI 

o Số lượng khách hàng được cung cấp dịch vụ trong năm 

 Danh sách phải được ký và đóng dấu bởi TTYTDP / trung tâm 

kiểm soát dịch bệnh tỉnh  

 Hoạt động tùy chọn 

5 
Tập huấn về truyền 
thông thay đổi hành 
vi vệ sinh tại trường 
học cho giáo viên 

 Giấy mời;  

 Báo cáo tập huấn 
chuẩn bị bởi cơ 
quan tổ chức kèm 
theo danh sách 
học viên tham gia 

 Giấy mời từ Sở GD-ĐT tỉnh/ Phòng GD-ĐT huyện 

 Báo cáo tập huấn từ Sở GD-ĐT tỉnh/ Phòng GD-ĐT huyện (bao gồm 
họ tên giảng viên với chức danh và nơi công tác, mục tiêu, nội dung 
chương trình tập huấn, kết quả tập huấn) được ký và đóng dấu bởi 
cơ quan tổ chức (Sở GD-ĐT tỉnh/ Phòng GD-ĐT huyện…) 

 Danh sách học viên tham gia: cần ghi rõ họ tên, chức danh, tên cơ 
quan, số điện thoại liên lạc và chữ ký 

 Tài liệu tập huấn như chương trình tập huấn, tài liệu phát tay, bài 
trình bày… cần được giữ lại tại Sở GD&ĐT để phục vụ cho việc kiểm 
đếm tại hiện trường 

 

 Giữ nguyên hoạt động cốt lõi 

Cấp huyện  
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có25 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho các tỉnh chỉ có can 
thiệp xã VSTX bền vững và cho 

các xã VSTX bền vững 

6 Họp triển khai 
Chương trình cấp 
huyện27  

(tại các huyện thực 
hiện chương trình 
nhằm làm rõ mục 
tiêu cần đạt được, 
chỉ tiêu hàng năm, 
phân công nhiệm vụ, 
trách nhiệm của các 
bên liên quan, kế 
hoạch triển khai thực 
hiện trong năm và 
những yêu cầu đã 
được nêu trong POM 
…) 

 Biên bản họp kèm 
theo danh sách 
các đại biểu tham 
dự, được ký và 
đóng dấu bởi cơ 
quan chủ trì 

 Biên bản họp phải ghi rõ ít nhất các nội dung: Giới thiệu về chương 
trình, mục tiêu cần đạt được, chỉ tiêu và kế hoạch triển khai thực 
hiện trong năm của huyện trong chương trình RB-SupRSWS; và 
phân công nhiệm vụ cho các bên liên quan và các yêu cầu đã nêu 
trong POM 

 Thành phần tham gia: Có đủ thành phần của ngành Y tế và Giáo dục 

 Danh sách đại biểu cần ghi rõ họ tên, chức danh, tên cơ quan, số 
điện thoại liên lạc và chữ ký (ít nhất từ một nửa số người tham gia) 

 Biên bản phải được ký, đóng dấu bởi cơ quan chủ trì (UBND huyện 
hoặc TTYTDP/ Trung tâm YT/ trung tâm kiểm soát dịch bệnh huyện) 

 Đủ biên bản cho mỗi huyện có xã thực hiện VSTX trong năm 
 

 Hoạt động tùy chọn  

7 

 

Tập huấn về truyền 
thông thay đổi hành 
vi và phát triển thị 
trường vệ sinh cho 
cán bộ xã và Tuyên 
truyền viên  

 Giấy mời;  

 Báo cáo tập huấn 
chuẩn bị bởi cơ 
quan tổ chức kèm 
theo danh sách 
của học viên tham 
gia 

 

 Giấy mời từ TTYTDP /CDC tỉnh/ huyện 

 Báo cáo tập huấn (bao gồm họ tên giảng viên với chức danh và nơi 
công tác; mục tiêu, nội dung/ chương trình tập huấn, kết quả tập 
huấn) được ký và đóng dấu bởi cơ quan tổ chức (TTYTDP/ Trung 
tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh/ huyện…) 

 Danh sách học viên tham gia: cần ghi rõ họ tên, chức danh, tên cơ 
quan, số điện thoại liên lạc và chữ ký 

 Mỗi lớp tập huấn được tổ chức cho 1 xã can thiệp trong năm (tối đa 
là 2 - 3 xã VSTX gần nhau/ 1 lớp tập huấn) 

 Tài liệu tập huấn như tài liệu phát tay, bài trình bày  cần được giữ lại 
tại TTYTDP huyện để phục vụ cho việc kiểm đếm tại hiện trường 

 Hoạt động tùy chọn 

                                                 

27 Cuộc họp triển khai chương trình cấp huyện có thể là cuộc họp được tổ chức riêng cho chương trình hoặc được tổ chức lồng ghép với các cuộc họp khác của huyện 
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có25 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho các tỉnh chỉ có can 
thiệp xã VSTX bền vững và cho 

các xã VSTX bền vững 

  Cấp xã, thôn Chỉ yêu cầu xác minh kết quả 
cho những xã đăng ký  kiểm 
đếm VSTX bền vững trong năm 

8 Họp triển khai 
Chương trình cấp 
xã28  

(tại các xã triển khai 
chương trình trong 
năm nhằm làm rõ 
mục tiêu cần đạt 
được, chỉ tiêu hàng 
năm, phân công 
nhiệm vụ, trách 
nhiệm của các bên 
liên quan, kế hoạch 
triển khai thực hiện 
trong năm và những 
yêu cầu đã được nêu 
trong POM về chi tiết 
tiêu chí cho xã VSTX 
…) 

Biên bản họp kèm 
danh sách các đại 
biểu tham dự, được 
ký và đóng dấu bởi cơ 
quan chủ trì 

 Biên bản họp phải ghi rõ các nội dung: Giới thiệu về chương trình, 
mục tiêu cần đạt được, chỉ tiêu và kế hoạch triển khai thực hiện 
trong năm của xã trong chương trình RB-SupRSWS; và phân công 
nhiệm vụ cho các bên liên quan và các yêu cầu đã nêu trong POM 

 Thành phần tham gia: Có đủ thành phần của tất cả các bên liên 
quan: ngành Y tế và Giáo dục 

 Danh sách đại biểu cần ghi rõ họ tên, tên cơ quan, số điện thoại liên 
lạc và chữ ký (ít nhất từ một nửa số người tham gia) 

 Biên bản phải được ký, đóng dấu bởi UBND xã 

 Yêu cầu phải có đủ số biên bản theo số lượng xã đăng ký VSTX trong 
năm của tỉnh 

 Giữ nguyên hoạt động cốt lõi 

 Nội dung về tiêu chí và áp 
dụng phần mềm Giám sát và 
Đánh giá vệ sinh cần đưa vào 
nội dung và báo cáo cuộc 
họp. 

9 
Cam kết để đạt 
VSTX từ UBND xã 
(Bản cam kết của 
những xã đăng ký 

Bản cam kết có chữ ký 
và dấu từ UBND Xã 

 Bản cam kết theo mẫu của chương trình, được ký và đóng dấu bởi 
UBND xã  

 Yêu cầu phải có đủ số bản cam kết theo số lượng xã đăng ký VSTX 
trong năm  

 Hoạt động tùy chọn 

                                                 

28 Cuộc họp triển khai chương trình cấp xã có thể là cuộc họp được tổ chức riêng cho chương trình hoặc được tổ chức lồng ghép với các cuộc họp khác của xã 
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có25 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho các tỉnh chỉ có can 
thiệp xã VSTX bền vững và cho 

các xã VSTX bền vững 

VSTX trong năm)  

10 
Hoạt động truyền 
thông cấp xã tại các 
xã VSTX 
Bao gồm các hoạt 
động sau: 

o Sự kiện vệ sinh cấp 

xã (Ngày hội vệ 

sinh) 

o Vẽ tranh tường 

hoặc/ và áp phích 

o Phát tin trên loa 

đài 

Báo cáo tổng hợp việc 
thực hiện các hoạt 
động truyền thông tại 
cấp xã  

 Mỗi xã cần có minh chứng cho việc thực hiện ít nhất 2 

trong số các hoạt động đã nêu 

 Báo cáo cho từng xã cần ghi rõ ít nhất các nội dung sau: 

o Tên hoạt động; Thời gian và Địa điểm; Kết quả đạt được (nếu là 

sự kiện vệ sinh: ước lượng số lượng người tham gia; Bao nhiêu 

tranh tường được vẽ; Nội dung tin được phát trên loa đài với tần 

suất cụ thể)    

o Ảnh chụp (nếu là sự kiện vệ sinh hoặc tranh tường, áp phích); và 

Nội dung tin đã được phát trên loa đài 

 Báo cáo phải được ký, đóng dấu bởi UBND xã/ TYT xã  

 Yêu cầu phải có đủ số báo cáo theo số lượng xã đăng ký  

VSTX trong năm  của tỉnh     

 Giữ nguyên hoạt động cốt lõi  

 Báo cáo cấp xã cần bao gồm 
tình hình áp dụng phần mềm 
giám sát và đánh giá 
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có25 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho các tỉnh chỉ có can 
thiệp xã VSTX bền vững và cho 

các xã VSTX bền vững 

11 
Hoạt động truyền 
thông cấp thôn 
Bao gồm các hoạt 
động sau: 

o Bản đồ vệ sinh thôn 

o Họp thôn về vệ sinh 

và rửa tay xà 

phòng 

o Thăm Hộ gia đình 

Báo cáo chung cho 
toàn xã về thực hiện 
các hoạt động truyền 
thông tại các thôn 
(được ký và đóng dấu 
bởi UBND xã/ TYT xã) 

 Báo cáo chung cho từng xã cần ghi rõ cho cả 3 hoạt động 

cho từng thôn trong xã 

o Đối với họp thôn: Số lượng cuộc họp thôn về vệ sinh đã được tổ 

chức với thời gian và địa điểm tổ chức (ít nhất là 2 cuộc họp cho 

mỗi thôn/ năm).  

o Đối với thăm hộ gia đình: Tên của tuyên truyền viên và số lượng 

hộ gia đình mà họ đã đến thăm 

o Đối với bản đồ vệ sinh thôn: số lượng bản đồ vệ sinh thôn đã được 

xây dựng và được sử dụng trong cuộc họp thôn  

o Kết quả số nhà tiêu HGĐ đã xây mới, nhà tiêu đã được cải thiện 

và điểm rửa tay bằng xà phòng mới được thiết lập trong năm theo 

từng thôn và tổng số cho xã 

 Báo cáo phải được ký, đóng dấu bởi UBND xã/ TYT xã  

 Yêu cầu phải có đủ số báo cáo theo số lượng xã đăng ký  

VSTX trong năm  của tỉnh     

 Hoạt động tùy chọn 

  

  Trường học   
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có25 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho các tỉnh chỉ có can 
thiệp xã VSTX bền vững và cho 

các xã VSTX bền vững 

12 Bản cam kết của 
Hiệu trưởng nhà 
trường về việc thực 
hiện truyền thông, 
thay đổi hành vi và 
duy trì các điều kiện 
hợp vệ sinh cho 
công trình nước 
sạch và vệ sinh 
trong trường học) 

Bản cam kết có chữ ký 
hiệu trưởng và dấu 
của trường học 

 Bản cam kết cần thể hiện ít nhất 2 nội dung sau: i) Cam kết 

thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cho 

học sinh về cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh 

cũng như rửa tay bằng xà phòng; ii) Cam kết duy trì điều 

kiện vệ sinh đối với công trình nước sạch và vệ sinh trong 

trường học, bao gồm cả việc có sẵn nước sạch và xà phòng 

 Một kế hoạch đơn giản cho từng trường về những hoạt 

động để đạt được những chỉ tiêu trong năm cần được nộp 

cùng báo cáo: Hoạt động truyền thông nào sẽ được thực 

hiện tại trường; việc dọn vệ sinh nhà tiêu hàng ngày sẽ 

được thực hiện như thế nào, làm thế nào để huy động 

nguồn lực  đểdọn vệ sinh nhà tiêu hàng ngày sạch sẽ và 

cung cấp xà phòng, duy trì hành vi rửa tay xà phòng  

 Yêu cầu phải có đủ số lượng bản cam kết của các trường 

nằm trong xã VSTX trong năm (Mầm non, tiểu học, THCS).  

 Giữ nguyên hoạt động cốt lõi.  

 Không yêu cầu minh chứng 

cho bản cam kết. 

 Giữ nguyên yêu cầu minh 

chứng về kế hoạch đơn giản 

và báo cáo thực hiện 

 Các hoạt động truyền thông 

có thể lồng ghép vào các hoạt 

động khác của trường 

 

Yêu cầu chung: Yêu cầu minh chứng để nộp phải là bản chính hoặc “Sao y bản chính” có chữ ký và dấu đỏ  
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Các hoạt động Tăng cường năng lực cốt lõi (DLI 3.2) 

Lưu ý cho những thay đổi từ năm 2020: 

Ngành Nông nghiệp: 

• Với các tỉnh có đấu nối nước mới: các hoạt động cốt lõi được giữ nguyên như các năm trước 

• Với tỉnh chỉ có đấu nối nước bền vững: Giảm từ 5 xuống 3 hoạt động cốt lõi, cụ thể là:  

o Hoạt động #2 “tập huấn POM”: Sẽ thành hoạt động “tùy chọn”, nghĩa là tỉnh tự quyết định thực hiện hoặc không tùy theo nhu 

cầu thực tế và ngân sách được phân bổ. Không yêu câu lưu giữ minh chứng và kiểm đếm hồ sơ. 

o Hoạt động #5 “Tập huấn về Giới và Dân tộc thiểu số”: sẽ đưa vào một trong những nội dung chính của các khóa tập huấn khác 

như tập huấn về IEC hoặc tập huấn về Vận hành và Bảo dưỡng Công trình. 

o Các hoạt động khác giữ nguyên. 

Ngành y tế: 

• Với tỉnh có xã VSTX mới: Các hoạt động cốt lõi các cấp được giữ nguyên như các năm trước   

• Với tỉnh chỉ có xã VSTX bền vững kiểm đếm trong năm:  

o Giữ nguyên hoạt động số 6 và số 8.  

o Hoạt động số 7 – “Tập huấn về truyền thông thay đổi hành vi và phát triển thị trường vệ sinh cho cán bộ xã và Tuyên truyền viên” 

sẽ là hoạt động tùy chọn, nghĩa là tỉnh tự quyết định thực hiện hoặc không tùy theo ngân sách và nhu cầu của địa phương, không 

yêu cầu minh chứng và kiểm đếm hồ sơ. 

Ngành giáo dục:  

 Các hoạt động cốt lõi giữ nguyên 
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có29 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho tỉnh chỉ có can 

thiệp về vệ sinh và cấp 

nước bền vững 

 Ngành Nông Nghiệp  

1 Họp triển khai Chương 
trình cấp tỉnh (có thể 
họp lồng ghép với các 
cuộc họp khác của tỉnh) 

(Làm rõ mục tiêu, chỉ 
tiêu đạt được trong năm, 
phân công nhiệm vụ, 
trách nhiệm của các bên 
liên quan, kế hoạch triển 
khai thực hiện trong năm 
và những yêu cầu đã 
được nêu trong POM …) 

 Biên bản họp 

kèm danh 

sách các đại 

biểu tham dự 

được ký và 

đóng dấu bởi 

cơ quan chủ 

trì 

 Biên bản họp phải ghi rõ các nội dung: Giới thiệu 

về chương trình, mục tiêu cần đạt được, chỉ tiêu 

và kế hoạch triển khai thực hiện trong năm của 

tỉnh trong chương trình RB-SupRSWS; phân công 

nhiệm vụ/ trách nhiệm cho tất cả các bên liên 

quan và những yêu cầu được nêu trong POM 

 Thành phần tham gia: Có đủ thành phần của tất 

cả các ban ngành liên quan, đặc biệt là ngành 

Nông nghiệp, Giáo dục và Y tế 

 Danh sách đại biểu cần ghi rõ họ tên, chức danh, 

tên cơ quan, số điện thoại liên lạc, chữ ký (ít nhất 

từ một nửa số người tham gia) 

 Biên bản phải được ký, đóng dấu bởi cơ quan chủ 

trì (UBND tỉnh/ Sở NN&PTNT…);  

 Giữ nguyên hoạt 

động cốt lõi 

 Các nội dung sau 

cần có trong 

chương trình và 

báo cáo cuộc 

Họp:  

o Hiện trạng của 

các công trình 

đã xây và xác 

minh kết quả 

năm trước; 

o Giải pháp và kế 

hoạch thực hiện 

cho công tác vận 

hành và bảo 

dưỡng công trình 

để đạt tiêu chí 

                                                 

29 Tất cả bằng chứng về các hoạt động cốt lõi cấp tỉnh và cấp trung ương sẽ được đính kèm các Báo cáo Chương trình cấp Tỉnh 

(*) Các tập huấn trên sẽ được thực hiện bởi cán bộ các ban ngành có liên quan của tỉnh, những người tham gia các khóa đào tạo/ tập huấn tại TƯ hoặc được tỉnh tổ chức tập huấn TOT lại về 

những nội dung này  
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có29 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho tỉnh chỉ có can 

thiệp về vệ sinh và cấp 

nước bền vững 

bền vững 

2 Tập huấn về POM đã 
được duyệt (*) 

 Giấy mời;  

 Báo cáo tập 

huấn chuẩn bị 

bởi cơ quan tổ 

chức kèm theo 

danh sách học 

viên tham gia 

  

 Giấy mời từ Sở NN/ TT NS&VSNT tỉnh 

 Báo cáo tập huấn (bao gồm họ tên giảng viên với 

chức danh và nơi công tác; mục tiêu, nội dung 

chương trình tập huấn, kết quả tập huấn) được ký 

và đóng dấu bởi cơ quan tổ chức (Sở NN/ TT 

NS&VSNT tỉnh…). 

 Danh sách học viên tham gia với họ tên, chức vụ, 

tên cơ quan, số điện thoại liên lạc, chữ ký. Các 

học viên tham gia tối thiểu là những đại diện đến 

từ các Sở/ ban ngành liên quan như: Sở Kế hoạch 

và đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, TT 

NS&VSNT tỉnh, TTYTDP tỉnh 

 Chương trình tập huấn cần phải bao gồm tất cả 

những nội dung được đề cập trong POM 

 Tài liệu tập huấn như tài liệu phát tay, bài trình 

bày… cần được giữ lại tại văn phòng Sở 

NN&PTNT hoặc cơ quan tổ chức để phục vụ cho 

việc kiểm đếm tại hiện trường 

 Hoạt động tùy 

chọn 

 Nội dung cập 

nhật về POM 

nên đưa vào một 

trong nội dung 

chính của cuộc 

Họp cấp tỉnh 

hoặc khóa tập 

huấn O&M và 

thể hiện  trong 

chương trình và 

báo cáo  

3 Tập huấn về Sổ tay 
hướng dẫn vận hành và 
quản lý các công trình 
cấp nước dựa vào cộng 

 Giấy mời;  

 Báo cáo tập 

huấn chuẩn bị 

bởi cơ quan tổ 

 Giấy mời từ Sở NN/ TT NS&VSNT tỉnh 

 Báo cáo tập huấn (bao gồm họ tên giảng viên với 

chức danh và nơi công tác; mục tiêu, nội dung 

chương trình tập huấn, kết quả tập huấn) được ký 

 Giữ nguyên hoạt 

động cốt lõi 
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có29 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho tỉnh chỉ có can 

thiệp về vệ sinh và cấp 

nước bền vững 

đồng (*) 

 

chức kèm theo 

danh sách học 

viên tham gia 

  

và đóng dấu bởi cơ quan tổ chức (Sở NN/ TT 

NS&VSNT tỉnh…). 

 Danh sách học viên tham gia: cần ghi rõ họ tên, 

chức vụ, tên cơ quan, số điện thoại liên lạc, chữ 

ký 

 Tài liệu tập huấn như  tài liệu phát tay, bài trình 

bày… cần được giữ lại tại văn phòng Sở 

NN&PTNT hoặc cơ quan tổ chức để phục vụ cho 

việc kiểm đếm tại hiện trường 

4 Tập huấn về Thông tin 

Giáo dục Truyền thông 

(IEC) về cấp nước 

 

 Giấy mời;  

 Báo cáo tập 

huấn chuẩn bị 

bởi cơ quan tổ 

chức kèm theo 

danh sách học 

viên tham gia 

 Giấy mời từ Sở NN/ TT NS&VSNT tỉnh  

 Báo cáo tập huấn (bao gồm họ tên giảng viên với 

chức danh và nơi công tác; mục tiêu, nội dung 

chương trình tập huấn, kết quả tập huấn) được ký 

và đóng dấu bởi cơ quan tổ chức (Sở NN/ TT 

NS&VSNT tỉnh…). 

 Danh sách học viên tham gia: cần ghi rõ họ tên, 

tên cơ quan, số điện thoại liên lạc, chữ ký 

 Tài liệu tập huấn như  tài liệu phát tay, bài trình 

bày… cần được giữ lại tại cơ quan tổ chức hoặc 

văn phòng điều phối chương trình để phục vụ cho 

việc kiểm đếm tại hiện trường 

 Giữ nguyên hoạt 

động cốt lõi 

5 Tập huấn hướng dẫn 

thực hiện các vấn đề về 

 Giấy mời;   Giấy mời từ Sở NN/ TT NS&VSNT tỉnh   Hoạt động tùy 
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có29 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho tỉnh chỉ có can 

thiệp về vệ sinh và cấp 

nước bền vững 

Giới và Dân tộc thiểu số 

trong chương trình (*) 
 Báo cáo tập 

huấn chuẩn bị 

bởi cơ quan tổ 

chức kèm theo 

danh sách học 

viên tham gia 

 Báo cáo tập huấn (bao gồm họ tên giảng viên với 

chức danh và nơi công tác; mục tiêu, nội dung 

chương trình tập huấn, kết quả tập huấn) được ký 

và đóng dấu bởi cơ quan tổ chức (Sở NN/ TT 

NS&VSNT tỉnh…). 

 Danh sách học viên tham gia: cần ghi rõ họ tên, 

tên cơ quan, số điện thoại liên lạc, chữ ký 

 Tài liệu tập huấn như  tài liệu phát tay, bài trình 

bày… cần được giữ lại tại cơ quan tổ chức hoặc 

văn phòng điều phối chương trình để phục vụ cho 

việc kiểm đếm tại hiện trường 

chọn 

 Nội dung về Giới 

và Dân tộc thiểu 

số có thể đưa 

vào khóa tập 

huấn IEC và 

được ghi rõ 

trong chương 

trình và báo cáo 

tập huấn  

  Ngành Y tế   

6 Tập huấn về truyền 
thông thay đổi hành vi 
và phát triển thị trường 
vệ sinh cho cán bộ tỉnh, 
huyện  

 Giấy mời;  

 Báo cáo tập 

huấn chuẩn bị 

bởi cơ quan tổ 

chức kèm theo 

danh sách học 

viên tham gia 

  

 Giấy mời từ TTYTDP/CDC tỉnh 

 Báo cáo tập huấn (bao gồm họ tên giảng viên với 

chức danh và nơi công tác; mục tiêu, nội dung 

chương trình tập huấn, kết quả tập huấn) được ký 

và đóng dấu bởi cơ quan tổ chức (TTYTDP/ 

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh...) 

 Danh sách học viên tham gia: cần ghi rõ họ tên, 

tên cơ quan, số điện thoại liên lạc, chữ ký  

 Tài liệu tập huấn bao gồm tài liệu phát tay và bài 

trình bày cần có đủ cả hai nội dung: truyền thông 

thay đổi hành vi và phát triển thị trường vệ sinh 

 Giữ nguyên hoạt 

động cốt lõi 

 Các nội dung sau 

cần có trong 

chương trình và 

báo cáo tập 

huấn: 

 Áp dụng phần 

mềm M&E; 

 Rà soát lại hoạt 

động của cửa 
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có29 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho tỉnh chỉ có can 

thiệp về vệ sinh và cấp 

nước bền vững 

và phải được giữ lại tại TTYTDP tỉnh/ đơn vị tổ 

chức để phục vụ cho việc kiểm đếm tại hiện 

trường 

Thời gian tổ chức tập huấn có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và 
điều kiện của từng tỉnh, dao động trong khoảng từ 2 – 4 ngày  

hàng tiện ích và 

giải pháp đẩy 

mạnh hoạt động 

này 

 Thời gian tập 

huấn tùy thuộc 

vào nhu cầu và 

tình hình thực tế 

của mỗi tỉnh. 

 Khuyến khích có 

sự tham gia của 

cán bộ xã để dễ 

dàng triển khai 

7 Tập huấn về truyền 
thông thay đổi hành vi 
và phát triển thị trường 
vệ sinh cho cán bộ xã và 
Tuyên truyền viên  

 Giấy mời;  

 Báo cáo tập 

huấn chuẩn bị 

bởi cơ quan tổ 

chức kèm theo 

danh sách của 

học viên tham 

gia 

  

 Giấy mời từ TTYTDP tỉnh/ huyện 

 Báo cáo tập huấn (bao gồm họ tên giảng viên với 

chức danh và nơi công tác; mục tiêu, nội dung 

chương trình tập huấn, kết quả tập huấn) được ký 

và đóng dấu bởi cơ quan tổ chức (TTYTDP/ 

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh/ huyện…) 

 Danh sách học viên tham gia: cần ghi rõ họ tên, 

tên cơ quan, số điện thoại liên lạc, chữ ký 

 Yêu cầu phải có đủ số báo cáo theo số lượng xã 

đăng ký  VSTX trong năm  của tỉnh (1 lớp tập 

huấn có thể được tổ chức tối đa cho 2 - 3 xã gần 

 Hoạt động tùy 

chọn 



Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả  Sổ tay thực hiện (POM) 

  

110 

 

Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có29 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho tỉnh chỉ có can 

thiệp về vệ sinh và cấp 

nước bền vững 

nhau)   

 Tài liệu tập huấn bao gồm tài liệu phát tay và bài 

trình bày phải được giữ lại tại đơn vị tổ chức để 

phục vụ cho việc kiểm đếm tại hiện trường 

8 Đào tạo/ Hướng dẫn 
cho các nhân tố tư nhân 
(Chủ hoặc đại diện từ 
CHTI, cộng tác viên, thợ 
xây) về phát triển thị 
trường vệ sinh 

 

 Báo cáo thực 

hiện hoạt 

động đào tạo/ 

hướng dẫn với 

chữ ký và dấu 

của 

TTYTDP/CD

C tỉnh/ huyện 

 Mỗi huyện có xã VSTX trong năm cần có 1 báo 

cáo. Báo cáo cần thể hiện được những nội dung 

sau: 

o Tên Giảng viên/ Hướng dẫn viên 

o Nội dung/ chương trìnhđã đào tạo/ hướng dẫn 

o Thời gian, địa điểm thực hiện  

o Kết quả đào tạo/ hướng dẫn  

o Danh sách học viên tham gia: cần ghi rõ họ tên, tên 

cơ quan, số điện thoại liên lạc, chữ ký. Báo cáo có thể 

do TTYTDP/CDC tỉnh hoặc TTYTDP những huyện có 

xã VSTX  xây dựng 

 Giữ nguyên hoạt 

động cốt lõi 

 Chỉ yêu cầu xác 

minh kết quả cho 

các xã đăng ký 

kiểm đếm VSTX 

bền vững trong 

năm  

 Nội dung sau cần 

đưa vào chương 

trình và báo cáo 

của đào 

tạo/hướng dẫn: 

o Tình hình hoạt động 

của cửa hàng tiện 

ích 

o Giải pháp và hỗ trợ 

để đẩy mạnh hoạt 

động của các cửa 
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Stt Hoạt động cốt lõi Minh chứng cần có29 Lưu ý đối với minh chứng Lưu ý cho tỉnh chỉ có can 

thiệp về vệ sinh và cấp 

nước bền vững 

hàng. 

  Ngành Giáo dục   

9 Tập huấn về truyền 
thông thay đổi hành vi 
vệ sinh tại trường học 
cho giáo viên 

 Giấy mời;  

 Báo cáo tập 

huấn chuẩn bị 

bởi cơ quan tổ 

chức kèm theo 

danh sách của 

học viên tham 

gia 

 

 Giấy mời từ Sở GD-ĐT tỉnh/ Phòng GD-ĐT huyện 

 Báo cáo tập huấn từ Sở GD-ĐT tỉnh/ Phòng GD-

ĐT huyện (bao gồm họ tên giảng viên với chức 

danh và nơi công tác; mục tiêu, nội dung/chương 

trình tập huấn, kết quả tập huấn) được ký và đóng 

dấu bởi cơ quan tổ chức (Sở GD-ĐT tỉnh/ Phòng 

GD-ĐT huyện) 

 Danh sách học viên tham gia: cần ghi rõ họ tên, 

tên cơ quan, số điện thoại liên lạc và chữ ký 

 Tài liệu tập huấn bao gồm tài liệu phát tay và bài 

trình bày phải được giữ lại tại đơn vị tổ chức để 

phục vụ cho việc kiểm đếm tại hiện trường 

 

 Giữ nguyên hoạt 

động cốt lõi 

Lưu ý: 

- Tùy vào nhu cầu và điều kiện từng tỉnh, “Tập huấn về POM” và “Tập huấn hướng dẫn thực hiện các vấn đề về Giới và Dân tộc thiểu số” 

có thể được kết hợp để tổ chức trong cùng một khóa tập huấn; Cũng tương tự như vậy, có thể kết hợp “Tập huấn về Sổ tay hướng dẫn 

Vận hành - Quản lý các công trình cấp nước dựa vào cộng đồng” với “Tập huấn về Thông tin - Giáo dục - Truyền thông về cấp nước”  

- Đối với các tỉnh mà trong kế hoạch xây dựng chưa có công trình cấp nước dựa vào cộng đồng thì có thể thay thế “Tập huấn về Sổ tay 

hướng dẫn Vận hành - Quản lý các công trình cấp nước dựa vào cộng đồng” bằng “Tập huấn về vận hành và bảo dưỡng các công trình 
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cấp nước tập trung cho cán bộ quản lý và vận hành công trình”. Tài liệu cho khóa tập huấn thay thế này sẽ được Ban điều phối chương 

trình Trung ương cung cấp hoặc các tỉnh tự biên soạn  

- Các hoạt động hội nghị, tập huấn  trong kế hoạch BCC và Nâng cao Năng lực đảm bảo tối thiểu 70% số cơ quan/đơn vị được mời có đại 

diện tham dự và 70% số đại biểu được mời tham dự  

Yêu cầu chung:  

- Yêu cầu minh chứng để nộp phải là bản chính hoặc “Sao y bản chính” có chữ ký và dấu đỏ 

- Chỉ cần 01 bộ minh chứng cho những hoạt động trùng nhau trong chỉ số “hoạt động BCC” và “hoạt động tăng cường năng lực” 

- Đối với các hoạt động TCNL do ngành NN thực hiện: Chương trình tập huấn cơ bản và các bài trình bày chuẩn sẽ được ban điều phối 

chương trình Trung ương xây dựng, sau đó sẽ gửi tới các tỉnh để áp dụng thực hiện. Tương tự, đối với ngành Y tế và Giáo dục, chương 

trình tập huấn cơ bản và các bài trình bày chuẩn sẽ được VIHEMA hoặc Bộ GD&ĐT xây dựng cho các tỉnh. 
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PHỤ LỤC 1 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

 

Luật pháp Việt Nam về môi trường 

Hệ thống ĐTM của Việt Nam tuân thủ một số luật và quy định được ban hành nhằm 

đảm bảo tính phù hợp và tuân thủ các hướng dẫn của Chính phủ và quy định của hệ 

thống pháp luật hiện hành. Luật pháp và hướng dẫn của Việt Nam liên quan đến 

Chương trình bao gồm: 

(a) Luật BVMT số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015; 

(b) Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 

21/06/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013; 

(c) Nghị định số 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Tài nguyên nước và yêu 

cầu về cấp phép khai thác; 

(d) Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13, có hiệu lực từ 01/5/2014; 

(e) Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 

29/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2014; 

(f) Luật Đa dạng Sinh học số 20/2008/QH12 ngày 28/11/2012; 

(g) Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

(h) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định về đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; 

(i) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch BVMT ngày 29/5/2015; 

(j) Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ TNMT Quy định về lập, thẩm định, phê 

duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và 

đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; 

(k) Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT quy định về quản lý rác thải độc hại. 

Các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Việt Nam bao gồm: 

(a) QCVN 08: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

(b) QCVN 09: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm; 

(c) QCVN 10: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ven 

bờ; 

(d) QCVN 01: 2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống; 

(e) QCVN 02: 2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh 

hoạt; 
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(f) QCVN 05: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

(g) QCVN 14: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

(h) QCVN 03: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép các 

kim loại nặng trong đất; 

(i) QCVN 15: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật trong đất; và 

(j) QCVN 01: 2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – Điều kiện đảm 

bảo hợp vệ sinh. 
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Phụ lục 1A - Trách nhiệm chính của cán bộ an toàn môi trường của NCERWASS và 

PCERWASS/Cơ quan đơn vị được UBND tỉnh giao 

Cán bộ an toàn môi trường của Trung ương 

- Rà soát và xác minh kết quả sàng lọc tính hợp lệ về môi trường do địa phương/Cơ 

quan đơn vị được UBND tỉnh giao nộp lên. 

- Tiến hành khảo sát hiện trường định kỳ để thẩm tra thông tin và đề xuất trong báo cáo 

Môi trường được chuẩn bị cho các tiểu dự án, theo dõi sự tuân thủ của địa phương và 

tham vấn để cải thiện việc tuân thủ về môi trường. 

- Tham vấn và hỗ trợ cán bộ môi trường của địa phương/Cơ quan đơn vị được UBND 

tỉnh giaovề các yêu cầu quản lý môi trường của dự án, quy trình và tư vấn kỹ thuật về 

môi trường cho các tiểu dự án khi cần dựa trên Sổ tay thực hiện Chương trình. 

- Soạn thảochươngvề môi trường trong báo cáo tiến độ dựa trên thông tin do 

PCERWASS/Cơ quan đơn vị được UBND tỉnh giao.  

Cán bộ an toàn môi trường của Địa phương/Cơ quan đơn vị được UBND tỉnh giao 

Bảo đảm rằng quy trình môi trường được tuân thủ cho mỗi tiểu dự án, bao gồm nhưng 

không giới hạn ở các nội dung sau: 

- Cán bộ an toàn môi trường của PCERWASS/Cơ quan đơn vị được UBND Tỉnh giao sẽ 

theo dõi việc chuẩn bị, áp dụng các tài liệu và quy trình môi trường sau: 

 Sàng lọc tính hợp lệ về môi trường được thực hiện đối với danh sách dài các tiểu dự 

án, sử dụng mẫu trong Phụ lục 1B của Sổ tay này. 

 Báo cáo Đánh giá Tác động môi trường hay Kế hoạch Bảo vệ môi trường được chuẩn 

bị cùng với Nghiên cứu khả thi/Báo cáo kỹ thuật của các tiểu dự án. 

 Giấy phép khai thác nước và xả nước thải áp dụng khi được yêu cầu. 

 Các cân nhắc môi trường liên quan được đưa vào việc chọn địa điểm và thiết kế kỹ 

thuật tiểu dự án, sử dụng Phụ lục 1C của Sổ tay này để tham khảo. 

 Quy tắc Thực hành về Môi trường và Quy tắc Ứng xử của người Lao động (Phụ lục 

1D) và các biện pháp giảm nhẹ cụ thể của tiểu dự án được đưa vào dự toán, hồ sơ mời 

thầu xây lắp và hợp đồng (hợp đồng xây dựng và hợp đồng giám sát xây dựng) cho 

phù hợp. 

 Giám sát Môi trường được thực hiện và báo cáo bởi Giám sát xây dựng (sử dụng mẫu 

trong Phụ lục 1E). 

- PCERWASS/Cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao cũng sẽ chịu trách nhiệm: 

 Chuẩn bị Báo cáo môi trường hàng tháng và giữ hồ sơ để báo cáo khi được yêu cầu, sử 

dụng bảng trong Phần IV của Phụ lục 8 - Báo cáo về An toàn Môi trường. 

 Tiến hành thanh tra định kỳ công trường xây dựng và chuẩn bị ghi chép về môi trường. 

 Tham gia vào các chiến dịch truyền thông về môi trường. 

Tham gia vào quy trình phản hồi khiếu nại khi được yêu cầu.
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Phụ lục 1B - Sàng lọc môi trường để xác định tính hợp lệ của Tiểu dự án 

 

Sàng lọc môi trường sẽ được thực hiện bởi Cán bộ An toàn Môi trường của PCERWASS, 

và thẩm tra bởi giám đốc PCERWASS/Cơ quan đơn vị được UBND tỉnh giao. 

Quá trình sàng lọc sẽ bao gồm kiểm tra để bảo đảm rằng không được xây mới các công 

trình cấp nước trên dòng chính các sông Kỳ Cùng - Bằng Giang. 

 

 

Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôndựa trên kết quả của Việt 

Nam  

 

Mẫu Sàng lọc Tính hợp lệ về Môi trường 

 

Năm 

Tỉnh/PCERWASS: 

Số tiểu dự án được đề xuất: 

Số tiểu dự án hợp lệ: 

Số tiểu dự án không hợp lệ * và bị loại trừ khỏi Chương trình: 

 

* Một tiểu dự án sẽ không hợp lệ nếu nó nằm trong hoặc có tác động tới các khu vực nhạy 

cảm liệt kê dưới đây 

 

Ngày 

Chuẩn bị bởi 

Thẩm tra bởi (Giám đốc PCERWASS/Sở TNMT) 
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Danh sách các khu vực nhạy cảm cần tránh trong Chương trình 

 

BC = Khu Bảo tồn Sinh quyển    NP = Vườn quốc gia 

HE = Khu Bảo tồn Môi trường Lịch sử    NR = Khu Bảo tồn thiên nhiên 

SC = Khu Bảo tồn Loài 

 

Tỉnh Số tt Tên khu vực bảo tồn Số năm hình 

thành 
Diện tích đất (ha) 

Bắc Giang 1 Tây Yên Tử 2002 13.023 

Bắc Kạn 1 NP Ba Bể (hồ là địa điểm RAMSAR) 1992 7.610 

2 BC Kim Hỷ 2003 14.772 

3 SC Nam Xuân Lạc   1.788 

Cao Bằng 1 BC Núi Pia Oắc  10.261 

2 SC Cao vít Trùng Khánh  2.261 

3 HE Bản Dốc  566 

4 HEHồ Thăng Hen  372 

5 HE Lam Sơn  75 

6 HE Núi Lăng Đồn  1.149 

7 HE Rừng Trần Hưng Đạo  1.143 

8 HE Pắc Bó  1.137 

Đắk Lắk 1 NP Yok Đôn 1991 115.545 

2 NP Chư Yang Sin 2001 58.947 

3 BC Ea Sô  24.017 

4 BC Nam Kar  21.912 

5 SC Ea Ral  49 

6 SC Khu bảo tồn Trấp Ksơ  100 

7 HE Hồ Lắk  9.478,3 

Đak Nông 1 NP Yok Đôn 1991 115.545 

2 BC Nam Kar  10.912 

3 BC Tà Đùng  17.915 

4 HE Thác Đray Sáp - Gia Long  1.515,2 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_lo%C3%A0i_v%C6%B0%E1%BB%A3n_Cao_v%C3%ADt_Tr%C3%B9ng_Kh%C3%A1nh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_D%E1%BB%91c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%93_Th%C4%83ng_Hen&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Di_t%C3%ADch_n%C3%BAi_L%C4%83ng_%C4%90%E1%BB%93n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_r%E1%BB%ABng_Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_P%E1%BA%AFc_B%C3%B3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Ea_S%C3%B4
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Nam_Kar
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_sinh_c%E1%BA%A3nh_Ea_Ral&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_Tr%E1%BA%A5p_Ks%C6%A1&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_L%E1%BA%AFk
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Nam_Nung&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_T%C3%A0_%C4%90%C3%B9ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A1c_%C4%90ray_S%C3%A1p_-_Gia_Long&action=edit&redlink=1
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Điện Biên 

1 BC Mường Nhé 1996 44.940 

2 HE Mường Phăng  935,88 

Gia Lai 1 NP Kon Ka Kinh 2002 41780 

2 BC Kon Cha Răng 
(Kon Chư Răng) 

 15.446 

Hà Giang 

1 BC Bắc Mê 1994 9.043 

2 BC Bát Đại Sơn 2000 4.531 

3 BC Du Già 1994 11.540 

4 BC Phong Quang 1998 7.911 

5 BC Tây Côn Lĩnh 2002 14.489 

Hà Giang 6  BC Khau Ca Area   2.010 

Hòa Bình 

1 BC Hang Kia-Pà Cò  5.258 

2 BC Ngọc Sơn-Ngổ Luông  15.891 

3 BC Phu Canh  5.647 

4 BC Thượng Tiến  5.873 

Kon Tum  1 NP Chư Mom Ray 2002 56.621 

2 BC Ngọc Linh  38.109 

3 SC Đắk Uy  660 

Lai Châu 

1 BC Mường Nhé  33.775 

2 NP Hoàng Liên 1996 38.724 

Lâm Đồng 

1 NP Núi Bà Bidoup 2004 64.800 

2 NP và địa điểm RAMSAR Cát Tiên 1978 71.920 

Lào Cai 

1 BC Văn Bàn  25.173 

2 NP Hoàng Liên 1996 38.724 

Phú Thọ 

1 HE Đền Hùng  538 

2 HE Núi Nả  670 

3 HE Yên Lập  330 

Sơn La 

1 BC Copia  11.996 

2 BC Sốp Cộp  17.369 

3 BC Tà Xùa  13.412 

4 BC Xuân Nha  16.317 

Thái Nguyên 

1 BC Thần Sa-Phượng Hoàng  18.859 

2 HE An toàn Khu Định Hoá  8.728 

3 NP Tam Đảo 1986 36.883 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_M%C6%B0%E1%BB%9Dng_Nh%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_di_t%C3%ADch_M%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ph%C4%83ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Kon_Cha_R%C4%83ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Kon_Cha_R%C4%83ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Giang
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_d%E1%BB%B1_tr%E1%BB%AF_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_B%E1%BA%AFc_M%C3%AA&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_B%C3%A1t_%C4%90%E1%BA%A1i_S%C6%A1n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Du_Gi%C3%A0&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Phong_Quang&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_T%C3%A2y_C%C3%B4n_L%C4%A9nh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Giang
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_lo%C3%A0i_v%C3%A0_sinh_c%E1%BA%A3nh_vo%E1%BB%8Dc_m%C5%A9i_h%E1%BA%BFch_Khau_Ca&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Hang_Kia-P%C3%A0_C%C3%B2&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Ng%E1%BB%8Dc_S%C6%A1n-Ng%E1%BB%95_Lu%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Phu_Canh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_Ti%E1%BA%BFn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_bảo_tồn_thiên_nhiên_Ngọc_Linh_(Kon_Tum)&amp;amp;amp;action=edit&amp;amp;amp;redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_%C4%90%E1%BA%AFk_Uy&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lai_Ch%C3%A2u
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_M%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%C3%A8&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o_Cai
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_V%C4%83n_B%C3%A0n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Th%E1%BB%8D
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_di_t%C3%ADch_%C4%91%E1%BB%81n_H%C3%B9ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAi_N%E1%BA%A3&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_La
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Copia&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_S%E1%BB%91p_C%E1%BB%99p&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_T%C3%A0_X%C3%B9a&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Xu%C3%A2n_Nha&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Th%E1%BA%A7n_Sa%E2%80%93Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng_Ho%C3%A0ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=An_to%C3%A0n_khu_%C4%90%E1%BB%8Bnh_Ho%C3%A1&action=edit&redlink=1
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Tuyên Quang 

 

1 BC Chạm Chu 2001 15.902 

2 BC Na Hang  22.402 

3 NP Tam Đảo 1986 36.883 

Yên Bái 

1 BC Nà Hẩu  16.400 

2 SC Chế Tạo  20.293 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_Quang
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Ch%E1%BA%A1m_Chu&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Na_Hang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_B%C3%A1i
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_N%C3%A0_H%E1%BA%A9u&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_lo%C3%A0i_v%C3%A0_sinh_c%E1%BA%A3nh_Ch%E1%BA%BF_T%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
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Phụ lục 1C: Các Giải pháp giảm thiểu tác động môi trường có thể đưa vào quy trình phát 

triển RWSS  

 

Bảng A2C1 -  Cân nhắc môi trường trong khi NCKT và thiết kế chi tiết 

Giai đoạn Thực hiện nội dung 
Phương pháp 

giám sát 

Ai và khi 

nào thực 

hiện giám 

sát 

Lựa chọn 

địa điểm 

 

Tiêu chí Môi trường cho việc lựa chọn địa điểm 

* Việc chọn địa điểm đập ngăn nước, đơn vị xử lý, rãnh ống 

sẽ tránh những vị trí sau đây khi có thể: 

- Đất trồng cây năng suất cao, đặc biệt ruộng lúa 

- Chặt cây 

- Cơ sở hạ tầng hiện hữu như hệ thống thoát nước, 

đường điện, cáp điện thoại, hoặc làm hỏng đường bộ 

hoặc kênh thủy lợi hiện hữu 

- Vật thể văn hóa, lịch sử có tiềm năng bị ảnh hưởng, 

bao gồm mộ, nhà thờ, đền, chùa, cây được sùng bái, di 

tích lịch sử, v.v 

* Lựa chọn địa điểm cho các hạng mục phụ của nhà máy xử 

lý nước sẽ đáp ứng những điều sau nếu có thể: 

- Lựa chọn điểm lấy nước càng xa càng tốt xuôi dòng 

bãi rác, nhà vệ sinh hay điểm xả nước thải 

- Lựa chọn điểm lấy nước (khoảng cách từ bờ sông, độ 

sâu) tính đến tốc độ bơm để giảm thiểu tác động đối 

với lòng sông / bờ sông 

- Trạm bơm đặt cách tòa nhà gần nhất ít nhất 200m 

- Chọn địa điểm nhà máy trộn bê tông càng xa càng tốt 

từ các địa điểm nhạy cảm với tiếng ồn như phòng học, 

trạm y tế, văn phòng, địa điểm tôn giáo 

- Bãi rác, địa điểm để vật liệu xây dựng tạm thời, bãi 

trộn bê tông phải cách nguồn nước mặt ít nhất 50m. 

 

Kiểm tra bản 

đồ, thăm hiện 

trường, kiểm 

tra biên bản 

họp, thỏa 

thuận bằng 

văn bản được 

lưu giữ bởi Tư 

vấn Thiết kế 

 

 

BQLCT 

Tỉnh 

VPCTTW 

Thiết kế kỹ 

thuật 

Các tiêu chí Môi trường đưa vào Thiết kế kỹ thuật 

* Địa điểm xây dựng và đơn vị xử lý nói chung: Dự 

toán, bao gồm những nội dung sau: 

- Nếu những khảo sát trước đó cho thấy có thể có kho 

vũ khí chưa phát nổ (UXO), việc giải phóng mặt bằng 

Kiểm tra bản 

dự thảo và 

bản cuối cùng 

của các bản 

vẽ, bản tính 

khối lượng, 

 

BQLCT 

Tỉnh 

VPCTTW 
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Giai đoạn Thực hiện nội dung 
Phương pháp 

giám sát 

Ai và khi 

nào thực 

hiện giám 

sát 

cần phải do đội ngũ nhân sự có trình độ thực hiện và 

theo như kế hoạch chi tiết trước khi bắt đầu xây dựng. 

Chi phí phải được đưa vào dự toán dự án. 

- Bao gồm các biện pháp để bảo vệ chất lượng nước ở 

nguồn như tường ngăn cho phép cặn lắng lại, hoặc nắp 

để che các khu đập ngăn nước nhằm tránh đất, lá cây, 

v.v. rơi vào. 

- Không sử dụng vật liệu độc hại như fibro xi-măng 

- Chiều dài ống thoát nước phải đủ dài để chuyển nước 

tới nơi nhận, không gây ra tình trạng nước dồn ứ gần 

ống đứng trong giai đoạn vận hành 

- Trồng cây được bao gồm trong bảng tính chi phí, 

khối lượng nhằm vào bù đắp chi phí từng cây bị hạ 

trong giai đoạn xây dựng 

- Chi phí để phục hồi/ đền bù cho những địa điểm, vật 

thể và dịch vụ bị ảnh hưởng bao gồm giữ lớp đất trên 

cùng, san mặt bằng, nén; cải tạo đường, kênh thủy lợi, 

thoát nước; tái sinh cây, trồng cây v.v. khi có thể 

- Thiết kế bảo vệ dốc nếu cần thiết 

* Các yêu cầu về môi trường cụ thể cho thiết kế kỹ thuật: 

các hạng mục liệt kê dưới đây sẽ được đưa vào 

- Điểm lấy nước (nước mặt): hệ thống báo hiệu để 

thông báo cho các lái xe đường thủy 

- Hệ thống Xử lý nước 

- Rào, biển báo hạn chế, an toàn 

Cho lưu vực trầm tích và lòng lớp bùn khô cho xử lý 

nước thải  

* Trạm bơm 

-Hướng cổng, cửa và bố trí máy bơm được tối ưu hóa để 

giảm thiểu mức độ, và tần suất của tiếng ồn tới các tòa nhà 

gần nhất 

-Ngăn tiếng ồn như cửa hai lớp hoặc trồng cây 

* Nhà hóa chất 

-Ống thông gió và rào chắn khí thải  

bảng dự toán 
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Giai đoạn Thực hiện nội dung 
Phương pháp 

giám sát 

Ai và khi 

nào thực 

hiện giám 

sát 

-Công trình rửa tay/ vòi hoa sen và vệ sinh  

-Hệ thống cấp cứu tự động như  nước tự động chảy nhỏ giọt 

khi nồng độ hóa chất trong không khí vượt giới hạn dò thấy 

-Có trang bị thiết bị chống cháy di động  

-Gạch lát sàn trong nhà hóa chất không nên trơn.  Sàn và 

tường nhà hóa chất cần được vạch bằng vật liệu sao cho dễ 

làm sạch 

Chuẩn bị hồ 

sơ mời thầu 

Các yêu cầu cụ thể về môi trường cho dự toán và hồ sơ 

mời thầu:   

Thông tin liên quan tới tác động môi trường và các 

biện pháp giảm nhẹ trong giai đoạn chuẩn bị và xây 

dựng phải được trình bày trong hồ sơ dự thầu 

Kiểm tra dự 

toán và hồ sơ 

mời thầu 

 

BQLCT 

tỉnh, 

VPCTTW, 

Vận hành 

Bùn từ nhà máy xử lý nước, nếu có, không được tái sử 

dụng để trồng cây lương thực vì nó có thể có kim loại 

nặng như nhôm từ hóa chất xử lý nước. Bùn chỉ có thể 

được sử dụng để lập đất hoặc làm gạch, v.v. 

Các hộ gia đình phải làm sạch đường thoát nước 

thường xuyên, bảo đảm rằng không có nước tù đọng 

xung quanh khu vực rửa  
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Phụ lục 1D: Quy tắc Thực hành về Môi trường (ECOP), Quy tắc Ứng xử của người 

Lao động (COC) 

 

(Các biện pháp giảm nhẹ liên quan phải được đưa vào hồ sơ mời thầu, hợp đồng xây dựng 

và hợp đồng giám sát xây dựng) 

 

Vấn đề/Rủi ro Biện pháp giảm nhẹ 

 

Kiểm soát gây 

bụi bẩn 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật pháp Việt Nam về chất 

lượng không khí. 

Nhà thầu phải giảm thiểu phát sinh bụi bẩn và không gây phiền hà cho dân cư địa 

phương và sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi bẩn duy trì môi trường làm việc 

an toàn và giảm thiểu xáo trộn tới môi trường xung quanh khu dân cư. 

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp ngăn chặn bụi bẩn (ví dụ, phun nước rửa các 

đoạn đường bị bụi bẩn và tại các địa điểm thi công, che đậy các kho tập kết vật liệu, 

v.v.) theo yêu cầu. 

Xe chở nguyên vật liệu cần được che phủ và bảo đảm an toàn trong quá trình vận 

chuyển để đất, cát, vật liệu, hay bụi bẩn không bị phát tán. 

Đất cát và các kho tập kết vật liệu ngoài trời phải được che chắn tránh gió, và địa 

điểm tập kết vật liệu cần được tính đến hướng gió và vị trí của những điểm nhận vật 

liệu nhạy cảm. 

 

Kiểm soát ô 

nhiễm không 

khí 

Toàn bộ phương tiện phải tuân thủ quy định Luật pháp Việt Nam về kiểm soát giới 

hạn khí thải động cơ cho phép. 

Tất cả các phương tiện đi lại ở Việt Nam đều phải kiểm tra định kỳ về lượng phát 

thải và đều phải có: “Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng, an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT. 

Cấm đốt rác hoặc vật liệu trên công trường 

 

Kiểm soát  

tiếng ồn  

và độ rung 

Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ Luật pháp Việt Nam về tiếng ồn và độ rung. 

Tất cả các phương tiện đi lại đều phải có “Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm tra 

chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” phù hợp theo Quyết định số 

35/2005/QĐ-BGTVT; nhằm tránh gây tiếng ồn quá mức do máy móc không được 

bảo dưỡng phù hợp. 

Khi cần thiết, phải tiến hành những biện pháp làm giảm tiếng ồn tới mức chấp nhận 

được, bao gồm bộ giảm thanh, thiết bị chặn tiếng, các tấm cách âm hoặc đặt những 

máy móc gây ồn ở những khu vực đã được bảo vệ khỏi tiếng ồn. 

Ô nhiễm nước Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tuân thủ theo Luật pháp Việt Nam hiện hành về xả 

nước thải ra sông suối. 

Nước thải từ nhà vệ sinh cũng như từ bếp, nhà tắm, bồn rửa mặt… phải đựng trong 

bể chứa để đưa ra khỏi công trường hoặc phải được xả vào hệ thống nước thải của 

thành phố; không được phép xả trực tiếp ra bất kỳ vùng nước nào. 

Khi hoàn thành các công trình thi công, các bể chứa nước và các hố vệ sinh tự hoại 

sẽ được lấp và niêm phong cẩn thận. 

Kiểm soát thoát Các kênh thoát nước được tạo ra ở công trường xây dựng của nhà máy xử lý nước 
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Vấn đề/Rủi ro Biện pháp giảm nhẹ 

nước và bùn lắng nhằm ngăn chặn chất gây ô nhiễm nặng đưa vào các hồ chứa nước gần đó. 

Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông suốt, không có bùn. 

Lắp đặt và duy trì lưới giữ cặn lắng ở trong/xung quanh công trường xây dựng 

 

Quản lý bãi thải, 

hố đá, và  hố đất 

lấp 

Những hố đất lấp và hố đá quy mô lớn cần có những biện pháp cụ thể của công 

trường, nằm ngoài những biện pháp thuộc những ECOP này. 

Mọi địa điểm sẽ được sử dụng phải được xác định từ trước trong tiêu chí kỹ thuật thi 

công đã phê duyệt. Cần tránh những địa điểm nhạy cảm như khu vực cảnh quan, khu 

vực môi trường sống tự nhiên, khu vực gần bộ tiếp nhận nhạy cảm, hoặc khu vực 

gần nguồn nước. 

Một hào lộ thiên sẽ được xây dựng quanh bãi thải để chặn nước thải. 

Lưu giữ đất mặt khi lần đầu mở một hố đất lấp để sau đó sử dụng lại nhằm khôi phục 

khu vực tới mức gần với điều kiện tự nhiên. 

Nếu cần thiết, bãi thải sẽ có tường chắn. 

Nếu phát sinh nhu cầu về bãi thải mới trong quá trình thi công, những bãi thải này 

phải được Kỹ sư Thi công phê duyệt trước. 

Nếu chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng đất của họ làm bãi thải hoặc hố 

đất lấp, chủ sở hữu phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án. 

Nếu cần có đường vào, đường này phải được xem xét trong đánh giá môi trường. 

 

Quản lý chất 

thải rắn 

Trước khi thi công, Nhà thầu cần chuẩn bị một quy trình kiểm soát chất thải rắn (kho 

rác, cung cấp thùng rác, lịch biểu vệ sinh công trường, lịch biểu vệ sinh thùng rác, 

v.v.). 

Trước khi thi công, cần có toàn bộ giấy phép xả rác thải cần thiết. 

Cần thực hiện các biện pháp nhằm giảm rác thải tiềm tàng và những hành vi cẩu thả 

khi xả rác. Ở tất cả các nơi làm việc, nhà thầu phải bố trí các thùng rác, thùng chứa 

lớn và phương tiện thu gom rác thải. 

Chất thải rắn có thể được tập kết tạm thời tại công trường ở một khu vực xác định 

được Tư vấn Giám sát Thi công và cơ quan có thẩm quyền địa phương phê duyệt 

trước khi thu gom và tiêu huỷ bởi một công ty thu gom rác được cấp phép, ví dụ 

URENCO. 

Các thùng chứa rác phải có nắp đậy, đảm bảo không bị đổ, che chắn để chống các 

yếu tố thời tiết và không bị động vật xâm phạm. 

Không được đốt, chôn hoặc thải bỏ chất thải rắn trong công trường. 

Vật liệu có thể tái chế như các tấm gỗ cho các rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, chống 

đỡ, vật liệu đóng gói… sẽ được thu gom và tách riêng với các loại chất thải khác trên 

công trường để tái sử dụng, sử dụng để lấp hoặc để bán. 

Nếu không mang ra khỏi công trường, chất thải rắn hoặc chất thải xây dựng sẽ chỉ 

được thải bỏ tại những địa điểm được Tư vấn Giám sát Thi công xác định và phê 

duyệt và đưa vào kế hoạch xử lý chất thải rắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà thầu 

cũng không được thải bỏ bất kỳ vật liệu nào ở các khu vực nhạy cảm về môi trường 

như những khu vực môi trường sống tự nhiên hoặc tại sông suối. 

 

Quản lý chất 

Bất kỳ chất thải hóa chất nào sẽ phải được thải bỏ tại một bãi rác phù hợp đã được 

phê duyệt tuân theo quy định luật pháp trong nước hiện hành. Nhà thầu phải có được 
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thải hóa chất 

hoặc độc hại 

những giấy phép đổ rác cần thiết. 

Việc thải bỏ những vật liệu có chứa amiăng hay các chất độc khác sẽ chỉ được thực 

hiện bởi những công nhân đã được đào tạo và có giấy chứng nhận riêng. 

Dầu, mỡ đã qua sử dụng sẽ được chuyển đi khỏi công trường và được bán cho công 

ty tái chế dầu được phê duyệt. 

Dầu, dầu nhờn đã qua sử dụng và vật liệu tẩy rửa… để bảo dưỡng xe cộ và máy móc 

sẽ được thu gom vào các bể chứa và được một công ty chuyên tái chế dầu chuyển đi 

khỏi công trường để thải bỏ tại một bãi thải độc hại được phê duyệt. 

Dầu đã qua sử dụng hoặc vật liệu nhiễm dầu mà có thể có chứa PCBs sẽ được bảo 

quản một cách an toàn nhằm tránh rò rỉ hoặc ảnh hưởng đến công nhân. Cần liên hệ 

Sở TN&MT tỉnh để xin hướng dẫn thêm. 

Nhựa đường hoặc các sản phẩm nhựa đường chưa sử dụng hoặc bị loại sẽ được trả 

lại nhà máy sản xuất của bên cung ứng. 

Cần ngay lập tức thông báo cho các cơ quan liên quan về bất kỳ sự cố hay tràn chất 

thải hóa chất độc hại. 

Cất giữ hoá chất một cách an toàn và được dán nhãn phù hợp. 

Cần có các chương trình đào tạo và truyền thông phù hợp để chuẩn bị cho công nhân 

có thể nhận ra và phản ứng những rủi ro độc hại của hóa chất ở nơi làm việc 

Chuẩn bị và khởi xướng một kế hoạch hành động khắc phục sự cố hay tràn chất thải 

hóa chất độc hại. Trong trường hợp này, Nhà thầu sẽ lập báo cáo giải thích lý do sự 

cố hay tràn chất thải hóa chất độc hại, các biện pháp khắc phục đã được thực hiện, 

hậu quả/thiệt hại từ sự cố và đề xuất các hành động khắc phục. 

 

Quản lý  

Thảm che phủ 

Thực vật 

Nhà thầu sẽ chuẩn bị một Kế hoạch Quản lý Phát quang và Phục hồi Thảm thực vật 

để xin phê duyệt trước của Kỹ sư Xây dựng, tuân thủ pháp luật hiện hành. Kế hoạch 

Phát quang sẽ được phê duyệt bởi Tư vấn Giám sát Xây dựng và nhà thầu cần phải 

tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch này. Cần giảm thiểu đến mức có thể những khu vực 

sẽ bị phát quang. 

Nhà thầu xây dựng sẽ tách lớp đất mặt tại tất cả các khu vực mà lớp đất này sẽ bị ảnh 

hưởng bởi các hoạt động phục hồi cải tạo bao gồm cả các hoạt động tạm thời như lưu 

kho, tập kết nguyên, vật liệu…; lớp đất mặt bị bóc ra sẽ được tập kết tại các khu vực 

như đã thống nhất với Tư vấn giám sát thi công để sau này sử dụng để tái tạo lại 

thảm thực vật và sẽ được bảo vệ hợp lý. 

Nghiêm cấm việc sử dụng hoá chất để phát quang cây cối. 

Nghiêm cấm việc đốn, chặt cây cối trừ trường hợp được cho phép rõ ràng trong kế 

hoạch phát quang cây cối. 

Khi cần thiết thì phải dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ một cách hiệu quả 

những cây cối được bảo tồn trước khi bắt đầu bất kỳ công việc thi công nào trong 

khu vực. 

Không được gây xáo trộn các khu vực có tiềm năng quan trọng như các nguồn lực 

sinh thái, trừ phi có ủy quyền trước từ Kỹ sư Giám sát Xây dựng. Các khu vực này 

bao gồm những nơi gây giống hoặc nuôi chim hay động vật, khu sinh sản cá, hoặc 

bất kỳ khu vực nào được bảo vệ như một không gian xanh. 

Nhà thầu xây dựng sẽ đảm bảo không để xảy ra bất kỳ hành động săn đuổi, đặt bẫy, 
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săn bắn, hoặc đánh bả động vật nào. 

 

 

 

Quản lý Giao 

thông 

Trước khi thi công, thực hiện tham vấn với chính quyền địa phương và cộng đồng và 

với cảnh sát giao thông. 

Mức gia tăng đáng kể số lượng chuyến xe đi lại phải được đề cập trong kế hoạch thi 

công đã được phê duyệt trước đó. Việc xác định tuyến đường đi lại, đặc biệt đối với 

xe chở nặng, phải tính đến những khu vực nhạy cảm như trường học, bệnh viện, và 

chợ. 

Phải thực hiện lắp đặt đèn chiếu sáng vào buổi đêm nếu cần thiết để đảm bảo lưu 

thông an toàn. 

Đặt biển báo quanh khu vực thi công để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, chỉ 

dẫn hướng đi tới các khu vực thi công khác nhau trong công trình, và cung cấp lời 

khuyên và cảnh báo an toàn. 

Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm biển báo đường 

bộ/đường sông/kênh rạch và người cầm cờ hiệu để cảnh báo điều kiện nguy hiểm. 

Tránh vận chuyển vật liệu thi công trong giờ cao điểm. 

Lối đi dành cho người đi bộ và xe trong và ngoài khu vực thi công phải được tách 

riêng và cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng, an toàn, và phù hợp. Biển báo hiệu sẽ 

được lắp đặt phù hợp ở cả đường thủy và đường bộ khi cần thiết. 

 

Khôi phục các 

khu vực bị ảnh 

hưởng 

Các khu vực bị phát quang như các hố đào không còn được sử dụng, khu vực xử lý 

chất thải, các cơ sở, lán trại công nhân tại công trường, các khu vực tập kết nguyên, 

vật liệu, các khu vực dựng giàn giáo và bất kỳ khu vực nào được tạm thời chiếm 

dụng trong quá trình thi công các công trình của dự án sẽ phải được khôi phục sử 

dụng các biện pháp tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, có hệ thống thoát nước và phục 

hồi che phủ thực vật đầy đủ. 

Bắt đầu phục hồi thảm thực vật ngay khi có thể. Cần lựa chọn những loại thực vật tự 

nhiên phù hợp ở địa phương để trồng và phục hồi địa mạo tự nhiên. 

Các đống đất đá và các sườn dốc đã bị đào xới sẽ được khôi phục để có độ chắc, ổn 

định, và được trồng cỏ để tránh xói mòn; 

Tất cả các khu vực bị ảnh hưởng sẽ được khôi phục cảnh quan, và tiến hành ngay 

những hành động khắc phục cần thiết bao gồm lập không gian xanh, đường, cầu và 

các công trình hiện hữu khác 

Cây cối phải được trồng tại các khu vực đất trống và tại các sườn dốc để ngăn chặn 

hoặc làm giảm nguy cơ sụt lở đất và giữ ổn định các sườn dốc 

Đất bị nhiễm bẩn bởi hoá chất hoặc các chất nguy hại sẽ được di dời, vận chuyển và 

vùi lấp tại các khu vực tiêu huỷ rác. 

Phục hồi toàn bộ những cầu và đường bị hư hại do các hoạt động dự án gây ra. 

 

An toàn cho 

người lao động 

và cộng đồng 

Nhà thầu phải tuân thủ toàn bộ quy định luật pháp hiện hành của Việt Nam về an 

toàn lao động. 

Chuẩn bị và triển khai kế hoạch hành động để xử lý những rủi ro và trường hợp cấp 

cứu 

Chuẩn bị dịch vụ cấp cứu tại công trường 

Tập huấn cho người lao động về các quy định an toàn lao động. 
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Nếu cần sử dụng thuốc nổ, cần xác định những biện pháp giảm nhẹ bổ sung và 

phòng ngừa an toàn trong Kế hoạch quản lý môi trường. 

Đảm bảo nút bịt tai được cung cấp và sử dụng bởi những công nhân vận hành máy 

móc gây tiếng ồn như ép cọc, nổ, trộn, v.v để kiểm soát tiếng ồn và bảo vệ công 

nhân. 

Khi phá hủy hạ tầng hiện tại, công nhân và cộng đồng nói chung phải được bảo vệ 

tránh khỏi những mảnh vụn rơi xuống bằng các biện pháp như máng rác, thiết bị 

kiểm soát giao thông, và sử dụng những khu vực tiếp cận hạn chế. 

Dựng các hàng rào bảo vệ, chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm/khu vực cấm xung quanh 

khu vực thi công để cảnh báo cho cộng đồng biết về các nguy hiểm tiềm ẩn. 

Nhà thầu xây dựng sẽ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như dựng các hàng 

rào bảo vệ, chốt chặn cảnh báo nguy hiểm, cung cấp hệ thống chiếu sáng để tránh tai 

nạn giao thông cũng như các nguy hiểm khác cho người và các khu vực nhạy cảm. 

Nếu những khảo sát trước đó cho thấy có thể có kho vũ khí chưa phát nổ (UXO), 

việc giải phóng mặt bằng cần phải do đội ngũ nhân sự có trình độ thực hiện và theo 

như kế hoạch chi tiết được Kỹ sư Xây dựng phê duyệt. 

 

Thủ tục liên 

quan đến phát 

hiện tình cờ 

 

Nếu trong quá trình đào xới hoặc thi công có phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích 

lịch sử, phế tích và hiện vật lịch sử, kể cả các khu mộ và/hoặc các ngôi mộ đơn lẻ thì 

Nhà thầu sẽ: 

Dừng hoạt động thi công tại các địa điểm có phát hiện tình ngờ; 

Khoanh vùng địa điểm hoặc khu vực được phát hiện; 

Đảm bảo an toàn cho địa điểm đó để tránh mọi hư hại hoặc mất mát đối với các hiện 

vật có thể di dời được. Trong trường hợp có những cổ vật có thể di dời được hoặc có 

các phế tích dễ hư hỏng, cần bố trí người canh gác vào ban đêm cho đến khi cơ quan 

có thẩm quyền địa phương hoặc Cơ quan Quản lý Văn hoá Quốc gia tới tiếp quản; 

Thông báo cho Cán bộ Môi trường Dự án để cán bộ này thông báo lại ngay lập tức 

cho chính quyền địa phương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong vòng  24 giờ 

hoặc ít hơn); 

Cơ quan có thẩm quyền ở địa phương hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chịu 

trách nhiệm bảo vệ và bảo toàn địa điểm đó trước khi có quyết định về các thủ tục 

phù hợp tiếp theo. Thủ tục này đòi hỏi phải thực hiện đánh giá sơ bộ về các phát hiện 

do một đoàn các nhà khảo cổ học do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập. Ý 

nghĩa và tầm quan trọng của những phát hiện này cần được đánh giá theo các tiêu chí 

khác nhau về di sản văn hoá; bao gồm các tiêu chí về giá trị thẩm mỹ, lịch sử, giá trị 

khoa học hoặc nghiên cứu, giá trị kinh tế và xã hội; 

Quyết định về cách thức xử lý những phát hiện này sẽ do cơ quan có thẩm quyền và 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra. Quyết định này có thể bao gồm những thay 

đổi về cách bài trí (như khi phát hiện ra một phế tích không thể di dời được nhưng có 

tầm quan trọng về văn hoá hoặc khảo cổ), bảo tồn, duy trì, phục hồi và khôi phục; 

Việc thực hiện các quyết định về quản lý địa điểm phát hiện đó sẽ được cơ quan có 

thẩm quyền có liên quan cung cấp bằng văn bản; và 

Công tác thi công chỉ được tiếp tục sau khi cơ quan có thẩm quyền địa phương có 

trách nhiệm bảo vệ di sản đó hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép. 
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Quy tắc Ứng xử của người lao động 

 

Tất cả công nhân và nhà thầu phụ phải tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam. 

Cấm các chất bất hợp pháp và vũ khí. 

Cấm tài liệu khiêu dâm và cờ bạc. 

Cấm đánh lộn (thể chất hoặc cãi lộn). 

Người lao động không được phép săn bắn, câu bắt cá hoặc mua bán động vật hoang dã. 

Không được phép tiêu thụ thịt động vật hoang dã trong khu lán trại. 

Không được phép mang vật nuôi vào khu lán trại. 

Không được gây rối và gây mất trật tự trong hoặc gần khu vực của cộng đồng. 

Không được thiếu tôn trọng tập quán và truyền thống địa phương. 

Cấm hút thuốc ở nơi làm việc. 

Cần duy trì cách ăn mặc phù hợp và vệ sinh cá nhân. 

Duy trì chuẩn mực vệ sinh phù hợp ở khu vực lán trại. 

Lực lượng lao động tại công trường khi đi vào khu vực cộng đồng địa phương sẽ phải có hành 

vi phù hợp với Quy tắc Ứng xử này; và 

Trường hợp không tuân thủ Quy tắc Ứng xử, hoặc các quy tắc, quy định, và thủ tục tại lán trại 

công trường sẽ bị kỷ luật. 
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Phụ lục 1E: Mẫu Theo dõi tuân thủ môi trường  

Hướng dẫn: khi chuẩn bị báo cáo tiến độ thi công, Giám sát Xây dựng sẽ quan sát công 

trường xây dựng, thảo luận với nhà thầu và điền vào mẫu dưới đây  

 

Mẫu Theo dõi tuân thủ môi trường 

Tên Tiểu dự án: 

Địa điểm (làng/xã/huyện/tỉnh): 

Gói thầu hợp đồng:     Tên Nhà thầu 

Tên Giám sát xây dựng 

0 = không tuân thủ, 1 = tuân thủ một phần, 2 = tuân thủ hoàn toàn 

Giai đoạn báo cáo: từ ngày … / … /… / đến ngày… / …/ … 

Vấn đề/ 

Rủi ro 
Biện pháp Giảm nhẹ 0 1 2 Nhận xét 

Kiểm soát  

bụi bẩn 

Khu vực xây dựng bụi nước     

Sử dụng công cụ che phủ xe tải chở vật liệu xây dựng     

Che các đống vật liệu xây dựng     

Khác  (Chỉ rõ)      

 

Kiểm soát ô 

nhiễm không khí 

Các phương tiện sử dụng "Giấy đăng kiểm" còn hiệu 

lực; 

    

Rác được thu gom, để vào thùng rác có nắp đậy     

Không đốt rác ở công trường     

Kiểm soát  

tiếng ồn  

và độ rung 

Các phương tiện có bộ giảm thanh/thiết bị chặn tiếng      

Động cơ ngắt khi phương tiện không chạy     

Tránh đào đất vào ban đêm     

 

Kiểm soát ô 

nhiễm nước 

Xây dựng nhà vệ sinh được cung cấp tại nơi ở của 

công nhân xây dựng.  

    

Nước thải từ nhà vệ sinh cũng như từ bếp, nước mưa, 

chậu rửa, v.v. không được xả trực tiếp ra bất kỳ loại hồ 

chứa nước nào.  

    

Khi hoàn thành các công trình thi công, các bể chứa 

nước và các hố vệ sinh tự hoại sẽ được lấp và bịt kín. 

    

Kiểm soát thoát 

nước và bùn 

Các kênh thoát nước được tạo ra ở công trường xây 

dựng của nhà máy xử lý nước nhằm ngăn chặn chất 
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Vấn đề/ 

Rủi ro 
Biện pháp Giảm nhẹ 0 1 2 Nhận xét 

lắng gây ô nhiễm nặng đưa vào các hồ chứa nước gần đó. 

Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông suốt, không 

có bùn.  

    

Lắp đặt và duy trì lưới giữ cặn lắng ở trong/xung 

quanh công trường xây dựng 

    

 

Quản lý bãi thải, 

hố đá, và hố đất 

lấp 

Tránh những địa điểm nhạy cảm như danh lam thắng 

cảnh, khu vực môi trường sống tự nhiên, khu vực cần 

các bể chứa nhạy cảm 

    

Xây một rãnh mở quanh địa điểm kho hàng để chặn 

nước thải. 

    

Giữ lại 30-40cm lớp đất phía trên để phục hồi địa điểm      

 

Quản lý chất 

thải rắn 

Chất thải được thu gom và chứa trong các thùng tránh 

bị bới ra và tránh mưa nắng 

    

Không được đốt, chôn hoặc vứt bỏ chất thải rắn.     

Các vật liệu có thể tái chế được thu gom và tách riêng 

tại công trường để tái sử dụng, sử dụng để làm đầy 

tiếp, hoặc bán 

    

Rác thải thi công không được vứt vào sông suooits hay 

bất kỳ khu vực nhạy cảm về môi trường nào 

    

 

Quản lý chất 

thải hóa chất 

hoặc độc hại 

Chất thải hóa chất như dầu, sơn thừa v.v được trả lại 

cho nhà cung cấp hoặc xả tại địa điểm bãi chôn rác địa 

phương 

    

Dầu, dầu nhờn và vật liệu tẩy rửa... đã qua sử dụng để 

bảo dưỡng xe cộ và máy móc sẽ được thu gom vào các 

bể chứa và được chuyển đi khỏi công trường để thải bỏ 

tại một bãi thải độc hại được phê duyệt.  

    

Cất giữ hoá chất một cách an toàn và được dán nhãn 

phù hợp. 

    

Tràn hay sự cố chưa xảy ra     

 

Quản lý nguồn 

lực sinh thái 

Cây không bị làm hư hại hoặc đốn chặt quá mức     

Dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ cây bảo tồn 

hiệu quả  

    

Công nhân không gây hại cho động vật hoang dã, 

không săn/bẫy/bắn, đầu độc quần thể động vật 
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Vấn đề/ 

Rủi ro 
Biện pháp Giảm nhẹ 0 1 2 Nhận xét 

 

Quản lý  

Giao thông 

Tiến hành tham vấn hoặc thông tin cho chính quyền 

địa phương và cộng đồng về kế hoạch thi công 

    

Phương tiện vận tải nặng tránh đi qua các địa điểm 

nhạy cảm như trường học, bệnh viện, chợ vào giờ cao 

điểm hoặc những giờ nhạy cảm 

    

Chiếu sáng vào ban đêm để bảo đảm lưu thông an toàn.     

Đặt biển xung quanh các địa điểm thi công 

Lắp đặt các cột biển báo ở đường thủy/đường bộ khi 

cần thiết. 

    

 

Khôi phục các 

khu vực bị ảnh 

hưởng 

Khôi phục tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi công 

việc đào đắp hoặc bất kỳ hoạt động thi công nào khác 

    

Đất bị nhiễm bẩn bởi hoá chất hoặc các chất nguy hại 

sẽ được di dời, vận chuyển và vùi lấp tại các khu vực 

tiêu huỷ rác. 

    

Phục hồi toàn bộ cầu và đường bị hư hại do các hoạt 

động dự án gây ra. 

    

 

An toàn cho 

người lao động 

và cộng đồng 

Tập huấn cho người lao động về các quy định an toàn 

lao động. 

    

Bộ dụng cụ sơ cứu được trang bị tại văn phòng và trại 

của nhà thầu  

    

Dựng các hàng rào bảo vệ, chốt chặn, cảnh báo nguy 

hiểm/khu vực cấm xung quanh khu vực thi công để 

cảnh báo cho cộng đồng biết về các nguy hiểm tiềm ẩn. 

    

Phải có dây điện mắc trên các hố và biển cảnh báo      

Hành vi của 

người lao động 

Quy tắc Ứng xử của người Lao động được tuân thủ     

Thủ tục liên 

quan đến phát 

hiện tình cờ 

Bất kỳ vật nào tìm thấy trong quá trình đào đất và thủ 

tục liên quan đến phát hiện tình cờ được áp dụng 

    

 

Chuẩn bị bởi: (chữ ký) 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT ĐAI VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 

a) Luật Đất đai (Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ 01/7/2014); 

b) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; 

c) A3.3. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/ 2014 về Quy định về Giá đất A3.4 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 về Quy định chi tiết việc thực hiện 

một số điều của Luật Đất đai;Nghị định số 136/2015/ND-CP ngày 31/12/2015 của 

CPVN về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Đầu tư Công; Nghị định số 

99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 01/2017/ND-CP ngày 6/1/2017 về sửa đổi và 

bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết việc thực hiện Luật Đất đai; 

Nghị định số 16/2016/ND-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn ODA và 

vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và Thông tư số 12/2016/TT-BKHDT 

ngày 8/8/2016 hướng dẫn triển khai Nghị định 16; Nghị định số 61/2015/ND-CP 

ngày 9/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tạo việc làm và quỹ việc 

làm quốc gia 

d) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/ 2014 của Bộ TNMT quy định hồ sơ 

giao đất, cho thuê đất và chuyển giao mục đích sử dụng đất, và thu hồi đất; Thông 

tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TNMT về phương pháp xác 

định giá đất; thu thập và điều chỉnh danh mục giá đất; xác định các mức giá đất cụ 

thể và tư vấn về định giá đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ TNMT 

ngày 30/6/2014 về đền bù, hỗ trợ và tái định cư sau khi Nhà nước thu hồi đất ; 

Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 về sửa đổi và bổ sung một số 

điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 of của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn triển khai Nghị định số 45/2014/ND-CP về thu thuế sử dụng đất.  

e) Ba Quyết định của Bộ TC về tiêu chuẩn thẩm định giá bao gồm Quyết định số 

24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 ban hành các Tiêu chuẩn từ số 01 đến số 04, 

Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 ban hành các Tiêu chuẩn từ số 

05 đến 06, Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 ban hành các Tiêu 

chuẩn từ số 07 đến số 12; 

f) Thông tư số 36/2006/TT-BTC ngày 28/4/2006 của Bộ TC hướng dẫn điều kiện và 

thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất; 

g) Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủtướng Chính phủ ban 

hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; 

h) Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; 
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i) Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-

2020; 

j) Thông tư liên bộ số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg; 

k) Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 về Công tác dân tộc; 

l) Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung 

cấp và tiêu thụnước sạch; 

m) Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

n) Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 

trấn. 
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PHỤ LỤC 3 

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ GIAN LẬN 

TRONG TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH DỰA TRÊN KẾT QUẢ 

Ngày 01 tháng 02 năm 2012 

 

Mục tiêu và Nguyên tắc chung 

 

A4.1 Hướng dẫn này đề cập đến gian lận và tham nhũng có thể xảy ra liên quan tới việc 

chuẩn bị và thực hiện các chương trình do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế 

(IBRD) hoặc Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cho vay toàn phần hoặc một phần 

thông qua Chương trình giải ngân dựa trên kết quả. Hướng dẫn này đưa ra các nguyên 

tắc chung, các yêu cầu và các chế tài có thể áp dụng đối với các chương trình này. 

A4.2 Tất cả các cá nhân và tổ chức tham gia các chương trình được thực hiện thông qua 

Chương trình giải ngân dựa trên kết quả đều phải tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. 

Đặc biệt, tất cả các cá nhân và tổ chức này đều phải có biện pháp thích hợp để phòng 

chống gian lận và tham nhũng, và kiềm chế để không thực hiện các hành vi gian lận và 

tham nhũng, có liên quan đến các chương trình này. 

Cân nhắc pháp lý 

A4.3 Hiệp định Vay30 quy định về Khoản Vay31 điều chỉnh mối quan hệ pháp lý giữa Bên 

Vay32 và Ngân hàng33 có liên quan đến Chương trình34 theo đó tiến hành Khoản Vay. 

                                                 

30 Tham chiếu trong Hướng dẫn này tới “Hiệp định Vay” bao gồm bất kỳ Hiệp định Bảo lãnh nào cung cấp bảo lãnh bởi một 

Quốc gia Thành viên của một Khoản vay IBRD; Hiệp định Tín dụng cung cấp một khoản tín dụng IDA hoặc khoản viện trợ 

IDA; hiệp định cung cấp tạm ứng chuẩn bị Chương trình hoặc khoản viện trợ Quỹ Phát triển Thể chế (IDF); Hiệp định Viện 

trợ Vốn Ủy thác hoặc Hiệp định Khoản vay cung cấp một khoản viện trợ vốn ủy thác do bên nhận thực hiện hoặc khoản vay 

trong những trường hợp mà Hướng dẫn này có thể áp dụng cho chương trình đó; và Hiệp định Chương trình với một Đơn vị 

Thực hiện Chương trình liên quan đến bất kỳ hiệp định nào trên đây 

31 Tham chiếu tới “Khoản vay” hoặc “các Khoản vay” bao gồm các khoản vay IBRD cũng như các khoản tín dụng và viện 

trợ IDA, tạm ứng chuẩn bị Chương trình, viện trợ IDF, và viện trợ vốn ủy thác do bên nhận thực hiện hoặc các khoản vay cho 

các chương trình  trong những trường hợp mà Hướng dẫn này có thể áp dụng theo hiệp định cung cấp khoản viện trợ và/hoặc 

khoản vay đó. Hướng dẫn này không áp dụng đối với hoạt động cho vay đầu tư (sẽ được áp dụng theo hướng dẫn riêng) hoặc 

đối với hoạt động cho vay theo chính sách phát triển. 

32 Tham chiếu trong Hướng dẫn này tới “Bên vay” bao gồm bên nhận một khoản tín dụng hoặc tài trợ IDA hay một khoản tài 

trợ tín thác hoặc khoản vay. Trong một số trường hợp, khoản vay từ IBRD có thể được cấp cho một tổ chức mà không phải là 

Quốc gia Thành viên. Trong trường hợp như vậy, các dẫn chiếu trong Hướng dẫn  này tới “Bên Vay” bao gồm cả Quốc gia 

Thành viên với tư cách là Bên Bảo lãnh cho Khoản Vay, trừ khi bối cảnh có yêu cầu khác. Trong một số trường hợp, Chương 

trình, hoặc một phần của Chương trình, sẽ được thực hiện bởi một Tổ chức Thực hiện Chương trình mà Ngân hàng đã cùng 

giao kết một Hiệp định Chương trình. Trong trường hợp như vậy, các dẫn chiếu trong Hướng dẫn này tới “Bên Vay” bao 

gồm Tổ chức Thực hiện Chương trình như đã được định nghĩa trong Hiệp định Vay. 

33 Tham chiếu trong Hướng dẫn này tới “Ngân hàng” bao gồm cả IBRD và IDA. 

34 Tham chiếu trong Hướng dẫn này tới “Chương trình” nghĩa là Chương trình như định nghĩa trong Hiệp định Khoản vay. 
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Trách nhiệm thực hiện Chương trình theo Hiệp định Vay thuộc về Bên Vay. Về phần 

mình, Ngân hàng có trách nhiệm ủy thác theo một số Điều của Hiệp định, yêu cầu 

Ngân hàng “sắp xếp để bảo đảm rằng khoản tiền của bất kỳ khoản vay nào cũng chỉ 

được sử dụng cho mục đích mà khoản vay được cấp, và quan tâm đúng mức tới việc 

cân nhắc về kinh tế và hiệu quả và không quan tâm tới ảnh hưởng hay cân nhắc về 

chính trị hoặc cân nhắc phi tài chính.”35 Hướng dẫn này cấu thành một phần quan 

trọng của việc dàn xếp trên và được áp dụng cho việc chuẩn bị và thực hiện Chương 

trình theo quy định trong Hiệp định Vay. 

Định nghĩa về Hành động cấu thành gian lận và tham nhũng 

A4.4 Hướng dẫn này đề cập đến những hành động được xác định như sau liên quan đến 

Chương trình:36 

a) Một “hành động tham nhũng” là việc cho, tặng, nhận, hoặc đòi hỏi, trực tiếp hoặc 

gián tiếp, bất kỳ thứ gì có giá trị để gây ảnh hưởng không thích hợp đến hành 

động của một bên khác.37 

b) “Hành vi gian lận” là bất cứ hành vi nào hoặc việc bỏ qua, kể cả việc xuyên tạc, 

một cách cố ý hoặc thiếu thận trọng38 nhằm lừa dối, hoặc nhằm cố lừa dối, đối với 

một bên nhằm đạt được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm lẩn tránh 

một nghĩa vụ. 

c) Một “hành động cấu kết” là một sắp xếp giữa hai hoặc nhiều bên được thiết kế để 

đạt được mục đích không phù hợp, bao gồm gây ảnh hưởng không phù hợp tới 

hành động của một bên khác. 

d) Một “hành động ép buộc” gây hư hại hoặc thiệt hại, hoặc đe dọa gây hư hại hoặc 

thiệt hại, trực tiếp hoặc gián tiếp, tới bất kỳ bên nào hoặc tài sản nào của bên đó 

để gây ảnh hưởng không phù hợp tới hành động của một bên khác. 

e) Một “hành động cản trở” là hành động (i) cố ý phá hoại, làm sai lệch, thay đổi 

hoặc che giấu bằng chứng quan trọng đối với điều tra hoặc đưa ra tuyên bố sai đối 

với điều tra viên nhằm cản trở đáng kể điều tra của Ngân hàng đối với khiếu nại tố 

cáo về hành vi tham nhũng, gian lận, ép buộc, hoặc cấu kết; và/hoặc đe dọa, quấy 

rối, hoặc hăm dọa bất kỳ bên nào để ngăn cản bên đó không tiết lộ hiểu biết về các 

vấn đề liên quan đến điều tra hoặc thực hiện điều tra, hoặc (ii) hành động nhằm 

cản trở đáng kể việc thực hiện quyền kiểm toán theo hợp đồng của Ngân hàng 

hoặc quyền tiếp cận thông tin. 

                                                 

35Các điều của Hiệp định IBRD, Điều III, Phần 5(b); Điều khoản Thống nhất của IDA, Điều V, Phần 1(g). 

36Trừ phi được quy định trong Hiệp định Khoản vay, bất cứ khi nào thuật ngữ này được sử dụng trong Hiệp định Khoản 

vay, bao gồm các Điều kiện Chung áp dụng, chúng có nghĩa như quy định trong đoạn 4 của Hướng dẫn này. 

37 Ví dụ điển hình về hành động tham nhũng bao gồm hối lộ “lại quả.” 

38 Hành động một cách “có dụng ý hoặc khinh suất,” người gian lận phải hoặc biết rằng thông tin hoặc ấn tượng tạo ra là sai, 

hoặc giống một cách thiếu thận trọng đối với việc liệu điều đó là đúng hay sai. Nếu chỉ có sự không chính xác về thông tin 

hay ấn tượng đó, xảy ra do đơn thuần là cẩu thả, thì chưa đủ để cấu thành hành vi gian lận. 
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A4.5 Các hành vi nêu trên, được định nghĩa như vậy, đôi khi sẽ được gọi chung trong 

Hướng dẫn này là “gian lận và tham nhũng” 

 

Hành động của Bên vay trong Phòng và Chống tham nhũng liên quan đến Chương 

trình 

 

A4.6 Để xúc tiến mục đích nêu trên và các nguyên tắc chung, trừ khi có thỏa thuận khác 

bằng văn bản giữa Bên vay và Ngân hàng, Bên vay sẽ: 

a) thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo đảm Chương trình được thực hiện theo 

đúng Hướng dẫn này; 

b) thực hiện mọi biện pháp phù hợp để phòng chống gian lận và tham nhũng liên 

quan đến Chương trình, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc áp dụng và thực 

hiện hành động ủy thác và hành chính phù hợp và sắp xếp thể chế để bảo đảm số 

tiền của Khoản vay được sử dụng đúng mục đích mà Khoản vay được cấp; 

c) ngay lập tức thông báo cho Ngân hàng mọi khiếu nại tố cáo đáng tin cậy và quan 

trọng hoặc dấu hiệu khác về gian lận và tham nhũng liên quan đến Chương trình 

mà Bên vay nhận thấy, cùng với hoạt động điều tra và hành động khác mà Bên 

vay đề xuất liên quan đến vấn đề này; 

d) trừ trường hợp được thống nhất khác đi với Ngân hàng liên quan đến một trường 

hợp cụ thể, thực hiện hành động kịp thời và phù hợp để điều tra những khiếu nại 

tố cáo và dấu hiệu đó; báo cáo cho Ngân hàng về hành động đã thực hiện trong 

mọi đợt điều tra này, theo định kỳ thống nhất giữa Bên vay và Ngân hàng; và, 

ngay lập tức khi hoàn thành mọi đợt điều tra này, báo cáo cho Ngân hàng về các 

phát hiện; 

e) nếu Bên vay hoặc Ngân hàng quyết định rằng bất kỳ người nào hoặc đơn vị nào 

đã thực hiện hành động gian lận và tham nhũng liên quan đến Chương trình, thực 

hiện hành động kịp thời và phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng, để khắc 

phục hoặc giải quyết tình hình theo cách khác và ngăn chặn sự lặp lại trong tương 

lai; 

f) hợp tác đầy đủ với đại diện của Ngân hàng trong bất kỳ hoạt động điều tra nào do 

Ngân hàng tiến hành đối với các khiếu nại tố cáo hoặc dấu hiệu khác về gian lận 

và tham nhũng liên quan đến Chương trình, và thực hiện mọi biện pháp phù hợp 

để bảo đảm sự hợp tác đầy đủ của các cá nhân và đơn vị liên quan thuộc thẩm 

quyền của Bên vay trong hoạt động điều tra này, kể cả việc, trong mỗi trường hợp, 

cho phép Ngân hàng gặp những người có liên quan và thanh tra toàn bộ tài khoản, 

hồ sơ, và tài liệu khác của những người này và cho tiến hành kiểm toán bởi hoặc 

nhân danh Ngân hàng; và 
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g) đảm bảo rằng bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào bị Ngân hàng cấm hoặc đình chỉ 

đều không được giao hợp đồng, hoặc bằng cách thức khác được phép tham gia 

vào 39 Chương trình trong thời hạn bị cấm hoặc bị đình chỉ này. 

 

Biện pháp trừng phạt và hành động liên quan của Ngân hàng trong trường hợp gian lận và 

tham nhũng 

 

a) Để xúc tiến mục đích nêu trên và các nguyên tắc chung, trừ khi có thỏa thuận 

khác bằng văn bản giữa Bên Vay và Ngân hàng, Ngân hàng sẽ: 

 Ngay lập tức thông báo cho Bên vay mọi khiếu nại tố cáo đáng tin cậy và 

quan trọng hoặc dấu hiệu khác về gian lận và tham nhũng liên quan đến 

Chương trình mà Ngân hàng nhận thấy, phù hợp với chính sách và quy trình 

của Ngân hàng; 

 Có quyền tiến hành điều tra về  những khiếu nại tố cáo hoặc dấu hiệu khác 

đó một cách độc lập hoặc cộng tác với Bên vay; 

 Báo cáo cho Bên vay về kết quả của mọi đợt điều tra này, phù hợp với chính 

sách và quy trình của Ngân hàng; và 

 Có quyền trừng phạt, theo chính sách và quy trình trừng phạt hiện hành, bất 

kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào ngoài Quốc gia Thành viên40bao gồm (nhưng 

không giới hạn) việc công bố công khai những cá nhân hoặc đơn vị không 

đủ tiêu chuẩn, hoặc vô hạn định hoặc trong khoảng thời gian xác định, để: 

(i) được trao một hợp đồng do Ngân hàng tài trợ; (ii) hưởng lợi từ một hợp 

đồng do Ngân hàng tài trợ, về tài chính hoặc cách khác, chẳng hạn trong vai 

trò nhà thầu phụ; và (iii) tham gia theo cách khác vào quá trình chuẩn bị 

hoặc thực hiện Chương trình hoặc bất kỳ dự án hoặc chương trình nào khác 

được Ngân hàng tài trợ, toàn bộ hoặc một phần, nếu tại bất kỳ thời điểm nào 

Ngân hàng xác định được rằng cá nhân hoặc đơn vị đó đã tham gia vào hành 

vi gian lận và tham nhũng liên quan đến Chương trình.41 

b) Ngân hàng cũng có quyền áp dụng chế tài đối với các cá nhân hoặc tổ chức mà 

không phải là Quốc gia Thành viên nếu: 

                                                 

39Vì mục đích của đoạn 6(g), sự tham gia không bao gồm thực hiện các hợp đồng được ký kết hoặc hợp tác bắt đầu 

trước ngày của Hiệp định vay. 

40Cho mục đích của Hướng dẫn này, “Quốc gia Thành viên” gồm (i) cán bộ và nhân viên của chính quyền trung ương 

hoặc bất kỳ đơn vị quản lý hành trính hay chính trị trực thuộc nào, và (ii) các doanh nghiệp không tự chủ thuộc sở hữu chính 

phủ.. 

41 Biện pháp xử lý, không giới hạn, gồm hoàn lại bất kỳ khoản vay nào liên quan tới hành động bị trừng phạt đã diễn ra. 

NHTG có thể công bố danh tính của cá nhân hay tổ chức bị tuyên bố là không hợp lệ trong tiểu đoạn 7(c). 
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 Tại bất kỳ thời điểm nào Ngân hàng xác định được rằng cá nhân hoặc đơn vị 

đó đã tham gia vào hành vi gian lận và tham nhũng liên quan đến hoạt động 

do Ngân hàng tài trợ; 

 Một nhà tài trợ khác, mà Ngân hàng đã cùng ký kết thỏa thuận để thực thi 

chung các quyết định cấm, tuyên bố rằng cá nhân hoặc đơn vị đó là không 

hợp lệ cho việc nhận tiền tài trợ của nhà tài trợ đó hoặc tham gia theo cách 

khác vào quá trình chuẩn bị hoặc thực hiện bất kỳ dự án nào được tài trợ 

toàn bộ hoặc một phần bởi nhà tài trợ đó do việc nhà tài trợ đó quyết định 

rằng cá nhân hoặc đơn vị này đã thực hiện hành vi gian lận, tham nhũng, ép 

buộc, hoặc thông đồng cấu kết liên quan đến việc sử dụng khoản tiền của 

một khoản tài trợ của nhà tài trợ đó; 

 Ban Dịch vụtổng hợp của Ngân hàng phát hiện ra cá nhân hoặc đơn vị đó vô 

trách nhiệm về gian lận và tham nhũng liên quan đến đấu thầu công ty của 

Nhóm Ngân hàng thế giới theo Chính sách Hợp lệ Người bán của Ngân 

hàng; hoặc 

 Tại bất kỳ thời điểm nào Ngân hàng quyết định rằng cá nhân hoặc đơn vị đó 

đã vi phạm một điều khoản quan trọng trong số các điều khoản và điều kiện 

của Chương trình Công bố Tự nguyện của Ngân hàng. 

 

Vấn đề khác 

a) Quy định của Hướng dẫn này không làm hạn chế bất cứ quyền, biện pháp chế tài42 

hoặc trách nhiệm nào khác của Ngân hàng hoặc Bên Vay theo Hiệp định Vay 

hoặc bất cứ tài liệu nào khác mà Ngân hàng và Bên Vay đều là các bên trong các 

tài liệu đó. 

                                                 

42 Hiệp định vay quy định rằng NHTG có quyền nhất định và các biện pháp xử lý mà NHTG có thể thực hiện liên quan 

tới khoản vay trong trường hợp gian lận và tham nhũng liên quan tới Chương trình, trong những trường hợp được mô tả ở 

đây 
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PHỤ LỤC 4 

YÊU CẦU VỀ THIẾT LẬP QUYỀN ĐIỀU TRA ĐÃ ĐƯỢC THỐNG NHẤT GIỮA  

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VÀ CHÍNH PHỦ 

 

 

Trong quá trình chuẩn bị Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả, Việt Nam đã thống nhất tuân thủ với “Hướng dẫn về Phòng 

chống Gian lận và Tham nhũng trong Tài trợ Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh 

và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” của NHTG43. Do đó, khi có dấu hiệu gian 

lận và tham nhũng, NHTG sẽ có quyền tiến hành điều tra độc lập đối với toàn bộ 

nguồn vốn thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả (sau đây gọi là “Chương trình”), bao gồm khoản Tín dụng của 

NHTG, vốn đối ứng, và các nguồn vốn khác. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ 

hợp tác đầy đủ với NHTG và thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp để bảo đảm sự 

hợp tác đầy đủ của tất cả những cá nhân và tổ chức liên quan (tùy theo phán quyết của 

Việt Nam) trong các cuộc điều tra đó, bao gồm cung cấp cho NHTG các thông tin liên 

quan, cho phép NHTG tiếp cận các cơ quan, nhà thầu, cá nhân, hồ sơ, và tài liệu liên 

quan đến vụ việc). Điều tra của Ngân hàng thế giới sẽ tuân thủ luật pháp và quy định 

của Việt Nam.  

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các 

tỉnh và thành phố tham gia Chương trình chỉ đạo các cơ quan hữu quan có thẩm 

quyền, các tổ chức và cá nhân liên quan hợp tác với NHTG khi các hoạt động điều tra 

diễn ra trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc gia và cam kết của Việt Nam nêu trên. 

 

  Thỏa thuận này được thực hiện nhằm bảo đảm rằng khoản tín dụng sẽ được sử dụng 

cho mục đích phù hợp của chương trình và với sự minh bạch, và để chứng minh cam 

kết nghiêm túc của Việt Nam trong việc phòng chống gian lận và tham nhũng. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

43 Chính phủ đã ban hành một yêu cầu tới các đơn vị tham gia Chương trình để khẳng định quyền điều tra của NHTG và áp 

dụng Hướng dẫn Chống tham nhũng 
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PHỤ LỤC 5 

SÀNG LỌC TÁC ĐỘNG XÃ HỘI 

 

1. Sàng lọc tác động xã hội là thực hiện một đánh giá đầu tiên về loại và quy mô của tác 

động xãhội có thể có của tiểu dự án. Sàng lọc tác động xã hội cần được BQLCT cấp 

tỉnh (hoặc tư vấn của BQLCT cấp tỉnh) khi bắt đầu giai đoạn Báo cáo Đầu tư. Sàng lọc 

tác động xã hội cần được thực hiện thông qua tham vấn với cộng đồng địa phương. Do 

vậy, sàng lọc tác động xã hội là một phần của việc chuẩn bị Kế hoạch Tham gia và 

Tham vấn. 

2. Trong nhiều tiểu dự án đầu tư, người dân địa phương tự nguyện từ bỏ những mảnh đất/ 

tài sản nhỏ để thi công tiểu dự án. Trong Chương trình, có những quy tắc khắt khe về 

đóng góp tự nguyện (xem Phụ lục 5B). Trong sàng lọc tác động xã hội, BQLDA cần 

thảo luận với cộng đồng xem liệu việc đóng góp đất đai/tài sản tự nguyện, trong khuôn 

khổ các quy tắc này, sẽ được cộng đồng chấp nhận hay không. Thảo luận chi tiết về 

hiến đất/tài sản tự nguyện sẽ được tiến hành trong quá trình chuẩn bị kế hoạch đền bù, 

hỗ trợ tái định cư để thu hồi đất. 

3. Sàng lọc tác động xã hội cần xác định liệu cộng đồng Dân tộc thiểu số sẽ bị ảnh hưởng 

bởi tiểu dự án hay không (cũng tham chiếu tới Phụ lục 5). Sàng lọc tác động xã hội 

cũng cần xác định các nhóm/người dân dễ bị tổn thương sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án. 

- Xác định các nhóm bị ảnh hưởng 

Xác định rõ giới hạn danh mục đầu tư và sau đó xác định các lĩnh vực ảnh hưởng tới 

cộng đồng và nhóm người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi Chương trình và phân tích các 

tác động tích cực và tiêu cực. Đối với các tác động tiêu cực, lượng hóa mức độ ảnh 

hưởng và thiệt hại cho mỗi hộ gia đình làm cơ sở để thiết kế kế hoạch đền bù thỏa 

đáng. Đối với những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp, bao gồm người hưởng lợi, cần 

phân loại chi tiết chẳng hạn nhóm hộ gia đình nghèo, phụ nữ, trẻ em, dân tộc thiểu số, 

hoàn cảnh, tuổi, thu nhập và nghề nghiệp. 
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Sàng lọc tác động xã hội 

 

Sàng lọc tác động xã hộitới thời điểm (ngày tháng năm) 

 

N

o. 

Công trình Số HGĐ bị ảnh hưởng vĩnh viễn Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn (m2) Tổng diện tích 

đất hiến tặng (m2) 
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2 Công trình 2               

3 Công trình 3               

4 ….               

  Tổng               

 

 

 



Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả  Sổ tay thực hiện (POM) 

  

142 

 

PHỤ LỤC 5A 

HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC VỚI CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 

Mục tiêu của Hướng dẫn 

 

  Hướng dẫn làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số nhằm tăng cường việc thực hiện 

các quy định của CPVN về dân tộc thiểu số trong khuôn khổ Chương trình Mở rộng 

quy mô vệ sinh vànước sạch nông thôn dựa trên kết quả (RB-SupRSWS)44. Hướng 

dẫn này bao gồm các bước, quy trình, biểu mẫu/mẫu tài liệu mà các cơ quan thực hiện 

Chương trìnhvà cán bộ của các cơ quan này sử dụng khi xử lý các vấn đề liên quan 

đến các cộng đồng dân tộc thiểu số, nhằm: 

 

(a) Đảm bảo thực hiện và tài liệu hóa quy trình tham vấn trước, cởi mở, có cung cấp 

đầy đủ thông tin, trước khi ra các quyết định có thểảnh hưởng, cả tích cực lẫn tiêu 

cực, đến các cộng đồng dân tộc thiểu số trong Chương trình ; 

(b) Đảm bảo đạt được và tài liệu hóa, lưu giữ thông tin về sựủng hộ rộng rãi của các 

cộng đồng dân tộc thiểu số trước và trong quá trình thực hiện các hoạt động của 

Chương trình; 

(c) Đảm bảo có các biện pháp và cơ chế đặc biệt cần thiết để thúc đẩy các nhóm dân 

tộc thiểu số thiệt thòi có khả năng tiếp cận bình đẳng đối với các lợi ích trong quá 

trình thực hiện Chương trình. 

 

Quy định và Chính sách của Chính phủ 

  Các xã tham gia trong Chương trình có người hưởng lợi hoặc người bị ảnh hưởng là 

người dân tộc thiểu số như được định nghĩa trong các quy định pháp luật và chính sách 

hiện hành cần đảm bảo tuân thủ các quy định được liệt kê tại Phụ lục 2. Để đảm bảo 

việc thực hiện đúng các chính sách về dân tộc thiểu số của CPVN, cũng như của 

Chương trình, Hướng dẫn này sẽ tuân thủ các nguyên tắc sau đây: 

 

(a) Công bố thông tin:Đảm bảo những người hưởng lợi và các bên liên quan khác 

được tiếp cận nhanh chóng với thông tin của Chương trình; giải quyết vấn đề ngôn 

ngữ và những rào cản, khó khăn tiềm ẩn ngăn chặn việc tiếp cận thông tin; sử dụng 

các hoạt động truyền thông phù hợp, bao gồm các thông điệp, kênh chuyển tải, và 

hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện địa phương. 

                                                 

44 Ngoại lệ chỉ áp dụng với thông tin bí mật mà luật Việt Nam cho phép 



Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả  Sổ tay thực hiện (POM) 

  

143 

 

(b) Tham vấn cộng đồng: Đánh giá và đáp ứng các lợi ích của cộng đồng DTTS trong 

quá trình thực hiện Chương trình nhằm giảm thiểu những tác động có hại và mở 

rộng lợi ích mà Chương trình đem lại. Các vấn đề về truyền thống văn hóa xã hội, 

tập quán, tục lệ sẽ được giải quyết trong toàn bộ thời gian thực hiện các tiểu dự án. 

(c) Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng: Có hệ thống rõ ràng trong vấn đề này và 

nâng cao năng lực cho cán bộ và người hưởng sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo tính 

bền vững của Chương trình trong các cộng đồng DTTS.  

(d) Tăng cường giám sát của cộng đồng45: Tăng cường trách nhiệm, hướng tới giám 

sát việc tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. 

 

  Việc triển khai hoạt động của Chương trình dựa trên kết quả trong cộng đồng DTTS 

cần đảm bảo: 

(a) Quy trình thông tin, tham vấn, và sự tham gia của cộng đồng vào chu trình đầu tư 

được thực hiện thông qua các phương thức và công cụ truyền thông phù hợp, dễ 

dàng tiếp cận đối với người DTTS tại địa phương khi cần thiết. 

(b)  Nơi/địa điểm tổ chức các cuộc họp cộng đồng và công bố thông tin phải dễ tiếp 

cận, ngay trong các khu vực, thôn bản, hộ gia đình DTTS, tùy theo mật độ dân số, 

điều kiện địa lý và khoảng cách giữa các khu dân cư với địa điểm họp nhằm giảm 

thiểu các rào cản đối với khả năng tiếp cận của cộng đồng DTTS. Việc lựa chọn 

địa điểm phải được thống nhất với thôn bản, cán bộ Hội phụ nữ và lãnh đạo cộng 

đồng.  

(c) Tất cả các cuộc họp, hội thảo, đối thoại sẽ được công bố trước, thống nhất với lãnh 

đạo thôn bản, phù hợp với chu kỳ sản xuất của địa phương (vd: mùa vụ) để đảm 

bảo sự tham gia của cộng đồng DTTS, đặc biệt là phụ nữ. Cơ chế/phương pháp có 

sự tham gia được sử dụng trong các hoạt động này sẽ đảm bảo phụ nữ DTTS được 

thể hiện nhu cầu của họ. Chương trìnhsẽ giúp tăng cường năng lực cho cán bộ của 

Chương trình làm việc với các cộng đồng DTTS, đồng thời sẽ hỗ trợ DTTS tăng 

cường sự tham gia của mình. 

(d) Cán bộ Chương trình dựa trên kết quả hoạt động ở cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo 

thực hiện hoạt động thông tin và tuyên truyền trong các cộng đồng DTTS.   

(e) Tất cả hoạt động thực hiện với người DTTS đều phải đăng ký trong kế hoạch và 

ghi chép lưu trữ như một phần của các tài liệu Chương trình dựa trên kết quả.  

 

Lồng ghép Quản lý đầu tư và Công trình trong cộng đồng DTTS  

 

                                                 

45 Xem Điều 2, Quyết định 80/2005/QĐ-TTg Quy chế theo dõi cộng đồng đối với đầu tư công. 
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  Chương trìnhsẽ tuân thủ các giai đoạn của chu kỳ đầu tư được quy định tại Nghị định 

59/2015/NĐ-CP46. Theo quy định này, các giai đoạn của chu trình đầu tư bao gồm:  (i) 

Soạn lập, đánh giá, và phê duyệt dự án đầu tư; (ii) Thực hiện dự án đầu tư; và (iii) Vận 

hành và bảo dưỡng. Hướng dẫn này đề xuất một số hình thức/mẫu ghi chép, tài liệu 

hóa và các hoạt động cụ thể trong từng giai đoạn kể trên bao gồm: 

(a) Sàng lọc. Chương trìnhsẽ bắt đầu bằng hoạt động rà soát, sàng lọc các xã/thôn làng 

DTTS. Bước đầu tiên sẽ là kiểm tra số liệu thống kê về dân số, phân tách theo các 

nhóm dân tộc47. Cán bộ của Chương trìnhở cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm thu thập 

thông tin, bao gồm: (i) các chuyên gia xã hội/cán bộ sẽ ghi chép kết quả “Xác định 

các cộng đồng dân tộc thiểu số” theo mẫu; (ii) BQLDA các tỉnh tham gia sẽ tổng 

hợp số liệu thu thập được của các xã, huyện, và tỉnh, và báo cáoBan Điều phối 

Chương trình cấp nước nông thôn (BĐP) để phục vụ công tác lập kế hoạch chung 

về DTTS; (iii) BĐP với sự hỗ trợ của dự án HTKT sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo 

tập huấn, tăng cường năng lực hàng năm cho cộng đồng DTTS và cán bộ Chương 

trình.  

(b) Phát động Chương trình dựa trên kết quả với các tài liệu do BĐP và TT-

NSVSMTNT tỉnh xây dựng và đảm bảo người DTTS địa phương tiếp cận được 

các tài liệu này.Thông tin về mục tiêu, phạm vi, hoạt động, địa điểm đề xuất thực 

hiện, tác động, lợi ích, nhóm hưởng lợi mục tiêu, nguồn khai thác nước, ngân sách, 

và kế hoạch hoạt động của Chương trìnhsẽ được công bố. 

(c) Họp tham vấn cộng đồng DTTS về hoạt động đầu tư đề xuất để đạt được sự ủng hộ 

rộng rãi của cộng đồng. Hoạt động này sẽ được thực hiện theo quy định của Chính 

phủ về nghĩa vụ thông tin và tham vấn trong việc chuẩn bị các hoạt động đầu tư và 

báo cáo nghiên cứu khả thi.Chủ đầu tư hoặc tư vấn thực hiện báo cáo nghiên cứu 

khả thi (BCNCKT) cần tham vấn với cộng đồng DTTS với sự hỗ trợ của chính 

quyền xã.  Như vậy, thông tin chi tiết hơn về mục tiêu, phạm vi, hoạt động, địa 

điểm đề xuất thực hiện, và kế hoạch hoạt động của Chương trình sẽ được tiếp tục 

công bố với người dân. Đặc biệt, cần lưu ý cung cấp những thông tin cho cộng 

đồng DTTS về chính sách giá bán nước để tăng cường nhận thức và tìm hiểu khả 

năng/sự sẵn sàng chi trả cho dịch vụ trong các cộng đồng DTTS. 

(d) Công bố thông tin về hoạt động đầu tư đã được phê duyệt và kế hoạch thực hiện. 

Khi dự án đầu tư hoặc BCNCKT được phê duyệt, chủ đầu tư cần công bố những 

tài liệu này cùng với kế hoạch tái định cư (khi cần), giấy phép xây dựng, kế hoạch 

đấu thầu, và kế hoạch thi công. Cộng đồng DTTS cũng cần được thông tin về cơ 

hội việc làm tiềm năng cho họ trong các dự án đầu tư của Chương trình.  

                                                 

46 Xem Nghị định số59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 để biết thêm chi tiết. 

47 Bao gồm số liệu từ cuộc Tổng điều tra dân số năm 2009, niên giám của tỉnh/huyện, số liệu cấp xã do Cơ quan phụ 

trách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh/huyện, Sở/phòng LĐTBXH, Cơ quan phụ trách dân tộc, tôn giáo tỉnh/huyện, Chi 

cục thống kê, và UBND huyện/xã. 
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Giám sát có sự tham gia của cộng đồng trong suốt chu trình đầu tư. Cần tạo cơ hội cho 

các cộng đồng DTTS tham gia giám sát đầu tư. Hoạt động này sẽ do chủ đầu tư, nhà thầu, 

BQLDA cùng thực hiện với sự hỗ trợ của chính quyền xã. Cộng đồng DTTS sẽ được cung 

cấp thông tin về tình hình tiến độ đầu tư và mức độ tuân thủ các điều khoản của dự án đầu 

tư đã phê duyệt. Hoạt động này sẽ được UBND xã thực hiện với sự hỗ trợ của cán bộ phụ 

trách vấn đề xã hội của Chương trình.   

Bảng tổng hợp dưới đây trình bày việc lồng ghép các hoạt động công tác DTTS vào quy 

trình thực hiện Chương trìnhvà chu trình đầu tư các dự án trực thuộc Chương trình trong 

từng giai đoạn và từng bước cụ thể.     

Sau bảng tổng hợp này là các bảng để giám sát tiến độ thực hiện các hướng dẫn.        
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình 

đầu tư và vận hành Công trình cấp nước 

Bước/ Giai đoạn  Hành 

động cần thiết 

để có sự tham 

gia của nam 

giới, phụ nữ, 

DTTS 

Check 

(tick sau khi 

đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

 
CHUẨN 

BỊ 
Có Không  

1.1. Sàng lọc để xác định tiểu dự án  Tiến hành 

sàng lọc 

sự có mặt 

của các 

xã/ làng 

DTTS 

trong khu 

vực dự án 

và thu 

nhập dữ 

liệu thống 

kê về dân 

số, chia 

theo 

nhóm dân 

tộc thiểu 

số và giới, 

trình độ 

học vấn, 

nghề 

nghiệp/ 

hoạt động 

sinh kế, 

thu nhập, 

nhu cầu 

sử dụng 

nước. 

Phân tích 

dữ liệu đã 

được thu 

thập 

   NCERWASS 

 UBDT 

 PCERWASS 

 UBND xã 

 Tư vấn 

 Đầu mối liên 

hệ về giới/ 

DTTS  

    Xin ý 

kiến của 

đàn ông 

và phụ nữ 

DTTS về 

việc lựa 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình 

đầu tư và vận hành Công trình cấp nước 

Bước/ Giai đoạn  Hành 

động cần thiết 

để có sự tham 

gia của nam 

giới, phụ nữ, 

DTTS 

Check 

(tick sau khi 

đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

chọn (các) 

tiểu dự án  

1.2. Nghiên cứu khả thi và Chuẩn bị 

tài liệu dự án 

 Công bố 

thông tin 

bao gồm 

cả cơ chế 

giải quyết 

khiếu nại 

(CCGQK

N) và tiến 

hành tham 

vấn có ý 

nghĩa về 

các hoạt 

động của 

Chương 

trình, các 

công trình 

sẽ được 

thi công 

và các 

chính 

sách sẽ có 

ảnh 

hưởng 

tích cực, 

và tiêu 

cực tới 

đàn ông, 

phụ nữ, 

DTTS; 

   NCERWASS 

 UBDT 

 VPĐPCT 

 PCERWASS 

 Cán bộ 

Chương trình ở 

cấp xã  

 Đầu mối liên 

hệ về giới/ 

DTTS 

 Tư vấn 

 Hội đồng Tái 

định cư/ Trung 

tâm Phát triển 

Quỹ đất  

1.3. Thiết kế kỹ thuật và lựa chọn 

(các) nhà thầu thi công tiểu dự án 

 Tham vấn 

với cộng 

đồng, 

DTTS về 

thiết kế kỹ 

thuật của 

công trình  

   Chủ đầu tư 

hoặc tư vấn 

NCKT với sự 

hỗ trợ của cán 

bộ Chương 

trình cấp xã 

 Nhà thầu, hợp 

tác với UBND 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình 

đầu tư và vận hành Công trình cấp nước 

Bước/ Giai đoạn  Hành 

động cần thiết 

để có sự tham 

gia của nam 

giới, phụ nữ, 

DTTS 

Check 

(tick sau khi 

đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

xã 

 NCERWASS 

 PCERWASS 

  Thông 

báo cho 

cộng 

đồng, 

DTTS về 

(các) nhà 

thầu thi 

công được 

chọn 

    

 Tiến hành 

chiến dịch 

Thông tin, 

Giáo dục 

và Truyền 

thông 

(TTGDTT

) phù hợp 

về văn 

hóa và 

ngôn ngữ 

với chú 

trọng đặc 

biệt tới 

bối cảnh 

địa 

phương, 

trình độ 

văn hóa 

và ngôn 

ngữ của 

các đối 

tượng 

truyền 

thông là 

DTTS, 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình 

đầu tư và vận hành Công trình cấp nước 

Bước/ Giai đoạn  Hành 

động cần thiết 

để có sự tham 

gia của nam 

giới, phụ nữ, 

DTTS 

Check 

(tick sau khi 

đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

nam giới 

và phụ nữ. 

 II. TRIỂN 

KHAI 

 

   

2.1. Triển khai các quy định về an 

toàn  

 Tiến hành 

tham vấn 

với nam 

giới, phụ 

nữ, DTTS 

bị ảnh 

hưởng về 

quyền và 

quyền 

được 

hưởng 

đền bù 

nếu phù 

hợp; 

   VPĐPCT 

 PCERWASS 

 Hội đồng Tái 

định cư/ Trung 

tâm Phát triển 

Quỹ đất 

 UBND xã  

 Đưa phụ 

nữ, người 

DTTS 

tham gia 

vào quá 

trình thẩm 

định đánh 

giá tổn 

thất 

  

 Tiến hành 

tham vấn 

với nam 

giới, phụ 

nữ, người 

DTTS bị 

ảnh 

hưởng về 

kế hoạch 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình 

đầu tư và vận hành Công trình cấp nước 

Bước/ Giai đoạn  Hành 

động cần thiết 

để có sự tham 

gia của nam 

giới, phụ nữ, 

DTTS 

Check 

(tick sau khi 

đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

đền bù và 

tái định 

cư; 

 Tiến hành 

tham vấn 

với nam 

giới, phụ 

nữ, người 

DTTS bị 

ảnh 

hưởng về 

hiến đất 

tự nguyện 

khi phù 

hợp. 

  

 Giám sát 

việc thực 

hiện tái 

định cư 

với sự 

tham gia 

của DTTS 

và phụ nữ 

người 

DTTS. 

  

2.2. Thi công    Huy động 

cả nam 

giới, phụ 

nữ, người 

DTTS, 

đặc biệt là 

phụ nữ có 

các cơ hội 

làm việc 

trong quá 

trình thi 

công các 

tiểu dự án 

mà phù 

   PCERWASS 

 Nhà thầu, phối 

hợp với UBND 

xã, với sự hỗ 

trợ của cán bộ 

Chương trình 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình 

đầu tư và vận hành Công trình cấp nước 

Bước/ Giai đoạn  Hành 

động cần thiết 

để có sự tham 

gia của nam 

giới, phụ nữ, 

DTTS 

Check 

(tick sau khi 

đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

hợp với 

kỹ năng 

và năng 

lực của 

phụ nữ, 

DTTS, ưu 

tiên cho 

phụ nữ. 

  Chi trả 

công bằng 

cho nam 

giới và 

phụ nữ 

đối với 

cùng một 

việc làm 

    

  Tập huấn 

cho phụ 

nữ, DTTS 

được chọn 

về lao 

động an 

toàn trong 

dự án   

    

   Tập huấn 

và tham 

vấn với 

nam giới, 

phụ nữ, 

DTTS về 

những rủi 

ro xã hội 

tiềm tàng 

gây ra bởi 

luồng lao 

động tới 

các cộng 

đồng, chú 

trọng đặc 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình 

đầu tư và vận hành Công trình cấp nước 

Bước/ Giai đoạn  Hành 

động cần thiết 

để có sự tham 

gia của nam 

giới, phụ nữ, 

DTTS 

Check 

(tick sau khi 

đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

biệt tới 

tác động 

đối với 

phụ nữ và 

người già 

người 

DTTS, và 

về các 

biện pháp.  

2.3. Giám sát thi công và an toàn  Tiến hành 

tham vấn 

với nam 

giới, phụ 

nữ, DTTS 

trong việc 

thành lập 

một nhóm 

giám sát 

cộng đồng 

để giám 

sát việc 

thi công 

và đảm 

bảo tuân 

thủ các 

quy định 

về an toàn 

của tiểu 

dự án 

   PCERWASS 

 Chủ đầu tư, 

nhà thầu  

 BQLDA  

 UBND xã 

 Ban Quản lý 

Xã 

 Lãnh đạo/ đại 

diện cộng đồng  

 Ít nhất 

một thành 

viên là nữ 

(DTTS) 

trong 

nhóm 

giám sát 

cộng đồng 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình 

đầu tư và vận hành Công trình cấp nước 

Bước/ Giai đoạn  Hành 

động cần thiết 

để có sự tham 

gia của nam 

giới, phụ nữ, 

DTTS 

Check 

(tick sau khi 

đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

2,4. Xác định giá nước   Tiến hành 

tham vấn 

với nam 

giới, phụ 

nữ và 

DTTS về 

sự sẵn 

sàng trả 

tiền nước 

của họ, và 

tìm kiếm 

sự đồng 

thuận của 

họ về kết 

quả cuối 

cùng, tập 

trung vào 

sự sẵn 

sàng chi 

trả và khả 

năng chi 

trả của 

người 

nghèo, 

phụ nữ 

DTTS. 

   PCERWASS 

 Sở NN-PTNT 

và Phòng 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

huyện 

 UBND xã  

2.5. Lựa chọn mô hình quản lý, vận 

hành và bảo dưỡng  

 Tiến hành 

tham vấn 

với nam 

giới, phụ 

nữ, DTTS 

về cách 

vận hành, 

quản lý và 

bảo trì các 

công trình 

đã thi 

công; 

   PCERWASS 

 Tư vấn của 

NHTG 

 UBND Tỉnh 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình 

đầu tư và vận hành Công trình cấp nước 

Bước/ Giai đoạn  Hành 

động cần thiết 

để có sự tham 

gia của nam 

giới, phụ nữ, 

DTTS 

Check 

(tick sau khi 

đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

 Tiến hành 

một chiến 

dịch IEC 

phù hợp 

về văn 

hóa và 

ngôn ngữ 

  

 III. VẬN 

HÀNH, 

QUẢN LÝ 

VÀ BẢO 

DƯỠNG 

 

    

Xây dựng quy chế quản lý, vận hành 

và bảo dưỡng(không dựa trên cộng đồng) 

 Tham vấn 

với nam 

giới, phụ 

nữ, DTTS 

để tìm 

hiểu đề 

xuất của 

họ về các 

quy định 

và những 

hành động 

cần thiết 

để vận 

hành, 

quản lý và 

bảo trì 

công trình 

nước. 

 Bổ nhiệm 

Cán bộ 

Nước/ 

Ban Nước 

với ít nhất 

một thành 

   PCERWASS 

 Cán bộ 

Chương trình ở 

cấp xã 

 Chủ đầu tư 

hoặc chủ sở 

hữu/đơn vị 

quản lý công 

trình phối hợp 

với UBND xã 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình 

đầu tư và vận hành Công trình cấp nước 

Bước/ Giai đoạn  Hành 

động cần thiết 

để có sự tham 

gia của nam 

giới, phụ nữ, 

DTTS 

Check 

(tick sau khi 

đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

viên là nữ 

 Tiến hành 

một chiến 

dịch IEC 

phù hợp 

về văn 

hóa và 

ngôn ngữ  

    

Xây dựng quy chế quản lý, vận hành 

và bảo dưỡng (dựa trên cộng đồng) 

 Tham vấn 

với nam 

giới, phụ 

nữ, DTTS 

để tìm 

hiểu đề 

xuất của 

họ về các 

quy định 

và những 

hành động 

cần thiết 

cho mô 

hình vận 

hành, 

quản lý và 

bảo trì 

công trình 

nước dựa 

trên cộng 

đồng. 

 

    VPĐPCT 

 PCERWASS 

 Tư vấn của 

NHTG 

 Sở NN&PTNT 

 Nhà thầu 

 Đơn vị Quản 

lý VH&BD dự 

án 

 UBND xã 

  Cộng 

đồng đề 

xuất mô 

hình họ 

mong 

muốn 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ và đàn ông DTTS vào chu trình 

đầu tư và vận hành Công trình cấp nước 

Bước/ Giai đoạn  Hành 

động cần thiết 

để có sự tham 

gia của nam 

giới, phụ nữ, 

DTTS 

Check 

(tick sau khi 

đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

nhất 

  Lập Ban 

Nước có 

đại diện là 

nữ, DTTS  

    

  Xây dựng 

quy chế 

quản lý, 

vận hành 

và bảo 

dưỡng  
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PHỤ LỤC 5B 

THỦ TỤC HIẾN ĐẤT TỰ NGUYỆN 

 

Các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ thường yêu cầu việc sử dụng đất tạm thời hay vĩnh 

viễn làm địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc công trình. Khi cần đất, cần ưu tiên cho việc 

thu hồi đất trên cơ sở tự nguyện (cách tiếp cận "người mua sẵn sàng", "người bán sẵn sàng"). 

Tuy nhiên, khi điều này không khả thi, OP4.12 của Ngân hàng thế giới về Tái định cư Không 

tự nguyện, quy định điều kiện và quy trình cần tuân thủ khi việc thu hồi đất trên cơ sở không 

tự nguyện dẫn tới tác động về kinh tế và xã hội xác định trong OP4.12. Thủ tục này, vốn phải 

tuân thủ trong mọi trường hợp hiến đất tự nguyện, nhằm giải quyết những vấn đề này, và hỗ 

trợ đoàn Công tác giảm thiểu rủi ro tiềm tàng. 

Phần 1: Cơ sở áp dụng cách tiếp cận Hiến đất tự nguyện 

Phần này đưa ra hướng dẫn giúp xác định: 

* Liệu hiến đất tự nguyện là một cách tiếp cận phù hợp cho dự án cụ thể dự án do Ngân 

hàng tài trợ hay không. 

* Liệu việc hiến đất đề xuất là tự nguyện hay không. 

Xin lưu ý rằng đánh giá xã hội cần bao gồm các thông tin liên quan để giúp các 

Nhóm đưa ra các quyết định này. 

 

Trong một số tình huống, đề xuất rằng đất cần cho dự án được hiến tặng bởi cá nhân hay 

cộng đồng trên cơ sở tự nguyện. Khi bắt đầu, cần trả lời 2 câu hỏi: 

1. Việc hiến đất có phù hợp trong bối cảnh dự án này không? 

2. Việc hiến đất có tự nguyện không? 

Việc hiến đất có phù hợp trong bối cảnh dự án này không? 

Nhìn chung, việc hiến đất chỉ phù hợp đối với các dự án hướng tới cộng đồng nơi cộng 

đồng (và mỗi thành viên sở hữu hay sử dụng đất) mong muốn cấp miếng đất nhỏ nhằm 

hỗ trợ các sáng kiến mà sẽ mang lại lợi ích cho cộng dồng. Đây là một điểm quan trọng 

để xem xét khi đánh giá liệu việc hiến đất tự nguyện có phù hợp hay không. Việc hiến 

đất cho các cơ sở hạ tầng quy mô từ vừa đến lớn, cụ thể trong trường hợp mà cơ quan 

chính quyền hoặc một đơn vị có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp cơ sở hạ tầng và/hoặc 

dịch vụ mà theo đó cần thu hồi đất, là không phù hợp. Hiến tặng tự nguyện chỉ nên được 

sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng cộng đồng quy mô nhỏ nơi tác động là hạn chế. 

Việc hiến đất này có tự nguyện không? 

Trên thực tiễn, xác định xem một giao dịch đất đai là tự nguyện hay không tự nguyện là 

việc khó. Một điểm khởi đầu hữu ích là OP4.12, theo đó định nghĩa "không tự nguyện" 

là "các hành động mà có thể được thực hiện mà không có sự đồng ý của người bị ảnh 
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hưởng trên cơ sở có thông tin hay có quyền lựa chọn". Theo đó, để đánh giá xem việc 

hiến đất tiềm tàng có tự nguyện hay không, cần tập trung vào liệu (những) người chủ 

hay (những) người sử dụng đất đó hiểu: 

 Đất sẽ được dùng làm gì, bởi ai và trong bao lâu; 

 Rằng họ sẽ bị tước mất quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, và điều này thực sự có ý 

nghĩa gì; 

 Rằng họ có quyền từ chối hiến tặng mảnh đất đó; 

 Liệu có các đề xuất mà cho phép sử dụng khoảnh đất khác không; 

 Có sẽ cần phải làm gì để hiến đất, và chi phí liên quan như thế nào; và 

 Tác động của việc hiến đất đối với gia đình họ, họ có thể làm gì nếu họ (hoặc gia đình 

và những người thừa kế của họ) muốn lấy lại đất. 

Các vấn đề này giả định rằng việc xác định chủ sở hữu hay người sử dụng đất là việc 

minh bạch rõ ràng, và rằng không có các khiếu nại tranh chấp hoặc khiếu nại tranh chấp 

tiềm tàng đối với mảnh đất đó. Rõ ràng, không phải lúc nào cũng như vậy. Trong nhiều 

trường hợp, hoặc (i) việc sử dụng mảnh đất theo đề xuất có nghĩa là việc hiến đất tự 

nguyện không phù hợp, hoặc (ii) đã kiểm tra tất cả các thông tin thực tế liên quan, khó 

xác định - với mức độ chắc chắn phù hợp - rằng việc hiến đất được thực hiện với đúng 

các bên và thực sự tự nguyện. Trong những trường hợp này, OP4.12 cần áp dụng và một 

công cụ tái định cư phù hợp (Khung CSTĐC hoặc CSTĐC) được chuẩn bị. 

Phần 2: Hạn chếtổn hại tiềm tàng 

Chương này đưa ra hướng dẫn về thông lệ tốt nhằm hạn chế những tổn hại tiềm 

tàng liên quan tới đề xuất hiến đất tự nguyện. Ví dụ về thông lệ tốt đó gồm, ví dụ, yêu 

cầu rằng việc hiến đất sẽ không dẫn tới di dời hộ gia đình. 

  Trong nhiều năm, Ngân hàng thế giới đã xây dựng một số thông lệ nhằm hạn chế 

những tổn hại tiềm tàng liên quan tới đề xuất hiến đất tự nguyện. Các thông lệ bao 

gồm: (i) tỷ lệ đất do một cá nhân hiến không thể vượt quá 10% đất sở hữu bởi người 

hiến đất dự kiến, và (ii) việc hiến đất sẽ không dẫn tới di dời hộ gia đình. Như đã thảo 

luận ở trên, hiến tặng tự nguyện chỉ nên được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng cộng 

đồng quy mô nhỏ nơi tác động là hạn chế. 

  Điều quan trọng là xem xét liệu có các phương án thay thế cho hiến tặng đất hay 

không để đủ hỗ trợ dự án, chẳng hạn quyền đi qua hay sử dụng trong một giai đoạn 

nhất định.  

  Một thông lệ tốt là bảo đảm rằng tài liệu ghi rõ thời hạn dự án sử dụng đất hiến tặng. 

Bất kỳ mảnh đất hiến tặng nào mà không được sử dụng cho mục đích đã thống nhất 

phải được hoàn trả lại cho người cho tặng. Tuy nhiên, khi đất đã được chuyển nhượng 

hợp pháp, sẽ cần có thêm các thủ tục hành chính, phí và thuế để hoàn lại mảnh đất. 

  (Thêm một sự phức tạp nữa là, trong một số trường hợp hiến đất tự nguyện, người 

hiến tặng đất có thể yêu cầu đền bù hay các lợi ích khác như điều kiện chuyển nhượng 
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đất không liên quan tới việc chính việc chuyển nhượng đất đó, mà lại liên quan tới cấu 

trúc hoặc các tài sản cố định khác trên đất. Điều này có thể dẫn tới mâu thuẫn với các 

cá nhân khác cũng cho tặng đất đai, và có thể ảnh hưởng xấu tới quy trình cho tặng đất 

tự nguyện. Một người cho đất có thể đồng ý chuyển nhượng chỉ một phần mảnh đất 

cần thiết. Những yêu cầu này cần được đánh giá cẩn thận ngay từ đầu, và nếu thống 

nhất, được văn bản hóa phù hợp.) 

  Đánh giá kỹ lưỡng và tham vấn, mà được thảo luận chi tiết dưới đây, là điều quan 

trọng. Thường không thể thực hiện hiến đất tự nguyện trừ phi đã thu thập đủ thông tin 

về chủ sở hữu, người sử dụng, các yêu cầu về pháp lý và thông lệ của cộng đồng, và 

thông tin phải có ngay từ ban đầu. Những thông tin đó là quan trọng để bảo đảm rằng 

việc cho đất tự nguyện là bền vững, và xảy ra mà không gây mâu thuẫn trong cộng 

đồng. Trong một số trường hợp, có thể xảy ra tranh chấp giữa chủ sở hữu đất, người 

muốn cho đất, và (những) người sử dụng mà không muốn điều này; những vấn đề này 

cần được giải quyết một cách minh bạch và công bằng. 

Phần 3: Quy trình Hiến đất tự nguyện 

Phần này đưa ra hướng dẫn chi tiết về quy trình hiến tặng đất tự nguyện, tức là cách để: 

 Xác định và tài liệu hóa sự phù hợp của việc tặng đất tự nguyện trong bối cảnh dự 

án. 

 Xác minh yêu cầu hiến đất và chính thức hóa việc hiến đất. 

 Tiến hành đánh giá cản trọng về chủ sở hữu và người sử dụng miếng đất được hiến. 

 Tham vấn và công bố thông tin. 

 Xác lập đồng thuận của người hiến đất dựa trên việc được cung cấp đủ thông tin. 

 Tài liệu hóa việc chuyển nhượng pháp lý mảnh đất được hiến tặng. 

 Thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại. 

Xin lưu ý rằng thông tin yêu cầu để trả lời các câu hỏi trên có thể tìm thấy trong 

Đánh giá Xã hội của dự án. 

  Phần này phác thảo quy trình cần tuân thủ khi việc xem xét ngưỡng đặt ra trong Phần 

1 đã được cân nhắc, và đã xác định được rằng việc cấp mảnh đất cho dự án thông qua 

hiến đất tự nguyện là phù hợp. 

  Cần tuân theo một quy trình rõ ràng cho việc hiến tặng, và chuẩn bị và duy trì tài liệu 

để minh chứng cho quy trình này. Mỗi bước đặt ra dưới đây cần được giải quyết trong 

bối cảnh dự án cụ thể, và được tài liệu hóa đầy đủ. 

1. Khẳng định và lập thành văn bản về việc hiến đất tự nguyện là phù hợp trong bối 

cảnh của dự án 

  Nhóm công tác cần ghi lại các lý do vì sao việc hiến đất được xem là phù hợp cho dự 

án. Trong những trường hợp nhất định, chỉ một phần đất mà dự án cần sẽ được hiến 

tặng, hoặc có các lựa chọn thay thế cho việc hiến đất. Nhóm công tác của Ngân hàng 

cần xác định (càng chi tiết càng tốt): 
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 Đất sẽ được sử dụng để làm gì; 

 Dự án sẽ cần bao nhiêu đất tạm thời và vĩnh viễn; 

 Phần đất sẽ được hiến tặng là bao nhiêu; 

 Phương án thay thế cho hiến tặng là gì (ví dụ như quyền sử dụng, quyền đi qua); 

 Thời hạn hiến tặng; 

 Nhận dạng các bên dự định hiến tặng đất; 

 Đối tượng hưởng lợi của việc hiến tặng; 

 Bất kỳ chi tiết nào liên quan tới tại sao việc hiến tặng này được cho là phùhợp. 

2. Xác minh các yêu cầu chuyển nhượng, và chính thức hóa việc chuyển nhượng đất 

Điều quan trọng là hiểu được quy trình cần tuân thủ trong chuyển nhượng đất, và cách 

thức phù hợp để chính thức hóa việc chuyển nhượng để đạt được sự chắc chắn cho cả 

bên nhận chuyển nhượng đất và dự án. Ở nhiều quốc gia, điều này cần có các cân nhắc 

về pháp lý và hành chính, cụ thể trong trường hợp đất thuộc sở hữu của cộng đồng bản 

địa, thì sẽ phải xem xét quy trình của cộng đồng và địa phương. Trong một số trường 

hợp, điều này sẽ tạo ra hai hệ thống khác nhau nhưng song song (và trùng lặp) lẫn 

nhau, và sẽ phải xây dựng một quy trình để bảo đảm rằng đáp ứng được các yêu cầu 

của mỗi quy trình. Một cân nhắc quan trọng là xem xem liệu quy trình này và quy 

trình ra quyết định thực sự minh bạch như thế nào, và có thể làm gì để củng cố quy 

trình. 

3. Tiến hành đánh giá cẩn trọng về ai sở hữu và sử dụng đất 

Với các vấn đề cụ thể quanh việc sở hữu và sử dụng đất tại các quốc gia Bên vay, điều 

quan trọng là Nhóm công tác tiến hành đánh giá cẩn trọng để hiểu được loại quyền sở 

hữu đất tại khu vực dự án, và xác định các vấn đề cụ thể liên quan đến sở hữu và sử 

dụng đất đai. Sau đó, một đánh giá cẩn trọng cụ thể hơn phải được tiến hành đối với 

mỗi mảnh đất đề xuất hiến tặng nhằm xác định 

 Chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu của mảnh đất; 

 Những người sử dụng đất, hoặc bất kỳ bên nào chiếm giữ mảnh đất (hoặc trên thực tế, 

hoặc qua sở hữu một tài sản hoặc tiến hành hoạt động kinh doanh hay sinh kế trên 

mảnh đất); 

 Bất kỳ các đòi hỏi tranh chấp về sở hữu hay sử dụng; 

 Cấu trúc và tài sản trên đất; 

 Bất kỳ cản trở nào trên đất. 

Điều quan trọng là (i) xác định quyền đang được chuyển nhượng (quyền sở hữu, quyền 

sử dụng, quyền đi qua, v.v) và (ii) kiểm tra xem liệu bên nhận chuyển nhượng có thực 

sự có quyền mà anh ta/cô ta tuyên bố là có hay không. Trong nhiều trường hợp không 

tiến hành đánh giá cẩn trọng, đã nảy sinh những mâu thuẫn lớn trong giai đoạn sau khi 

một bên khác tuyên bố rằng họ có cùng quyền đó hay quyền tranh chấp với quyền đó. 
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Trong một số trường hợp - nhưng không phải tất cả mọi trường hợp - bên nhận chuyển 

nhượng sẽ có chứng cứ bằng văn bản về quyền đó. Khi không có văn bằng làm chứng, 

đánh giá cẩn trọng có thể xác lập quyền bằng cách nói chuyện với các cán bộ cộng 

đồng địa phương và hàng xóm. 

4. Công bố thông tin và tham vấn 

Quyết định hiến đất phải được thực hiện trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về dự án và hệ quả 

của việc đồng ý hiến đất. Theo đó, các bên mà sẽ bị ảnh hưởng bởi việc hiến đất (chủ 

sở hữu và người sử dụng đất) phải được cung cấp các thông tin có thể được chia sẻ 

một cách chính xác, về việc đất sẽ được sử dụng để làm gì, trong bao lâu, và tác động 

của việc hiến đất đối với họ và gia đình họ. Điều quan trọng là phải công bố trước 

bằng văn bản thông tin nêu rõ địa điểm và diện tích đất cần thiết và mục đích sử dụng 

dự kiến cho dự án. 

Khi dự kiến sẽ lấy vĩnh viễn, hoặc trong một khoảng thời gian dài, mảnh đất của các 

bên chịu ảnh hưởng bởi việc hiến đất thì điều này phải được làm rõ. Cần lưu ý rằng, ở 

nhiều cộng đồng, khái niệm chuyển nhượng đất không phổ biến, và khó hiểu, cần quan 

tâm đến việc bảo đảm rằng tác động của việc này được hiểu đầy đủ. Một điều cũng 

quan trọng là quyết định xem ai cần được tham vấn nữa về đề xuất hiến đất; ví dụ, 

vợ/chồng và con lớn. 

Cần có thỏa thuận rõ ràng xem bên nào sẽ chi trả chi phí liên quan đến đất đai được 

hiến tặng. Điều này bao gồm chi phí đo đạc, phí lập hồ sơ và công chứng, thuế chuyển 

nhượng, phí đăng ký. Cũng cần bao gồm chi phí đo lại/làm lại tên cho phần đất còn lại 

của bên nhận chuyển nhượng và bất kỳ tài liệu liên quan nào. 

5. Xác lập sự đồng thuận dựa trên thông tin được cung cấp 

Điều rất quan trọng là Nhóm công tác  tin tưởng rằng quyết định hiến đất được đưa ra 

trên cơ sở sự đồng thuận thực hiện dựa trên thông tin, hoặc khả năng lựa chọn. Như 

thảo luận ở trên, điều này có nghĩa là tin tưởng rằng (những) chủ sở hữu, (những) 

người sử dụng đất hiểu rằng: 

 Đất sẽ được dùng làm gì, bởi ai và trong bao lâu; 

 Rằng họ sẽ bị tước mất quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, và điều này thực sự có ý 

nghĩa gì; 

 Rằng họ có quyền từ chối hiến tặng mảnh đất đó; 

 Liệu có các phương án khác đối với việc sử dụng đất không; 

 Họ sẽ cần phải làm gì để cho tặng mảnh đất (ví dụ, ký kết tài liệu, có được sự đồng 

thuận của vợ/chồng, trả thuế); 

 Tác động của việc hiến đất đối với gia đình họ, họ có thể làm gì nếu họ (hoặc gia đình 

và những người thừa kế của họ) muốn lấy lại đất. 

Quyền từ chối phải là một quyền hợp pháp, vô điều kiện, và bên nhận chuyển nhượng 

tiềm năng phải có năng lực thực hiện điều này trong cộng đồng địa phương và bối 

cảnh chính trị địa phương. Vì lý do này, điều quan trọng là chắc chắn rằng quyết định 
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hiến đất được thực hiện mà không có sự ép buộc, thao túng, hoặc áp lực dưới bất kỳ 

hình thức nào từ phía chính quyền. Đối với đất tập thể hay đất của xã, việc hiến tặng 

phải dựa trên sự đồng ý dựa trên thông tin của tất cả cá nhân sử dụng hay chiếm giữ 

đất này. 

6. Lập thành văn bản 

Cần phải phân biệt giữa (i) thỏa thuận hiến tặng đất, và (ii) tài liệu tiến hành và làm 

bằng chứng cho việc chuyển nhượng đất hợp pháp. Trong khi điều quan trọng là có 

bằng chứng của ý định và thỏa thuận hiến đất, một điều khác cũng quan trọng tương 

đương là bảo đảm, khi cần và phù hợp, rằng đất được chuyển nhượng hợp pháp. Quy 

trình liên quan đến chuyển nhượng đất thường phức tạp và tốn thời gian, nhưng quy 

trình này phải được thực hiện. (Trong những trường hợp đặc thù, ví dụ, khi đất được 

chuyển nhượng cho cộng đồng, có thể không cần chuyển nhượng hợp pháp mảnh đất. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm chỉ ra rằng thiếu việc chuyển nhượng chính thức có thể tạo ra 

sự không chắc chắn lớn trong tương lai, mà tác động tới tính bền vững của cơ sở hạ 

tầng và dịch vụ, và có thể có tác động tiêu cực đối với quan hệ cộng đồng.) 

Nhóm công tác cần: 

 Xác định việc lập các văn bản phù hợp, bao gồm thỏa thuận thực hiện chuyển nhượng 

và bất kỳ giấy tờ pháp lý nào cần thiết. 

 Bảo đảm rằng thỏa thuận: 

o Dẫn chiếu tới tham vấn đã được thực hiện. 

o Chỉ ra điều khoản của việc chuyển nhượng. 

o Khẳng định rằng quyết định chuyển nhượng được đưa ra trên cơ sở tự do, và 

không chịu sự ép buộc, thao túng hay bất cứ dưới hình thức gây sức ép nào. 

o Kèm theo một bản đồ chính xác về mảnh đất được chuyển nhượng (ranh giới, 

tọa độ). 

o Chỉ ra ai sẽ chịu chi phí chuyển nhượng (ví dụ như phí công chứng, thuế, vấn 

đề về quyền) và lập văn bản về quyền sở hữu phần đất còn lại. 

 Đảm bảo rằng tất cả các bên cần thiết ký vào văn bản, bao gồm có được sự chấp thuận 

từ vợ/chồng và con trên một độ tuổi nhất định. 

 Đảm bảo rằng việc chuyển nhượng và quyền sử dụng đất được đăng ký hoặc ghi nhận. 

 Đảm bảo rằng phần đất còn lại sau khi đất hiến tặng đã xử lý xong được đăng ký hoặc 

ghi nhận quyền phù hợp. 

Điều cũng quan trọng là duy trì được hồ sơ về quy trình đã được tuân thủ. Những tài 

liệu này có thể gồm: 

 Thông báo, chỉ rõ rằng địa điểm và diện tích đất cần và mục đích sử dụng dự kiến cho 

dự án, với hồ sơ về thời gian và địa điểm công bố thông báo này. 

 Hồ sơ về tham vấn đã được thực hiện và nội dung thảo luận. 
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 Một bản sao của đánh giá cẩn trọng mà đã được thực hiện. 

 Bản sao của mỗi bản tuyên bố hiến đất chính thức, xác lập sự đồng ý như mô tả ở trên, 

và được ký bởi mỗi chủ sở hữu hay người sử dụng liên quan. 

 Bản sao của tất cả các văn bản, đăng ký hay hồ sơ làm bằng chứng cho việc chuyển 

nhượng đất hợp pháp. 

 Một bản đồ, thể hiện mỗi mảnh đất. 

Cơ quan thực hiện dự án cầnduy trì hồ sơ với các tài liệu cho mỗi mảnh đất hiến tặng. 

Tài liệu này phải được nộp cho Ngân hàng thế giới để xem xét, và để xem lại khi có 

phát sinh khiếu nại. 

7. Thu xếp liên quan tới khiếu nại 

Dự án chỉ ra các biện pháp theo đó người hiến đất (và có thể là những người sử dụng 

hoặc chiếm giữ đất không được công nhận trong chuyển nhượng đất) có thể phát sinh 

khiếu nại, và các biện pháp để bảo đảm cân nhắc, và phản hồi kịp thời các khiếu nại 

này. Trong quy trình giải quyết khiếu nại có sự tham gia của những người tiếp nhận 

xem xét khiếu nại không trực tiếp có mối liên kết với cơ quan thực hiện dự án. Cơ chế 

giải quyết khiếu nại có thể là thu xếp hòa giải mâu thuẫn theo tập quán, theo đó các 

thu xếp này không trực tiếp có mối liên kết với các lãnh đạo truyền thống là một bên 

của quy trình hiến đất. Một cách khác, cơ chế giải quyết khiếu nại có thể là cơ chế giải 

quyết khiếu nại riêng được xây dựng cho mục đích dự án. Cơ chế giải quyết khiếu nại 

không đòi hỏi chi phí của bên đưa ra khiếu nại, và tham gia vào quy trình khiếu nại 

không ngăn cản việc áp dụng các biện pháp xử lý theo pháp luật của quốc gia vay.  

8. Danh mục quy trình hiến đất tự nguyện  

Nhóm công tác cần sử dụng danh mục kiểm tra này để kiểm tra sự hoàn chỉnh của 

thủ tục hiến đất tự nguyện 

 Một thủ tục hiến đất tự nguyện hoàn chỉnh sẽ có tối thiểu những nội dung sau: 

Nội dung của Thủ tục HĐTN Có Không Ghi chú 

 Giải thích rõ ràng về sự phù hợp của việc 

hiến đất tự nguyện trong bối cảnh dự án. 

   

 Giải thích yêu cầu hiến đất và chính thức 

hóa việc hiến đất. 

   

 Tiến hành đánh giá cẩn trọng một cách chi 

tiết và rõ ràng về chủ sở hữu và người sử 

dụng miếng đất được hiến. 

   

 Thu xếp tham vấn và công bố thông tin rõ 

ràng và chi tiết 
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 Các bước thực hiện để xác lập thỏa thuận 

của người hiến đất được giải thích chi tiết 

   

 Cung cấp chi tiết về tài liệu chuyển 

nhượng đất được hiến một cách hợp pháp  

   

 Xác lập quy trình giải quyết khiêu nại phù 

hợp và chi tiết 
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PHỤ LỤC 5C 

SÀNG LỌC TÁC ĐỘNG XÃ HỘI VỀ GIỚI 

 

Chiến lược về Giới của Nhóm NHTG yêu cầu việc thiết lập mối liên hệ mạnh mẽ giữa phân 

tích, hành động và giám sát và đánh giá về giới. Dự kiến sẽ có một chuỗi kết quả lô-gic để 

chứng minh cách thức xử lý những thiếu hụt về giới được xác định trong phân tích thông qua 

các hành động cụ thể, và cách thức giám sát tiến độ các hành động này. Do đó, khi sàng lọc 

tác động xã hội, phân tích về giới cần được thực hiện để xác định thiếu sót giữa nam và nữ 

tương ứng với mục tiêu/kết quả của chương trình dựa trên dẫn chứng có sẵn (ví dụ đánh giá 

quốc gia theo hệ thống, khung đối tác quốc gia, kế hoạch hành động về giới của quốc gia), sau 

đó xây dựng các hành động cụ thể để giải quyết những thiếu sót này, và kết quả được minh 

chứng thông qua xây dựng các chỉ số phù hợp trong khung kết quả để giám sát.  

Phân tích: thu thập thông tin kinh tế xã hội sẵn có để xác định thiếu hụt giữa nam và nữ trong 

bối cảnh chương trình. Câu hỏi "liệu hoạt động xác định thiếu hụt giữa nam và nữ liên quan 

tới chương trình có cần giải đáp. Trong bối cảnh chương trình, thiếu hụt về giới giữa nam và 

nữ trong tiếp cận cấp nước và vệ sinh, cơ hội việc làm và sự tham gia vào chương trình cần 

được khai thác. 

Hành động: Nếu thiếu hụt liên quan được xác định, câu hỏi liệu hoạt động bao gồm các hành 

động cụ thể nhằm giải quyết thiếu hụt về giới được xác định trong phân tích về giới và/hoặc 

nhằm cải thiện quyền của nam và nữ cũng cần câu trả lời. Như vậy, thiết kế và/hoặc can thiệp 

chương trình sẽ bao gồm các hành động nhằm giải quyết thiếu hụt đã được xác định thông qua 

giới trong tất cả các hoạt động của chương trình. 

Giám sát và đánh giá: Việc thực hiện các hành động đề xuất nhằm giải quyết các thiếu hụt về 

giới trong phân tích về giới cần được giám sát và đánh giá thông qua thiết lập một cơ chế 

giám sát bằng các chỉ số cụ thể như số lượng phụ nữ tiếp cận nước và vệ sinh ở cấp xã, và số 

phụ nữ đã tham gia vào các hoạt động của chương trình.  Phát hiện GS&ĐG sẽ được đưa vào 

báo cáo quý của chương trình. 
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PHỤ LỤC 6 

CHỈ SỐ GIẢI NGÂN 

Chỉ số Giải ngân, sắp xếp giải ngân, và Quy chế thẩm định kết quả48 

 

Bảng A8.1: Ma trận Chỉ số Giải ngân  

 
Tổng Phân bổ 

DLI (Triệu USD) 

Theo % Tổng 

Khoản Tài trợ 
DLI cơ sở 

Thời gian để đạt DLI 

Năm hoặc Giai đoạn 1 Năm hoặc Giai đoạn 2 
Năm hoặc Giai đoạn 

3 
Năm hoặc Giai đoạn 4 Năm hoặc Giai đoạn 

5 

DLI 1: Thay đổi hành vi và Cơ sở hạ tầng  

1.1 Số Kế hoạch Truyền thông 

Thay đổi Hành vi đã phê duyệt 

được thực hiện bởi các Tỉnh 

Tham gia Chương trình 

20 10 0 21 21 21 21 21 

1.2 Số Xã mới đạt được Vệ sinh 

toàn xã trong các Tỉnh Tham gia 

Chương trình 

 

65 25 0 50 150 200 140 140 

1.3 Số Đấu nối mới cấp nước tới 

hộ gia đình được cải tạo hay mới 

xây dựng đang hoạt động tại các 

Tỉnh Tham gia Chương trình 

55 35 0 0 25.000 80.000 90.000 60.000 

                                                 

48Định nghĩa trong Phần 15 của Sổ tay. 
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Tổng Phân bổ 

DLI (Triệu USD) 

Theo % Tổng 

Khoản Tài trợ 
DLI cơ sở 

Thời gian để đạt DLI 

Năm hoặc Giai đoạn 1 Năm hoặc Giai đoạn 2 
Năm hoặc Giai đoạn 

3 
Năm hoặc Giai đoạn 4 Năm hoặc Giai đoạn 

5 

Khoản tiền được phân bổ: 140 70  25 30 45 30 10 

DLI 2 Sự bền vững của cơ sở hạ tầng 

2.1 Số hộ gia đình trong các Tỉnh 

Tham gia Chương trình đấu nối 

Hệ thống cấp nước bền vững sau 

hai năm sử dụng từ công trình cấp 

nước bền vững. 

25 12,5 0 0 0 0 25.000 80.000 

2.2 Số Xã trong các Tỉnh Tham 

gia Chương trình, mà đã đạt được 

tình trạng Vệ sinh Toàn xã   sau 

hai năm, nơi tất cả các mẫu giáo, 

trường tiểu học và trung học và 

trung tâm y tế xã duy trì được 

Tình trạng Vệ sinh 

15 7,5 0 0 0 45 125 170 

Khoản tiền được phân bổ: 40 20  0 0 5 10 25 

DLI3 Lập kế hoạch và báo cáo 

3.1 Số Kế hoạch và Báo cáo 

Chương trình hàng năm được 

công bố công khai 

5 2,5 0 43 43 43 43 43 

3.2 Số Kế hoạch Phát triển Năng 

Lực Hàng năm đã phê duyệt được 

thực hiện 

15 7,5 0 21 21 21 21 21 

Khoản tiền được phân bổ: 20 10  8 6 2 2 2 

Tổng Tài trợ Phân bổ: 200   33 36 52 42 37 
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PHỤ LỤC 7 

QUY CHẾ THẨM ĐỊNH 

CHO CƠ QUAN THẨM ĐỊNH ĐỘC LẬP 

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch Nông thôn dựa trên kết quả 

I. MỤC TIÊU   

Mục tiêu của công tác thẩm định kết quả hàng năm là để thẩm định việc đạt được kết quả 

theo Chương trình nhằm thực hiện việc giải ngân phù hợp với khung DLI.   

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG   

1. Cơ quan Thẩm định độc lập được chỉ định thực hiệncông tác thẩm định kết quả cho 

PforR này là Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN). Cơ quan này sẽ thẩm tra những kết 

quả được Bộ NN-PTNT báo cáo trong Báo cáo Kết quả và Chương trình Tổng hợp. Do 

vậy, mọi nhiệm vụ được mô tả trong Quy chế này chỉ được thực hiện sau khi Bộ NN-

PTNT đã nộp báo cáo kết quả và Chương trình tổng hợp và có đề nghị kiểm định kết quả. 

2. KTNN đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kiểm toán tài chính gắn với Chương 

trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (CTMTQG NTM). Quy chế của 

Chương trìnhRB-SupRSWS này cần được hiểu trong mối liên hệ với các quy chế hiện có 

đang được sử dụng cho mục đích kiểm toán CTMTQG. Mục đích của Quy chế này là đặt 

ra những yêu cầu cụ thể đối với việc thẩm định kết quả của Chương trình PforR. Tuy vậy, 

Cơ quan thẩm định độc lập vẫn có quyền tự do thực hiện bất cứ hoạt động thẩm định 

hoặc kiểm toán nào khác trong cùng khu vực địa lý nơi thực hiện Chương trình PforR.  

3. Việc kiểm đếm trực tiếp trên hiện trường phải được thực hiện bởi cán bộ của KTNN 

hoặc công ty tư vấn do KTNN thuê cho mục đích này dưới sự giám sát của KTNN. 

Người kiểm đếm/người khảo sát có thể được thuê theo diện cá nhân hoặc theo sự vụ hoặc 

thông qua một công ty trên cơ sở điều khoản tham chiếu được Ngân hàng thế giới đồng ý.  

Kiểm đếm bao gồm ĐVTĐĐL xác minh tính hợp lệ của mỗi công trình cấp nước, hoặc 

thông qua xác minh thư không phản đối của NHTG, hoặc thông qua xác minh công trình 

so với định nghĩa trong Sổ tay dựa vào danh mục công trìnhs cấp nước do NCERWASS 

cung cấp. 

4. Nhóm cán bộ nòng cốt được chỉ định để thực hiện nhiệm vụ này sẽ tham gia vào một 

khóa tập huấn ban đầu về Chương trìnhdo Ngân hàng thế giới tổ chức. Mọi cán bộ thuê 

bổ sung trong quá trình thực hiện phần việc này phải được tập huấn phù hợp. 

5. Việc thẩm định kết quả cần được thực hiện cho bảy chỉ số. Trừ trường hợp được quy 

định khác đi, những điều khoản trong phần tiếp theo của Quy chế này áp dụng cho cả bảy 

chỉ số. 
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Bảng 1: Ma trận Quy chế Thẩm định Chỉ số Giải ngân 

 

# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

1 

1.1 Số Kế 

hoạch Truyền 

thông Thay 

đổi Hành vi 

đã phê duyệt 

được thực 

hiện bởi các 

Tỉnh Tham 

gia Chương 

trình 

 

Kế hoạch BCC đã thống nhất là 

kế hoạch được xây dựng ở cấp. tỉnh, và 

đã được Sở Ytế rà soát và phê duyệt, và 

được VIHEMA và Ngân hàng thế giới 

xem là đáp ứng yêu cầu Kế hoạch BCC 

bao gồm cả nội dung tạo cầu và cung 

vệ sinh 

Các tỉnh sẽ báo cáo về việc thực hiện 

các hoạt động BCC then chốt ở cấp xã 

và cấp tỉnh, bao gồm các bằng chứng 

về việc các hoạt động đó đã được thực 

hiện. Các bằng chứng bao gồm các biên 

bản các cuộc họp (theo mẫu thống nhất) 

Có 

 

 

 

Bộ 

NN-

PTNT

, Bộ 

YT, 

Sở Y 

tế tỉnh 

Sở Ytế chịu trách nhiệm 

xem xét và phê duyệt kế hoạch 

BCC hàng năm, mà VIHEMA 

và Ngân hàng Thế giới đã cho là 

đáp ứng yêu cầu, bao gồm cả 

tính hợp lệ của các xã được 

chọn làm VSTX và báo cáo thực 

hiện của mỗi tỉnh và khẳng định 

rằng việc thực hiện những kế 

hoạch BCC này đã đáp ứng yêu 

cầu tối thiểu. 

 

Việc thực hiện sẽ được 

thẩm định thông qua kiểm tra 

các hoạt động chính do Ngân 

hàng Thế giới xác định cho năm 

thực hiện ở cấp tỉnh, huyện và 

xã. Kết quả đạt được sẽ được đo 

 

 

Chất lượng và tác động của BCC sẽ 

được đánh giá thông qua bản Đánh giá 

tác động trong đánh giá giữa kỳ, nhưng 

không gắn với giải ngân.   

 

 

 

Các khoản thanh 

toán sẽ được thực 

hiện theo tỷ lệ với kết 

quả đạt được ở cấp 

xã. Mỗi Tỉnh sẽ xây 

dựng và thực hiện 

đáng kể một kế hoạch 

đã phê duyệt trong 

mỗi năm nhất định 

 

Các hoạt động 

chính51 ở cấp tỉnh và 

huyện bao gồm (i) hội 

thảo khởi động thực 

hiện chương trình cấp 

tỉnh để làm rõ mục 

tiêu, mục đích, trách 

nhiệm, nhiệm vụ và 

                                                 

49Định nghĩa bổ sung dưới đây. 

50Phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu thực tế có thể được điều chỉnh  

51 "Các hoạt động chính của Kế hoạch BCC" theo định nghĩa là cho năm 2016 và có thể sửa đổi trong các năm sau.  
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

lường dựa trên sự tuân thủ với 

kế hoạch và việc thực hiện với 

các hoạt động chính được xác 

định cho giai đoạn báo cáo.  

 

Cần cung cấp bằng chứng 

tương ứng cho việc thực hiện 

các hoạt động chính. Thẩm định 

các bằng chứng này sẽ bao gồm, 

nhưng không giới hạn ở việc 

xem xét tài liệu hồ sơ các cuộc 

họp, báo cáo hàng năm cấp tỉnh, 

bao gồm bằng chứng về việc 

thực hiện các hoạt động BCC 

chính, đối chiếu với kế hoạch 

BCC. Một danh sách đầy đủ các 

bằng chứng cần cho mỗi hoạt 

động được trình bày chi tiết 

trong định nghĩa về "Hoàn 

Thành Đáng kể" trong Phần 15 

của Sổ tay. 

 

 

kế hoạch của tất cả 

các bên, cơ quan liên 

quan, (ii) hội thảo 

khởi động cấp huyện 

cho những huyện có 

mục tiêu VSTX năm 

2016, (iii) Các hoạt 

động truyền thông cấp 

tỉnh, như các sự kiện 

vệ sinh trong “Ngày 

Rửa tay Toàn cầu,” 

Tuần Vệ sinh Môi 

trường và Nước sạch 

Quốc gia,” hoặc 

“Ngày Nhà tiêu Thế 

giới;” các bài viết 

trong các tờ báo địa 

phương; hoặc quảng 

cáo trên truyền hình, 

và  (iv) Lựa chọn các 

cửa hàng/ doanh 

nghiệp địa phương để 

đào tạo/ phát triển 

“Các Cửa hàng Vệ 

sinh Tiện lợi”.  
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

 

Các hoạt động 

chính52 ở cấp xã gồm 

(i) hội thảo khởi động 

cấp xã ở những xã là 

mục tiêu VSTX năm 

2016, và (ii) cam kết 

từ UBND xã về các 

xã mục tiêu VSTX.  

1.2 Số Xã 

mới đạt được 

Vệ sinh toàn 

xã trong các 

tỉnh tham gia 

Chương trình 

 

Những xã đã đáp ứng những tiêu chí 

này, bao gồm những xã đã đạt 70% hộ 

gia đình đã có nhà tiêu cải thiện khi bắt 

đầu chương trình sẽ không hợp lệ. Các 

xã phải được phân loại là nông thôn khi 

bắt đầu chương trình. Tất cả các xã 

thuộc thành phố, thị xã là thủ phủ của 

Tỉnh sẽ bị loại.   

Có 

 Sở 

YT/T

TYT

DP/T

TKSB

T ,  

Sở 

GDĐ

T và 

Sở 

NN-

PTNT 

VIHEMA chịu trách 

nhiệm rà soát và phê duyệt tính 

hợp lệ của các xã được chọn làm 

VSTX 

 

Thẩm định giấy chứng 

nhận chất lượng nước đối với 

toàn bộ các trường mẫu giáo, 

tiểu học, và trung học cơ sở 

(theo danh sách đã thống nhất) 

và 100% trạm y tế xã, được ký 

và đóng dấu của hiệu trưởng 

trường học /trưởng trạm y tế và 

Sở Y Tế và mỗi giấy chứng 

Kiểm đếm trực tiếp tất cả các công trình 

vệ sinh và nước uống tại 100% trạm y tế 

và trường học công lập trong xã. 

Kiểm đếm ngẫu nhiên không ít hơn 5% 

số hộ trên mỗi xã hợp lệ để kiểm tra độ 

bao phủ vệ sinh và điểm rửa tay  

Tuy nhiên do địa hình phức tạp, dân cư 

phân tán nên có thể xem xét phương 

pháp chọn mẫu theo cụm. Việc nay sẽ 

đươc quyết định sau. 

Sẽ sử dụng bảng hỏi hộ gia đình để quan 

sát cấu trúc trong của nhà tiêu và sự sạch 

sẽ ở phía trên, tính riêng tư và sự bảo trì. 

Tương tự sẽ có phiếu hỏi dành cho 

Đánh giá tài liệu 

ở cấp công trình phải 

được tiến hành trước 

khibắt đầu thẩm định 

thực tế nhà tiêu cải 

tiến. 

 

Để một xã được 

coi là hợp lệ để đạt 

được vệ sinh toàn xã, 

100% nhà tiêu đang 

sử dụng tại tất cả các 

trường học/ trạm xá 

của xã phải đáp ứng 

                                                 

52 "Các hoạt động chính của Kế hoạch BCC" theo định nghĩa là cho năm 2016 và có thể sửa đổi trong các năm sau. 



Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả  Sổ tay thực hiện (POM) 

  

172 

 

# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

nhận sẽ được đính kèm một báo 

cáo xét nghiệm chất lượng nước; 

Giấy chứng nhận chất 

lượng nước uống không cần đối 

với trạm y tế xã/ trường học mà 

hiện đang dùng nước đóng chai 

có giấy chứng nhận hợp pháp và 

có hiệu lực.  

Việc thẩm định bằng 

chứng bằng văn bản về chất 

lượng nước rửa tay ở 100% 

trường mẫu giáo, tiểu học và 

trung học công lập (theo danh 

sách thống nhất đã được UBND 

Xã ký và đóng dấu), và 100% 

trung tâm y tế xã được hiệu 

trưởng/trưởng trạm xá ký và 

đóng dấu. 

 

 

trường học và trạm y tế.  

Nếu một nhà tiêu dùng chung nằm 

tại một hộ gia đình khác, các tiêu chí 

được cải thiện không được thẩm định. 

Loại nhà tiêu này không được coi là nhà 

tiêu cải thiện. Nếu một nhà tiêu dùng 

chung với các hộ gia đình khác trong 

cùng một nhà/ khu/ mảnh đất (ví dụ, bên 

nhà thông gia), nhà tiêu sẽ được thẩm 

định và có thể được cải thiện nếu đáp 

ứng tiêu chí 

 

Bất kỳ 'nhà tiêu tư nhân, ví dụ các 

nhà tiêu dành cho giáo viên và/hoặc học 

sinh sống tại các khu của trường học nội 

trú là nằm ngoài phạm vi của chương 

trình và sẽ không thuộc phạm vi thẩm 

định, và cũng không được tính vào công 

trình và yêu cầu về ty lệ.  

 

 

Sẽ thực hiện thu thập hồ sơ bằng hình 

tiêu chuẩn yêu cầu 

cho các công trình cấp 

nước, vệ sinh và rửa 

tay.Ngoài ra, ít nhất 

70% hộ gia đình lấy 

mẫu phải tuân thủ tiêu 

chuẩn yêu cầu cho 

tiêu chí nhà tiêu cải 

thiện, và 80% hộ gia 

đình lấy mẫu phải có 

điểm rửa tay riêng có 

xà phòng (hoặc sản 

phẩm thay thế xà 

phòng). 

 

Các khoản thanh 

toán sẽ được thực 

hiện theo tỷ lệ với kết 

quả đạt được ở cấp 

xã. Mỗi xã mục tiêu 

sẽ hoặc đạt hoặc 

không đạt các chỉ số 

theo định nghĩa 
53trong một năm báo 

                                                 

53  (a) ít nhất 70% hộ gia đình trong xã có nhà tiêu cải thiện; (b) ít nhất 80% hộ gia đình có điểm rửa tay, có xà phòng hoặc sản phẩm thay thế xà phòng (như mô tả trong POM); và (c) 100% 

trường mầm non, tiểu học và trung học công lập và trạm y tế xã đạt Tình trạng vệ sinh (như mô tả trong POM) 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

ảnh và hệ thống Định vị Địa lý (GPS). cáo theo định nghĩa 

về vệ sinh toàn xã và 

nhà tiêu cải thiện 

trong Phần 15 của Sổ 

tay. Không thanh toán 

cho việc đạt được một 

phần; tuy nhiên các xã 

có thể nộp lại mỗi 

năm cho tới khi đạt 

được mọi chỉ số.  

Giá trị trung 

bình ước tính của  +/- 

sai lệch sẽ được dùng 

để xác định liệu xã đó 

có đạt được 70% độ 

bao phủ nhà tiêu cải 

thiện. 

Trên cơ sở kết 

quả thực hiện của 

mẫu các hộ gia đình, 

toàn bộ các trưởng 

học và trạm y tế cho 

mỗi xã, xã đó sẽ được 

cân nhắc là hợp lệ hay 

không hợp lệ để giải 

ngân. Ví dụ, nếu chỉ 

có 60% (biên sai lệch 

+/- 5%) các hộ gia 

đình chọn mẫu trong 

một xã được thẩm 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

định là đáp ứng tiêu 

chí của chương trình, 

xã đó sẽ không được 

xem là hợp lệ để được 

giải ngân.   

Sau khi dữ liệu 

được phân tích, nếu 

trường học không đáp 

ứng tiêu chí tỷ lệ, 

ĐVTĐĐL và NHTG 

sẽ điều tra thêm. 

 

Các xã không đáp ứng 

các điều kiện Vệ sinh 

Toàn xã CÓ THỂ 

được nộp để thẩm 

định trong những năm 

sau. Tiến độ sẽ được 

thẩm định tăng dần; 

các tiêu chí đạt được 

trong một năm sẽ 

không được thẩm 

định lại trong các năm 

sau. 

1.3 Số Đấu 

nối mới Cấp 

nước tới hộ 

gia đình được 

cải tạo hay 

Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện 

theo tỷ lệ với kết quả đạt được. Các can 

thiệp có thể kết hợp đấu nối cấp nước 

mới, đấu nối của hệ thống mở rộng, cải 

tạo. 

Có 

Sở 

NN-

PTNT

/BQL 

ODA 

Kiểm toán kỹ thuật ở cấp 

công trình nước, cần có phân 

tích các chỉ số sau: 

 

Chọn mẫu ngẫu nhiên từ danh sách các 

đấu nối nước mới và kiểm đếm thực tế 

khoảng 150-200 đấu nối nước mỗi tỉnh 

từ các công trình cấp nước đã được 

khẳng định là hợp lệ qua kiểm tra hồ sơ.  

Việc kiểm toán 

kỹ thuật các công 

trình cấp nước phải 

được tiến hành trước 

khi kiểm đếm đấu nối 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

mới xây dựng 

đang hoạt 

động tại các 

Tỉnh Tham 

gia Chương 

trình 

 

Các tiêu chí đặt ra trong Sổ tay THCT 

cần được NCERWASS xác nhận thì hệ 

thống cấp nước mới hợp lệ 

- Tư cách Hợp lệ của các 

công trình cấp nước theo định 

nghĩa FWSC xây mới và cải tạo, 

đưa vào Sổ tay (C/K) 

- Thực tế sản lượng nước 

hàng ngày (trung bình m3/ngày 

trong tháng trước khi kiểm 

toán)) 

- Tổng số người sử dụng 

hiện đăng ký trong hệ thống 

phát hóa đơn (số hộ gia đình) 

- Số giờ một ngày nước 

được cấp cho hộ gia đình trong 

mạng lưới phân phối trong tháng 

thẩm định. 

- Các giấy chứng nhận 

kiểm tra chất lượng nước chính 

thức hoàn thành cho mỗi CTCN. 

Kết quả kiểm tra phải được thực 

hiện không quá 6 tháng trước 

khi nộp kết quả.. 

 Để có được thông tin này, 

CQTĐĐL sẽ xem xét tài liệu 

phù hợp ở cấp công trình, bao 

gồm nhưng không giới hạn ở: 

đăng ký người sử dụng, đọc 

đồng hồ đo nước tổng ở cấp 

công trình nước, hồ sơ hợp đồng 

 

Bảng hỏi hộ gia đình sẽ ghi nhận các đấu 

nối nước hoạt động, các thông số dịch 

vụ cấp nước, ngày lắp đặt (bao gồm 

kiểm tra trên hợp đồng đấu nối nước của 

gia đình) và việc sử dụng các nguồn 

nước khác. 

 

Sẽ thực hiện thu thập hồ sơ bằng hình 

ảnh và hệ thống Định vị Địa lý (GPS). 

 

 

nước trên thực địa. 

Thẩm định bao gồm 

việc ĐVTĐĐL xác 

minh tính hợp lệ của 

mỗi công trình nước, 

hoặc hông qua xác 

minh thư không phản 

đối của NHTG, hoặc 

thông qua thẩm định 

công trình theo định 

nghĩa của Sổ tay.. 

 

 

Nếu một công trình 

cấp nước được xác 

định là không hợp lệ 

theo định nghĩa thì 

việc kiểm tra công 

trình CN đó sẽ dừng 

lại và toàn bộ đấu nối 

nước của công trình 

CN đó sẽ là không 

hợp lệ ở năm kiểm 

đếm.  

Số lượng: Dung 

lượng trên hộ gia đình 

phải lớn hơn 1/2 định 

mức thiết kế. Nếu 

lượng nước trung bình 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

bao gồm thông số thiết kế và 

ngày tháng hoàn thành các hợp 

phần chính (đầu lấy nước, xử lý, 

ống dẫn chính, bể lắng chính 

nếu có, và bơm), thiết kê và bản 

vẽ hoàn công 

Đối với phần mở rộng từ 

các hệ thống cấp nước hiện có, 

việc kiểm toán hồ sơ này sẽ 

được thực hiện cho toàn bộ hệ 

thống. 

CQTĐĐL sẽ chuẩn bị một cơ sở 

dữ liệu các chỉ số kiểm toán 

(AI) 1-6 cho mỗi công trình 

được nộp lên để thẩm định kết 

quả và liên hệ công trình đó với 

cơ sở dữ liệu thẩm định để xác 

định tính hợp lệ của đấu nối hộ 

gia đình. 

mỗi hộ gia đình là 

dưới ½ định mức thiết 

kế thì CTCN sẽ phải 

được đánh giá kỹ 

thuật. Nếu đánh giá 

kỹ thuật kết luận rằng 

CTCN có lỗi (áp suất 

nước thấp, sản lượng 

nước thấp, thất thoát 

nước quá lớn, v.v) thì 

CTCN sẽ bị loại; tuy 

nhiên nếu lượng nước 

TB trên hộ gia đình 

thấp do tiêu thụ ít thì 

CTCN vẫn được chấp 

thuận.  

Nếu tất cả câu 

trả lời từ một hộ gia 

đình cho thấy rằng hộ 

gia đình đó là hợp lệ, 

trừ việc CTCN không 

cấp đủ nước cho nhu 

cầu cơ bản, thì đấu 

nối nước đó cần được 

đánh giá về kỹ thuật. 

Nếu đánh giá kỹ thuật 

kết luận rằng dịch vụ 

từ CTCN có lỗi (áp 

suất nước thấp, sản 

lượng nước thấp, thất 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

thoát nước quá lớn, 

v.v) thì đấu nối hộ gia 

đình sẽ bị loại; tuy 

nhiên nếu mong đợi 

của hộ gia đình về "đủ 

nước cho nhu cầu cơ 

bản" được xem là quá 

mức (lớn hơn 1/2 định 

mức thiết kế) thì đấu 

nối đó vẫn được chấp 

thuận. 

Tính liên tục: 

Nếu CTCN hoạt động 

dưới 20 giờ/ngày thì 

bất kỳ đấu nối nào 

trong công trình đó 

mà không có bể trữ 

nước có thể chứa ít 

nhất ½ định mức cấp 

nước theo thiết kế, sẽ 

bị coi là không hợp lệ. 

Chất lượng: Các 

công trình không đạt 

tiêu chí về chất lượng 

nước sẽ bị coi là 

không hợp lệ.  

Nếu một công trình 

cấp nước không đáp 

ứng các yêu cầu về 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

chất lượng nước theo 

định nghĩa thì việc 

kiểm tra công trình 

CN đó sẽ dừng lại và 

toàn bộ đấu nối nước 

của công trình CN đó 

sẽ là không hợp lệ ở 

năm kiểm đếm.  

Đối với các công trình 

mở rộng từ các hệ 

thống đã có, chỉ các 

đấu nối mới từ phần 

mở rộng mới được 

tính cho DLI này. 

 

Trên cơ sở kết quả 

kiểm đếm mẫu các hộ 

gia đình, áp dụng mức 

giảm theo tỷ lệ so với 

tổng khoản giải ngân. 

Ví dụ, nếu 85% (+/- 

5% tỷ lệ sai lệch) đấu 

nối của mẫu trong 

một tỉnh được kiểm 

định là hoạt động, thì 

khoản giải ngân cho 

đấu nối nước mới của 

tỉnh đó sẽ tương ứng 

với 85% số đấu nối 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

báo cáo. Các khoản 

giải ngân sẽ được 

thực hiện trên cơ sở 

tổng hợp các mục tiêu 

đạt được ở cấp tỉnh. 

Các đấu nối của các 

công trình CN không 

hợp lệ trong một năm 

theo kết quả kiểm 

toán hồ sơ tài liệu có 

thể được nộp lại để 

kiểm đếm trong 

những năm sau. Tuy 

nhiên, các đấu nối 

không thỏa mãn 

định nghĩa CSGN 

“Các đấu nối nước 

đang hoạt động” sẽ 

không được nộp lại 

trong những năm 

sau. 

Đấu nối đãđược nộp 

trong một năm sẽ 

không được nộp lại 

trong những năm sau. 

2 

2.1 Số hộ gia 

đình trong 

các Tỉnh 

Tham gia 

Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện 

theo tỷ lệ với kết quả đạt được.  

 

Có 

Sở 

NN-

PTNT

/BQL 

Kiểm toán hồ sơ ở cấp công 

trình nước đối với tất cả các 

CTCN được báo cáo là Hệ 

thống bền vững, bao gồm đánh 

giá và phân tích các chỉ số sau: 

Toàn bộ các hệ thống được báo cáo là 

“bền vững” sẽ được thẩm định.  

Năm 2019, sử dụng danh sách chính 

thức các đấu nối hộ gia đình có phát 

hành hóa đơn  hoặc trong sổ sách ghi 

Kiểm toán hồ sơ ở 

cấp công trình nước 

phải được tiến hành 

trước khi bắt đầu 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

Chương trình 

có đấu nối 

với các Hệ 

thống cấp 

nước bền 

vững  

Đấu nối được trình phải được lắp đặt 

hay cải tạo trong Chương trình   

ODA 
 

1. Tài liệu chính thức 

xác định ngày bắt 

đầu hoạt động của 

CTCN.  

2. Giấy chứng nhận 

kiểm tra chất lượng 

nước chính thức cho 

mỗi hệ thống cấp 

nước. Kết quả kiểm 

tra phải trong vòng 

6 tháng cuối của kỳ 

báo cáo, tức là 

trong vòng tháng 7 - 

tháng 12 của năm 

kết quả được thẩm 

định.  

3. Quyết định giao  

chép thu tiền sử dụng nước của tất cả các 

CTCN bền vững do tỉnh báo cáo kết quả 

(CSGN 2.1), chọn ngẫu nhiên 60 – 90 

đấu nối từ mỗi CTCN này để kiểm đếm 

thực địa. 

Năm 2020, từ danh sách các CTCN bền 

vững do các tỉnh báo cáo kết quả CSGN 

2.1, chọn ngẫu nhiên khoảng 60 CTCN, 

xác xuất chọn ở mỗi tỉnh tỷ lệ với tổng 

số CTCN bền vững do tỉnh báo cáo. Sử 

dụng danh sách chính thức các đấu nối 

hộ gia đình có phát hành hóa đơn hoặc 

có ghi trong sổ ghi chép thu tiền sử dụng 

nước của các CTCN bền vững đã chọn 

nêu trên, chọn ngẫu nhiên bình quân 60 

– 90 đấu nối từ mỗi CTCN này để phục 

vụ công tác lập kế hoạch của kiểm toán 

nhà nước.Việc xác định đấu nối nước 

của mỗi công trình cấp nước để đưa vào 

kiểm đếm sẽ được xác định theo công 

thức tính toán. 

Phiếu hỏi cho hộ dân đấu nối sẽ ghi nhận 

số đấu nối cấp nước hoạt động.  

Sẽ thực hiện thu thập hồ sơ bằng hình 

ảnh và hệ thống Định vị Địa lý (GPS). 

 

kiểm đếm thực tế đấu 

nối. 

Nếu một hệ thống cấp 

nước được xác định là 

hệ thống không hợp lệ 

hoặc không bền vững 

theo định nghĩa Công 

trình cấp nước bền 

vững, thì công tác 

thẩm định cho hệ 

thống cụ thể đó sẽ bị 

dừng lại. 

Nếu một hệ thống cấp 

nước không nằm 

trong kế hoạch 5 năm 

ban đầu, và không có 

tài liệu thiết kế chính 

thức và cuối cùng nào 

cho Công trình đó, thì 

Công trình đó sẽ 

không thuộc diện hợp 

lệ để được xem xét là 

Hệ thống Nước Bền 

vững 54 , và công tác 

thẩm định công trình 

đó phải dừng lại. 

                                                 

54 Tức là công trình sẽ không hợp lệ để xem xét chỉ khi CẢ HAI yêu cầu đều không đạt (công trình cấp nước không nằm trong kế hoạch 5 năm ban đầu, và không có tài liệu thiết kế chính thức 

và cuối cùng nào cho Công trình đó). Có nghĩa là, nếu một công trình cấp nước không nằm trong kế hoạch 5 năm ban đầu, nhưng có tài liệu thiết kế chính thức và cuối cùng của công trình đó, 

thì công trình là hợp lệ để xem xét. 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

đơn vị, tổ chức quản 

lý CTCN. 

4. Danh sách các hộ 

gia đình có hóa đơn 

tiền nước hoặc ghi 

trong sổ sách ghi 

chép đối với công 

trình cấp nước 

không có hóa đơn 

đấu nối với hệ thống  

5. Kế hoạch Đầu tư 5 

năm của tỉnh hoặc 

tài liệu thiết kế cuối 

cùng cho mỗi 

CTCN. 

6. Hóa đơn phát hành 

cho các hộ gia đình 

hoặc sổ sách ghi 

chép tiền sử dụng 

nước cho 3 tháng 

cuối của kỳ báo cáo, 

tức là tháng 10 - 

tháng 12 của năm 

Nếu một công trình 

nước được xác định là 

bền vững theo định 

nghĩa Hệ thống Nước 

Bền vững, thì công 

tác thẩm định phải 

cho thấy rằng các đấu 

nối hộ gia đình có 

phát hành hóa đơn 

nước hoặc ghi trong 

sổ sách thu tiền sử 

dụng nước của ít nhất 

80% Đấu nối Nước 

Hộ gia đình theo kế 

hoạch cũng đáp ứng 

định nghĩa về Đấu nối 

Cấp nước Đang hoạt 

động (FWSC).  

Tổng số đấu nối phát 

hóa đơn hoặc ghi 

trong sổ sách thu tiền 

sử dụng nước sẽ được 

xác định sử dụng tài 

liệu phát hành hóa 

đơn chính thức cung 

cấp bởi Hệ thống cấp 

nước. Số lượng đấu 

nối đáp ứng tiêu 

chuẩn FWSC sẽ được 

ước tính (+/- sai số) 

và so với tổng đấu nối 

phát hóa đơn của hệ 

thống đó. Ước tính 

điểm này sẽ được sử 

dụng để xác định tỷ lệ 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

kết quả được thẩm 

định. 

7. Hồ sơ tài chính 

chính thức của tổ 

chức quản lý CTCN 

cho 3 tháng cuối 

của kỳ báo cáo, tức 

là tháng 10 - tháng 

12 của năm kết quả 

được thẩm định.  

8. Tài liệu chính thức 

ghi chép chỉ số đồng 

hồ tổng của CTCN 

tại đầu của hệ thống 

phân phối, và tổng 

khối lượng nước đã 

phát hóa đơn hoặc 

sổ sách ghi chép 

khối lượng nước sử 

dụng 

 

Đối với các phần mở rộng từ các 

hệ thống hiện hữu, kiểm toán tài 

liệu này sẽ được hoàn thành cho 

đấu nối phát hóa đơn 

là đấu nối cấp nước 

đang họat động 

(FWSC) ở mỗi Hệ 

thống Nước Bền 

vững. 

Thu hồi chi phí từ phí 

nước được xem xét ở 

cấp công trình nước. 

Phần mở rộng các hệ 

thống hiện tại mà 

được quản lý bởi một 

đơn vị quản lý khác 

với hệ thống chính sẽ 

chỉ được xem xét cho 

phần mở rộng. 

Nước thất thoát được 

xem xét ở cấp công 

trình nước. Phần mở 

rộng công trình hiện 

hữu sẽ được xem xét 

cho phần mở rộng, chỉ 

trong trường hợp có 

đồng hồ đo nước tổng 

giữa hệ thống chính 

và phần mở rộng. 

Hệ thống nước mà 

không đáp ứng các 

tiêu chí của DLI 2.1 

có thể được được 

trình trong những 

năm sau và các đấu 

nối sẽ được thẩm định 

tại thời điểm đó. Các 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

toàn bộ hệ thống. 

.  

đấu nối mới từ các 

CTCN đã được thẩm 

định từ trước đây là 

bền vững có thể được 

trình nộp để thẩm 

định đấu nối bền vững 

trong những năm 

sau55. 

Đối với công trình mở 

rộng, chỉ có các đấu 

nối trong phần mở 

rộng được tính là kết 

quả của CSGN 2.1 

2.2 Số Xã 

trong các tỉnh 

Tham gia 

Chương trình, 

đã đạt được 

tình trạng Vệ 

sinh toàn xã  

sau hai năm, 

nơi tất cả các 

mẫu giáo, 

trường tiểu 

Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện 

theo tỷ lệ với kết quả đạt được.  

 

Các xã được trình phải đạt diện vệ sinh 

toàn xã trong Chương trình 

Có  

Sở 

YT/T

TYT

DP/T

TKSB

T ,  

Sở 

GDĐ

T và 

Sở 

NN-

Xem xét tài liệu tại 100% 

mẫu giáo, tiểu học và trung học 

công lập (theo danh sách đã 

thống nhất), và 100% trạm y tế 

ở xã: 

Các chứng chỉ chất lượng 

nước uống, có dấu và chữ ký 

của hiệu trưởng nhà 

trường/trưởng trạm y tế và Sở Y 

tế, kèm theo báo cáo kết quả xét 

Kiểm tra thực tế, tại tất cả các xã được 

báo cáo là duy trì được tình trạng vệ 

sinh, 100% các trường mầm non, tiểu 

học và trung học công lập  (theo danh 

sách đã thống nhất), và 100% các trạm y 

tế trong xã về chất lượng nước uống, các 

công trình vệ sinh có đạt tiêu chuẩn yêu 

cầu hay không. 

Sẽ sử dụng bảng câu hỏi trường/trạm  để 

quan sát cấu trúc trong của công trình vệ 

Việc rà soát hồ sơ tài 

liệu các công trình 

phải được thực hiện 

trước khi kiểm đếm 

trực tiếp trên thực địa. 

Nếu việc rà soát hồ sơ 

tài liệu của trường 

học, trạm xá củaxác 

định rằng một trường 

học hoặc trạm xá 

                                                 

55 Các công trình cấp nước hợp lệ sẽ được đánh giá chỉ số bền vững sau 2 năm vận hành. Nếu trong 2 năm vận hành này có một số đấu nối nước mới được phát triển thì các đấu nối này có thể 

được báo cáo cho cả chỉ số đấu nối nước mới và chỉ số cấp nước bền vững miễn là các đấu nối mới đáp ứng các tiêu chí đấu nối nước mới đang hoạt động; và công trình cấp nước đáp ứng tiêu 

chí bền vững. 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

học và trung 

học và trung 

tâm y tế vẫn 

duy trì được 

tình trạng vệ 

sinh 

PTNT nghiệm chất lượng nước.  

Không cần có giấy chứng 

nhận chất lượng nước uống đối 

với trạm y tế xã/ trường học mà 

hiện đang dùng nước đóng chai 

có giấy chứng nhận hợp pháp và 

có hiệu lực.  

Thẩm định xác nhận bằng 

văn bản chất lượng nước để rửa 

tay, được ký và đóng dấu bởi 

hiệu trưởng/ trưởng trung tâm y 

tế. 

- Các báo cáo thẩm định kết quả 

chương trình của các năm trước. 

sinh và sự sạch sẽ ở phía trên, tính riêng 

tư và sự bảo trì… của tất cả trường học 

và trạm y tế. 

Bất kỳ 'nhà tiêu tư nhân, ví dụ các 

nhà tiêu dành cho giáo viên và/hoặc học 

sinh sống tại các khu của trường học nội 

trú là nằm ngoài phạm vi của chương 

trình và sẽ không thuộc phạm vi thẩm 

định, và cũng không được tính vào công 

trình và yêu cầu về ty lệ 

 

Sẽ thực hiện thu thập hồ sơ bằng hình 

ảnh và hệ thống Định vị Địa lý (GPS). 

 

Việc kiểm tra thực tế sẽ được thực hiện 

vào một ngày ngẫu nhiên trong thời gian 

kiểm đếm; các cuộc kiểm đếm này phải 

là kiểm toán bất ngờ, không báo trước. 

 

đókhông hợp lệ theo 

định nghĩa trường và 

trạm y tế duy trì được 

tình trạng vệ sinh thì 

việc kiểm định xã đó 

sẽ dừng lại. 

Để một xã là hợp lệ 

về tiêu chí các trường 

và trạm y tế duy trì 

được tình trạng vệ 

sinh, 100% các nhà 

vệ sinh đang được sử 

dụng tại tất cả các 

trường/trạm y tế trong 

xã phải đạt các tiêu 

chí về vệ sinh theo 

định nghĩa. 

Tỷ lệ Học sinh 

trên mỗi hố tiêu được 

xác định trong định 

nghĩa công trình vệ 

sinh hợp vệ sinh sẽ 

được tính từ năm 

trường học được thẩm 

định cho DLI1.2 (vệ 

sinh toàn xã), chứ 

không phải năm mà 

trường được thẩm 

định cho DLI2.2 

(trường duy trì trạng 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

thái vệ sinh).  

 

Các xã không thỏa 

mãn điều kiện các 

trường và trạm y tế 

duy trì được tình 

trạng vệ sinh 

KHÔNG THỂ được 

trình lại để kiểm đếm 

trong những năm sau. 

3 

3.1 Số Kế 

hoạch và Báo 

cáo Chương 

trình hàng 

năm được 

công bố công 

khai 

Tất cả các mục tiêu hàng năm phải đạt 

được vào mỗi năm thì mới được thanh 

toán khoản tương ứng. DLI này là điều 

kiện tiên quyết cho việc giải ngân các 

chỉ số khác. 

 

Bao gồm: (a) một bộ hai mươi mốt Kế 

hoạch hàng năm (một Kế hoạch hàng 

năm của mỗi tỉnh tham gia Chương 

trình), bao gồm thông tin về công việc 

theo kế hoạch, cả phần cứng và phần 

mềm; và (b) một bộ hai mươi hai Báo 

cáo Chương trình (một cho mỗi tỉnh 

tham gia Chương trình và một Báo cáo 

Kết quả và Chương trình Tổng hợp từ 

Bộ NN-PTNT), sẽ cung cấp thông tin 

về tiến độ thực hiện Chương trình và sự 

tuân thủ kế hoạch hành động PAP. 

Không 

Bộ 

NN-

PTNT

, Bộ 

YT, 

UBN

D 

Tỉnh 

(i) Rà soát các websites 

(ii) Ảnh các kế hoạch và 

các báo cáo trên bảng 

thông tin xã sẽ được Bộ 

NNPTNT cung cấp cho 

KTNN để kiểm tra. 

Xem xét Kế hoạch và Báo cáo 

Chương trình năm so với định 

nghĩa đã thống nhất với NHTG. 

CQTĐĐLsẽ thẩm định liệu nội 

dung của Báo cáo Thực hiện 

Chương trình có thống nhất với 

mẫu do Ngân hàng cung cấp: 

nghĩa là Báo cáo phải bao gồm 

đầy đủ các cấu phần đã được 

xác định trong mẫu. 

 

Kế hoạch tỉnh cần được thẩm định 

so với định nghĩa đã thống nhất với 

Ngân hàng  

Nội dung của Báo cáo Thực hiện 

Chương trình sẽ được thẩm định xem có 

thống nhất với mẫu do Ngân hàng cung 

cấp: nghĩa là Báo cáo phải bao gồm đầy 

đủ các cấu phần đã được xác định trong 

mẫu. 

 

 

 

Phải có sự tuân thủ 

100% ở tất cả các tỉnh 

tham gia để được giải 

ngân. 

Nếu bất kỳ yếu tố nào 

được yêu cầu trong 

mẫu Báo cáo Chương 

trình do NHTG soạn 

thảo và Bộ NN-PTNT 

phê duyệt bị thiếu thì 

Báo cáo Chương trình 

sẽ không được xem 

xét giải ngân. Không 

được giải ngân theo tỷ 

lệ. 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

Báo cáo và Kế hoạch Chương trình 

hàng năm sẽ được công bố công khai cả 

trên các trang web của Chính phủ và ở 

địa phương thông qua bảng thông báo 

và họp dân ở xã.    

3.2 Số Kế 

hoạch phát 

triển năng lực 

hàng năm đã 

phê duyệt 

được thực 

hiện 

Kế hoạch Tăng cường năng lực đã 

thống nhất là kế hoạch được xây dựng 

ở cấp tỉnh, và đã được Sở 

NN&PTNT/Ban Quản lý dự án chuyên 

ngành của UBND tỉnh (nếu được 

UBND tỉnh giao thường trực Chương 

trình)rà soát và phê duyệt, và được Bộ 

NN-PTNT và nhóm công tác của Ngân 

hàng thế giới xem là đáp ứng yêu cầu.  

 

Các tỉnh sẽ báo cáo về việc thực 

hiện các hoạt động tăng cường năng lực 

then chốt, bao gồm các bằng chứng về 

việc các hoạt động đó đã được thực 

hiện đáng kể. Các bằng chứng bao gồm 

các danh sách người tham dự và biên 

bản các cuộc họp (theo mẫu thống nhất) 

 

Có 

Bộ 

NN-

PTNT

, Bộ 

YT, 

Sở 

NN&

PTNT

/Ban 

QLD

ATỉn

h 

Sở NN&PTNT/Ban Quản lý dự 

án chuyên ngành của UBND 

tỉnh (nếu được UBND tỉnh giao 

thường trực Chương trình)chịu 

trách nhiệm phê duyệt kế hoạch 

Tăng cường năng lực. Bộ NN-

PTNT và Đoàn công tác của 

NHTG sẽ chịu trách nhiệm giám 

sát việc xây dựng kế hoạch phát 

triển năng lực hàng năm cho 

mỗi tỉnh và xác nhận các kế 

hoạch này có đạt yêu cầu hay 

không. 

 

UBND Tỉnh/Sở NN-PTNT sẽ 

chịu trách nhiệm phê duyệt các 

kế hoạch tăng cường năng lực. 

 

Chất lượng và tác động của việc xây 

dựng năng lực sẽ được đánh giá thông 

qua đánh giá thể chế khi đánh giá giữa 

kỳ, nhưng không gắn với giải ngân.   

 

Các khoản thanh 

toán sẽ được thực 

hiện theo tỷ lệ với kết 

quả đạt được ở cấp 

xã. Mỗi Tỉnh sẽ xây 

dựng và thực hiện 

đáng kể một kế hoạch 

đã phê duyệt trong 

mỗi năm nhất định 

Các hoạt động 

chính 56 ở cấp trung 

ương gồm (i) Tập 

huấn về kế hoạch 

BCC, (ii) Tập huấn 

cho người đào tạo 

(TOT) về các hoạt 

động BCC, và (iii) 

Tập huấn về Sổ tay và 

Báo cáo Hàng năm 
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# CSGN (DLI) Định nghĩa49/ Mô tả kết quả đạt được 

Được Giải 

ngân theo tỷ 

lệ đạt một 

phần chỉ số 

(Có/Không) 

Quy chế đánh giá việc đạt được DLI và thẩm định dữ liệu/kết quả 

Nguồ

n dữ 

liệu/c

ơ 

quan 

Chiến lược thẩm định tài liệu Chiến lược kiểm đếm thực địa50 
Quy trình rà soát/Từ 

chối  

Kế hoạch tăng cường năng lực sẽ 

xác định các hoạt động trong các phần 

chính sau: 

Hỗ trợ kỹ thuật cho (i) Quản lý 

Chương trình, (ii) Cải thiện sự bền 

vững của các Hệ thống cấp nước, (iii) 

Tăng cường năng lực xúc tiến thay đổi 

hành vi vệ sinh và cung cấp dịch vụ vệ 

sinh bền vững, (iv) Thẩm định kết quả 

và kiểm toán độc lập; 

Phát triển chính sách ở cấp quốc 

gia liên quan đến cấp nước, vệ sinh và 

thay đổi hành vi;  

Hỗ trợ tham vấn và tham gia chủ 

động của DTTS; và 

Cải thiện việc hướng vào nghèo 

đói của các hoạt động Chương trình để 

loại các huyện có thành phố/thị xã cấp 

tỉnh và các thị trấn của huyện đô thị ở 

cả vùng Miền núi phía bắc và Tây 

Nguyên nơi tỷ lệ nghèo đói thấp hơn.   

 

Việc thực hiện sẽ được thẩm 

định thông qua kiểm tra các hoạt 

động chính do Ngân hàng Thế 

giới xác định cho năm thực hiện 

ở cấp tỉnh, huyện và xã. Kết quả 

đạt được sẽ được đo lường dựa 

trên sự tuân thủ với kế hoạch và 

việc thực hiện với các hoạt động 

chính được xác định cho giai 

đoạn báo cáo. 

 

Một danh sách đầy đủ các bằng 

chứng cần cho mỗi hoạt động 

được trình bày chi tiết trong 

định nghĩa về "Hoàn Thành 

Đáng kể" trong Phần 15 của Sổ 

tay. 

cấp tỉnh, hướng dẫn 

cho DTTS, giới và 

hướng về người 

nghèo.  

Các hoạt động 

chính 57  ở cấp tỉnh 

gồm (i) hội thảo khởi 

động cấp tỉnh, (ii) Tập 

huấn cho cán bộ của 

PCERWASS; (iii) 

Tập huấn về IEC cho 

Cấp nước, (iv) Tập 

huấn cho các cán bộ 

TTYTDP/TTKSBT  

tỉnh và huyện  
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III. PHƯƠNG  PHÁP LUẬN   

1. Việc thẩm định DLI 3.1 yêu cầu rà soát 100% Kế hoạch hàng năm và Báo cáo thực 

hiện Chương trình của các tỉnh, do đó không sử dụng phương pháp chọn mẫu. 

2. Việc thẩm định DLI 2.2 yêu cầu thẩm định 100% các trường học và trạm y tế và do đó 

không sử dụng phương pháp chọn mẫu. 

3. Phương pháp chọn mẫu sẽ được thực hiện cho các DLI 1.2, 1.3. Việc thẩm định các 

DLI sẽ sử dụng phương pháp chọn mẫu thống kê với phân tầng ở cấp công trình cấp 

nước cho DLI 1.3, cấp xã cho DLI 1.2, sao cho phát hiện của thẩm định mang tính đại 

diện ở cấp mà DLI được phân tầng. Tỷ lệ không tuân thủ bình quân trong mỗi tổng thể 

mẫu có thể được suy rộng ra cho tổng thể bao gồm các đơn vị không được chọn trong 

mẫu. Giải ngân sẽ được thực hiện với mức giảm theo tỷ lệ tương ứng nếu hoạt động 

thẩm định phát hiện có trường hợp không tuân thủ.  

4. Đối với DLI1.1, việc thực hiện các kế hoạch BCC cho mỗi tỉnh sẽ được thẩm định 

thông qua kiểm tra bằng chứng nộp cho việc hoàn thành 100% các hoạt động chính 

được xác định cho năm thực hiện được báo cáo. Các hoạt động chính được xác định cho 

việc triển khai năm 2016 được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây, trong đó cũng bao 

gồm chi tiết về bằng chứng cần được thẩm định cho mỗi hoạt động.  

Số 

TT 
Hoạt động Bằng chứng cần thiết 

1 Họp/hội nghị khởi động thực hiện Chương 

trìnhở cấp tỉnhlàm rõ về mục tiêu, mục 

đích, trách nhiệm, nhiệm vụ, và kế hoạch 

của tất cả các cơ quan/bên liên quan 

Biên bản họp được ký và đóng dấu bởi cơ quan 

chịu trách nhiệm chính, bao gồm danh sách người 

tham gia. 

2 Họp/hội nghị khởi động ở cấp huyện tại 

các huyện có mục tiêu VSTX năm 2016 

Biên bản họp được ký và đóng dấu bởi cơ quan 

chịu trách nhiệm chính, bao gồm danh sách người 

tham gia. 

3 Họp/hội nghị khởi động ở cấp xã tại các 

xã có mục tiêu VSTX năm 2016 

Ảnh bài báo hoặc báo cáo, bao gồm ảnh của các 

hoạt động với tóm tắt ngắn. 

4 Các hoạt động truyền thông về vệ sinh ở 

cấp tỉnh như các sự kiện vệ sinh trong 

"Ngày rửa tay toàn cầu", "Tuần lễ Quốc 

gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường" 

hoặc "Ngày Nhà tiêu thế giới", v.v.bài viết 

trong báo địa phương hoặc truyền hình,   

 

Báo cáo gồm các bài viết, hình ảnh về các hoạt 

động 

5 Lựa chọn các cửa hàng/doanh nghiệp địa 

phương tiềm năng cho đào tạo/phát triển 

"Cửa hàng Vệ sinh tiện ích"   

Danh sách các cửa hàng/doanh nghiệp tiềm năng 

với tên, địa chỉ, số điện thoại (gọi để xác nhận rằng 

cửa hàng/doanh nghiệp đó tồn tại), mô tả ngành 

nghề kinh doanh hiện tại, xác nhận bởi 

TTYTDP/TTKSBT  tỉnh hoặc huyện với chữ ký 

và dấu 

6 Cam kết từ UBND xã về xã mục tiêu cho 

VSTX 
Thư chính thức với chữ ký và dấu từ UBND xã 
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Từ 2018 trở đi, các Hoạt động BCC chính được định nghĩa trong bảng Các hoạt động BCC 

chính (DLI 1.1)của Phần 15. Định nghĩa 

5. Đối với DLI 1.2, độ bao phủ toàn xã của các IHSL sẽ được ước tính (+/- 5% sai số 

mẫu trung bình), cùng với chỉ số nhị phân của việc liệu toàn bộ các trường học và trạm 

y tế xã có công trình nước sạch đang hoạt động, công trình vệ sinh hợp vệ sinh và trang 

thiết bị rửa tay. Lấy mẫu ngẫu nhiên sẽ được thực hiện với dưới 5% hộ gia đình từ danh 

sách các hộ gia đình trong tất cả các xã được báo cáo là đã đạt được vệ sinh toàn xã 

trong năm báo cáo. Thẩm tra thực tế về mẫu sẽ sử dụng bảng hỏi hộ gia đình để quan sát 

cấu trúc trong của nhà tiêu và sự sạch sẽ ở phía trên, tính riêng tư và sự bảo trì, và có 

một địa điểm rửa tay có xà phòng và có nước cố định. Kiểm đếm trực tiếp 100% trạm y 

tế, trường mẫu giáo, tiểu học, và trung học cơ sở công lập trong xã theo danh sách đã 

thống nhất để thẩm định các công trình nước ăn uống và công trình vệ sinh đáp ứng tiêu 

chuẩn yêu cầu và đang hoạt động. Một phiếu hỏi dành cho trường học và trạm y tế sẽ 

quan sát các công trình vệ sinh và rửa tay và sự sẵn có của xà phòng và nước. Bất kỳ 'nhà 

tiêu tư nhân, ví dụ các nhà tiêu dành cho giáo viên và/hoặc học sinh sống tại các khu của trường 

học nội trú là nằm ngoài phạm vi của chương trình và sẽ không thuộc phạm vi thẩm định, và 

cũng không được tính vào công trình và yêu cầu về tỷ lệ.Sẽ thực hiện thu thập hồ sơ bằng 

hình ảnh và hệ thống Định vị Địa lý (GPS). 

6. Phương pháp chọn mẫu đối với DLI 1.3 FWSC sẽ là chọn mẫu thuộc tính/chấp nhận 

theo đó các đơn vị được chọn mẫu (đấu nối nước) hoặc có hoặc không chênh lệch so với 

mức độ phù hợp đã báo cáo. Lấy mẫu thông qua kiểm tra trực tiếp không ít hơn 5% đấu 

nối hộ gia đình cho mỗi tỉnh. Kiểm tra chất lượng nước và dữ liệu vận hành cho 100% 

các hệ thống cấp nước. Kiểm toán hồ sơ đối với hệ thống thu phí cấp nước, gồm hồ sơ 

hoạt động, hồ sơ tài chính, tài liệu đọc công-tơ đo nước bán buôn, và hồ sơ hợp đồng 

bao gồm thông số kỹ thuật thiết kế và ngày hoàn thành các hợp phần chính (lấy nước, 

xử lý, ống chính, bể dự trữ nếu có, và bơm), thiết kế và bản vẽ hoàn công. Rà soát báo 

cáo xét nghiệm chất lượng nước từ NMXLN và xét nghiệm do TTYTDP/TTKSBT  tỉnh 

thực hiện theo Quy định hiện hành. Đối với phần mở rộng từ các hệ thống cấp nước 

hiện có, việc kiểm toán hồ sơ sẽ được thực hiện cho toàn bộ hệ thống. Kết quả của mỗi 

thử nghiệm sẽ là chỉ số nhị phân của ‘đúng, phù hợp với danh sách báo cáo’ hoặc 

‘không, không phù hợp với danh sách báo cáo’.  

7. Nếu một hệ thống cấp nước được xác định là không hợp lệ theo định nghĩa, công tác 

thẩm định cho hệ thống cụ thể đó sẽ bị dừng lại. Đối với phần mở rộng từ các hệ thống 

hiện có, phải có đồng hồ đo nước tổng để đánh dấu địa điểm bắt đầu mở rộng. Nếu chưa 

có đồng hồ đo nước tổng, sẽ dừng thẩm định hệ thống cụ thể đó. Trên cơ sở kết quả của 

mẫu đấu nối hộ gia đình cho mỗi hệ thống, áp dụng mức giảm theo tỷ lệ so với tổng 

khoản giải ngân. Ví dụ, nếu 85% (sai số mẫu +/- 5%) của các đấu nối được chọn mẫu 

trong một hệ thống được xác nhận là hoạt động, khoản tiền giải ngân cho các đấu nối 

của hệ thống đó sẽ tương ứng với 85% của số đấu nối được báo cáo. Những đấu nối 

không đáp ứng định nghĩa của DLI về “Đấu nối nước hoạt động” sẽ không được trình 

trong những năm sau. Đối với phần mở rộng từ những hệ thống hiện có, chỉ những đấu 

nối từ phần mở rộng mới được đếm để tính toán kết quả đạt được cho mục tiêu DLI. 
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8. Đối với DLI2.1 Công trình cấp nước bền vững: kiểm tra chất lượng nước, dữ liệu quản 

lý và vận hành 100% các hệ thống cấp nước sẽ đạt được thông qua kiểm toán hồ sơ bao 

gồm hệ thống thu phí nước, hồ sơ tài chính và quản lý, hồ sơ hoạt động, hồ sơ hợp đồng 

bao gồm thông số kỹ thuật thiết kế và báo cáo hoạt động. Kiểm toán hồ sơ cũng bao 

gồm đánh giá báo cáo thử nghiệm chất lượng nước và thử nghiệm hoàn thành bởi 

TTYTDP/TTKSBT  tỉnh theo Quy đinh hiện hành. Sẽ thực hiện khảo sát với các chủ sở 

hữu hệ thống và nhà vận hành hệ thống. Tất cả công trình cho dù do cộng đồng và 

PCERWASS hay khu vực tư nhân vận hành sẽ trải qua cùng một quy trình kiểm toán, 

tuy nhiên, mô hình quản lý của công trình cần được ghi lại. Đối với phần mở rộng từ 

các hệ thống cấp nước hiện có, việc kiểm toán hồ sơ sẽ được thực hiện cho toàn bộ hệ 

thống.  

9. Nếu một công trình cấp nước được xác định là bền vững thì toàn bộ các đấu nối nước 

hoạt động đã được kiểm đếm của nó sẽ được tính cho CSGN 2.1. 

10. Nếu một hệ thống cấp nước được xác định là không hợp lệ theo định nghĩa, công tác 

thẩm định cho hệ thống cụ thể đó sẽ bị dừng lại. Hệ thống nước được thẩm định mà 

không đáp ứng các tiêu chí của DLI 2.1 có thể được được trình trong những năm sau và 

các đấu nối sẽ được thẩm định tại thời điểm đó.   

11. Đối với DLI2.2 số xã nơi trường học và trạm y tế xã đã duy trì tình trạng vệ sinh 

được thẩm định thông qua xem xét giấy chứng nhận chất lượng nước đối với toàn bộ 

các trường mẫu giáo, tiểu học, và trung học cơ sở (theo danh sách đã thống nhất) cũng 

như các trạm y tế xã, được ký và đóng dấu của hiệu trưởng trường học/trưởng trạm y tế 

và Sở Y tế hoặc TTYTDP tỉnh, mỗi giấy chứng nhận sẽ được đính kèm một báo cáo xét 

nghiệm chất lượng nước. Kiểm đếm trực tiếp trạm y tế xã và 100% trường mẫu giáo, 

tiểu học, và trung học cơ sở công lập trong xã theo danh sách đã thống nhất để thẩm 

định các công trình nước ăn uống và công trình vệ sinh đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu. 

Bảng kiểm đánh giá tình trạng vệ sinh cho trường học và trạm y tế sẽ bao gồm các tiêu 

chí cụ thể mà phải quan sát cấu trúc trong của nhà tiêu và sự sạch sẽ ở phía trên, tính 

riêng tư và sự bảo trì, và có một địa điểm rửa tay có xà phòng và có nước cố định. Sẽ 

thực hiện thu thập hồ sơ bằng hình ảnh và hệ thống Định vị Địa lý (GPS). 

12. Để một xã đạt tiêu chuẩn vệ sinh toàn xã, toàn bộ các tiêu chí vềnước và công trình 

vệ sinh trường học và trạm y tế phải đáp ứng yêu cầu. Ví dụ, nếu một cơ quan (trường 

học, trạm y tế) được thẩm định mà không đạt xã đó sẽ không hợp lệ để được giải ngân. 

Để làm rõ, khi thẩm định xem các xã có duy trì tình trạng vệ sinh hay không, tỷ lệ số 

học sinh trên một hố xí, xácđịnh trong định nghĩa công trình vệ sinh trường học hợp vệ 

sinh, sẽ được lấy của năm mà trường được kiểm đếm xác nhận đạt tiêu chí DLI 1.2(vệ 

sinh toàn xã), chứ không phải năm mà trường được thẩm định cho DLI2.2 (trường duy 

trì trạng thái vệ sinh). 

13. Hướng dẫn các phương án cho các xã điều chỉnh địa giới hành chính triển khai 

chương trình (giả định các xã được đề cập trong các tình huống, trước khi sát nhập vào 

xã khác, đều nằm trong danh sách hợp lệ của WB) và các phương án cho các trường 

được sát nhập.  

A. Các xã đã triển khai các hoạt động can thiệp vệ sinh toàn xã (VSTX), tuy nhiên đến thời 

điểm kiểm đếm kết quả xã VSTX thì xã đã triển khai: 
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Trường hợp 1: đã được điều chỉnh địa giới hành chính, sát nhập vào thành phố trực thuộc 

tỉnh; hoặc thị trấn/phường/xã thuộc thành phố. 

 Xã cũ được kiểm đếm năm đó –nếu đạt tất cả các tiêu chí thì được tính kết quả cho VSTX 

nhưng sẽ không được kiểm đếm cho tiêu chí VSTX bền vững; nếu không đạt thì sẽ không 

được đăng ký kiểm đếm VSTX ở những năm tiếp theo; và  

 Xã “sát nhập” mới có thể đăng ky kiểm đếm các năm sau và xã này cũng hợp lệ để đăng 

ky kiểm đếm VTSX bền vững sau 2 năm nếu xã không trực thuộc thủ phủ của tỉnh.  

Trường hợp 2: đã được điều chỉnh địa giới hành chính, sát nhập vào xã khác chưa triển 

khai xã VSTX (xã này không nằm trong danh sách hợp lệ của WB và có tỷ lệ NT HGĐ HVS 

> 70%) 

 Xã cũ được kiểm đếm năm đó –nếu đạt tất cả các tiêu chí thì được tính kết quả cho VSTX 

nhưng sẽ không được kiểm đếm cho tiêu chí VSTX bền vững; nếu không đạt thì sẽ không 

được đăng ký kiểm đếm VSTX ở những năm tiếp theo; và  

 Xã mới “sát nhập” không được đăng ky kiểm đếm trong những năm tiếp theo trong 

trường hợp xã cũ đạt các tiêu chí VSTX nêu trên  

Trường hợp 3: đã được điều chỉnh địa giới hành chính, sát nhập vào xã khác chưa triển 

khai xã VSTX (xã này không nằm trong danh sách hợp lệ của WB và có tỷ lệ nhà tiêu HGĐ 

HVS < 70%). 

 Xã cũ được kiểm đếm năm đó –nếu đạt tất cả các tiêu chí thì được tính kết quả cho VSTX 

nhưng sẽ không được kiểm đếm cho tiêu chí VSTX bền vững; nếu trượt thì sẽ không được 

đăng ký VSTX cho những năm tiếp theo; và  

 Xã mới “sát nhập” có thể đăng ky kiểm đếm VSTX những năm tiếp theo và kiểm đếm xã 

VSTX bền vững sau 2 năm nếu có số liệu đầu vào chứng minh rằng tỷ lệ nhà tiêu được 

cải thiện tại đợt khảo sát (vào bất cứ thời gian trong giai đoạn thực hiện chương trình 

trước khi can thiệp) của xã chưa thực hiện CWS dưới 70% như theo mục 69 Sổ Tay 

POM. 

Trường hợp 4: đã được điều chỉnh địa giới hành chính, sát nhập vào xã khác chưa triển 

khai xã VSTX (xã này nằm trong danh sách hợp lệ của WB) 

 Xã cũ được kiểm đếm năm đó –nếu đạt tất cả các tiêu chí thì được tính kết quả cho VSTX 

nhưng sẽ không được kiểm đếm cho tiêu chí VSTX bền vững; nếu trượt thì sẽ không được 

đăng ký VSTX cho những năm tiếp theo; và  

 Xã “sát nhập” mới có thể đăng ky kiểm đếm các năm sau và xã này cũng hợp lệ để đăng 

ky kiểm đếm VTSX bền vững sau 2 năm   

Trường hợp 5 : đã được điều chỉnh địa giới hành chính chuyển sang huyện khác (tên xã, 

quy mô xã không thay đổi)  

 Sẽ kiểm đếm như các trường hợp bình thường khác. Tuy nhiên cần nộp thêm quyết định 

chuyển xã đến huyện khác cho mục đích xác nhận xã theo huyện mới. 

Trường hợp 6: đã được sát nhập với xã đã đạt VSTX năm trước 

 Xã đăng ký được kiểm đếm năm đó –nếu đạt tất cả các tiêu chí thì được tính kết quả cho 

VSTX nhưng sẽ không được kiểm đếm cho tiêu chí VSTX bền vững; nếu trượt thì sẽ không 

được đăng ky VSTX cho những năm tiếp theo; và 

 Xã mới “sát nhập”  không được đăng ký kiểm đếm VSTX trong những năm tiếp theo nếu 

xã đăng ký kiểm đếm đạt VSTX năm đó, nhưng hợp lệ để kiểm đếm VSTX bền vững sau 2 
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năm. Nếu xã đăng ký kiểm đếm không đạt VSTX năm đó thì xã “sát nhập” mới có thể 

đăng ky kiểm đếm các năm sau và xã này cũng hợp lệ để đăng ky kiểm đếm VTSX bền 

vững sau 2 năm nữa 

Trường hợp 7: đã được sát nhập với xã cũng kiểm đếm VSTX năm nay 

 Cả 2 xã có thể kiểm đếm năm đó- nếu đạt các tiêu chí thì được tính kết quả cho VSTX tuy 

nhiên các xã sẽ không hợp lệ để kiểm đếm VSTX bền vững; nếu các xã không đạt thì sẽ 

không hợp lệ để đăng ký kiểm đếm xã VSTX nữa; và 

 Xã mới “sát nhập” có thể đăng kiểm đếm VSTX trong các năm tới nếu một trong 2 xã 

không đạt VSTX và xã mới nhập hợp lệ để kiểm đếm VSTX bền vững sau 2 năm 

B. Các xã đã kiểm đếm và đạt vệ sinh toàn xã (VSTX) những năm trước, tuy nhiên đến thời 

điểm kiểm đếm kết quả xã VSTX bền vững thì xã đã triển khai: 

Trường hợp 1: đã được đổi thành tên xã khác (quy mô xã không thay đổi). 

 Sẽ kiểm đếm như các trường hợp bình thường khác. Tuy nhiên cần nộp thêm quyết định 

thay đổi tên xã cho mục đích xác nhận xã theo tên mới 

 

Hướng dẫn cho các trường hợp sát nhập trường: ví dụ trong trường hợp sát nhập trường 

tiểu học và trường THC: 

 Trường hợp 1: các trường tiểu học và THC nằm cạnh nhau (tức là: chung một bức 

tường). Nếu sau khi sát nhập không có vùng ngăn cách giữa hai trường, tức là chúng 

nằm trên cùng một khu đất và các thầy cô giáo và học sinh có thể nhanh chóng và dễ 

dàng tiếp cận các cơ sở vật chất của trường bao gồm các công trình vệ sinh, thì yêu cầu 

tối thiểu trường sau sát nhập phải có 4 công trình vệ sinh. Trong trường hợp ngược lại 

thì mỗi cơ sở (trường tiểu học và trường THC) cần có tối thiểu 4 công trình vệ sinh;  

 Trường hợp 2: Trường tiểu học và THC được sát nhập nằm cách xa nhau (không liền kề). 

Các trường này cần được xem như 2 cơ sở trường và mỗi cơ sở cần có tối thiểu 4 công 

trình vệ sinh. 

 

14. Đối với DLI 3.1 Công bố Kế hoạch và Báo cáo hàng năm yêu cầu xem xét toàn bộ 

các kế hoạch cấp tỉnh để kiểm tra đối chiếu với các tiêu chí trong các tài liệu liên quan 

của chương trình trong STTH và thẩm định rằng các kế hoạch này đã được xem là được 

NHTG “chấp nhận”, và xem xét báo cáo thực hiện chương trình do Bộ 

NNPTNT/PCERWASS lập. Để thẩm định việc công bố công khai các kế hoạch và báo 

cáo này, sẽ tiến hành xem xét các trang web của Chính phủ vàảnh chụp các kế hoạch và 

các báo cáo trên bảng thông tin xã do Bộ NN-PTNT cung cấp. 

15. Đối với DLI3.2, việc thực hiện kế hoạch tăng cường năng lực cho mỗi tỉnh sẽ được 

thẩm định thông qua kiểm tra bằng chứng nộp cho việc hoàn thành 100% các hoạt động 

chính được xá định cho năm thực hiện được báo cáo. Các hoạt động chính được xác 

định cho việc triển khai năm 2016 được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây, trong đó 

cũng bao gồm chi tiết về bằng chứng cần được thẩm định cho mỗi hoạt động.  

Số 

TT 
Hoạt động cấp Quốc gia Bằng chứng cần thiết 
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1 Tập huấn về kế hoạch BCC 

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 

2 
Tập huấn cho người đào tạo 

(TOT) cho các hoạt động BCC 

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 

3 

Đào tạo về Sổ tay, báo cáo hàng 

năm của tỉnh, Hướng dẫn người 

DTTS, giới và hướng về người 

nghèo 

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 

Số 

TT 
Hoạt động cấp Tỉnh Bằng chứng cần thiết 

4 Hội thảo khởi động cấp tỉnh 
Biên bản họp với dấu của đơn vị chịu trách nhiệm chính, 

danh sách người tham gia 

5 Tập huấn cho cán bộ PCERWASS 
Biên bản họp với dấu của đơn vị chịu trách nhiệm chính, 

danh sách người tham gia 

6 Tập huấn về IEC nước sạch Danh sách người tham gia; báo cáo tập huấn 

7 
Tập huấn cho cán bộ 

TTYTDP/TTKSBT  tỉnh và huyện 

Ghi chú về quy trình làm việc và danh sách các "cửa 

hàng vệ sinh tiện lợi" tiềm năng, xác nhận bởi 

TTYTDP/TTKSBT  

* Báo cáo học tập sẽ được chuẩn bị ở cấp Trung ương 

Từ năm 2018 trở đi, các hoạt động cốt lõi được định nghĩa trong bảng các hoạt động nâng 

cao năng lực chính  (DLI 3.2) mục 15. 

16. Khung chọn mẫu để thẩm định các DLI sẽ là toàn bộ các đầu ra do các tỉnh báo cáo 

(công trình cấp nước, đấu nối nước hộ gia đình, các hoạt động của kế hoạch BCC được 

thực hiện, các xã đạt được diện vệ sinh toàn xã, các xã duy trì được công trình vệ sinh 

hợp vệ sinh trong trường học và trạm y tế, các hoạt động từ kế hoạch tăng cường năng 

lực được thực hiện).  

17. Cỡ mẫu ước tính cho công tác thẩm định trong mỗi năm sẽ được hoàn thành dựa trên 

Kế hoạch hàng năm của tỉnh do các tỉnh trình nộp. Các đơn vị lấy mẫu bổ sung sẽ được 

lựa chọn tại thời điểm chọn mẫu ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu thay thế hộ gia đình 

trong trường hợp hộ gia đình ban đầu không thể tham gia thẩm định vì bất kỳ lý do gì. 

1. Bất kỳ chi tiết cụ thể nào về phương pháp luận thẩm định và định nghĩa liên quan để kết 

quả được thẩm định sẽ được cung cấp trong quá trình tập huấn. 

IV. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 

1. Công tác thẩm định sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng một số nguồn dữ liệu và 

phương pháp thu thập dữ liệu: 
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a. Rà soát hồ sơ và thông tin số liệu thứ cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

- Bản thiết kế kỹ thuật, hợp đồng, giấy chứng nhận đi vào hoạt động, biên bản nghiệm thu 

hoàn thành công trình, kết quả xét nghiệm chất lượng nước đã thực hiện; 

- Hồ sơ tài chính/báo cáo tài chính đã kiểm toán – để thẩm định (a) phần đóng góp ban 

đầu của người dân; (b) số tháng đã thu tiền nước; (c) lượng tiêu thụ; (d) doanh thu từ 

bán nước; (e) các nguồn tài chính khác nhận được; (f) chi phí vận hành, toàn bộ đều cần 

thiết để đánh giá tính bền vững về tài chính; 

- Hồ sơ đấu thầu. 

- Hồ sơ vận hành . 

- Hồ sơ từ NHCS và các chương trình cho vay khác. 

- Hồ sơ/cơ sở dữ liệu khách hàng hoặc quy trình chung áp dụng cho việc ghi nhận nhu 

cầu của khách hàng đối với dịch vụ mới. 

- Hồ sơ của các cán bộ xúc tiến vệ sinh, hồ sơ bán hàng sản phẩm vệ sinh, hợp đồng, biên 

lai.  

- Hồ sơ thông tin giữa các cá nhân về: thăm hộ gia đình, bao gồm đăng ký và bằng chứng 

về tài liệu BCC in ra hay biểu tượng, hay sticker; các cuộc họp và lễ hội vệ sinh bao 

gồm biên bản họp, ảnh, video. 

b. Kiểm đếm và quan sát trực tiếp công trình tại hộ gia đình và trường học, trạm y tế.  

- Đối với nhà tiêu: quan sát những tiêu chí thiết yếu và không thiết yếu58 đối với cấu trúc 

bể chứa và phần công trình nổi. 

- Đối với đấu nối nước: quan sát đấu nối đường ống nước, khả năng tiếp cận nước máy. 

c. Bảng câu hỏi/điều tra hộ gia đình và công trình trường học và trạm y tế. 

- Thông tin dân số cơ bản về hộ gia đình và công trình công lập. 

- Chi phí cho nhà tiêu, nguồn tài chính, nếu có. 

d. Rà soát dữ liệu xét nghiệm chất lượng nước. 

2. Các mẫu để thu thập thông tin sẽ được Ngân hàng thế giới xây dựng và cung cấp cho 

KTNN để sửa đổi. Bản cuối sẽ được trình lên Ngân hàng thế giới để phê duyệt.   

V. QUY CHẾ HIỆN TRƯỜNG   

1. Việc thẩm định thực tế phải được thực hiện bởi chuyên gia tư vấn/người kiểm đếm/ 

người điều tra được tuyển dụng cho mục đích này với sự giám sát của cán bộ KTNN. 

Người kiểm đếm/người điều tra sẽ được tuyển dụng thông qua ký kết hợp đồng với một 

công ty và sử dụng ĐKTC tuân thủ hướng dẫn đấu thầu của Ngân hàng thế giới.  

2. Khi cần thiết, công ty sẽ xin mọi giấy phép cần thiết để thực hiện hoạt động thu thập dữ 

liệu và sẽ tuân thủ mọi thủ tục của địa phương và có được mọi giấy phép cần thiết liên 

                                                 

58Xem định nghĩa ở Phần 15 
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quan đến các vấn đề hậu cần nhằm thực hiện điều tra, cũng như bảo hiểm y tế và tai nạn, 

lương và thuế cho mọi kiểm đếm viên và giám sát viên. 

3. Mọi mẫu và công cụ thu thập dữ liệu sẽ được Ngân hàng Thế giới cung cấp bằng tiếng 

Anh và sẽ được dịch sang tiếng Việt. Mẫu giấy sẽ được chuyển sang dạng kỹ thuật số và 

tải về một ứng dụng nhập dữ liệu cầm tay để thu thập dữ liệu dưới định dạng kỹ thuật số 

ngay tại hiện trường.  

4. Kiểm đếm viên sẽ sử dụng những tờ thông tin bằng tiếng địa phương để có thể cung cấp 

cho các hộ gia đình được mời tham gia thẩm định. Các hộ gia đình sau khi nhận được giấy 

mời sẽ được một thành viên nhóm điều tra là người kiểm đếm ở địa phương đến gặp. 

Người kiểm đếm này sẽ mang theo chứng minh thư hợp lệ, và giải thích cho hộ gia đình 

các thông tin về cuộc điều tra bằng cả lời nói và bằng tờ thông tin, và mời gia đình tham 

gia. 

5. Những người đồng ý tham gia điều tra sẽ được đề nghị chấp thuận bằng lời nói để xác 

nhận họ hiểu mục đích của hoạt động điều tra, hiểu rằng việc này sẽ bao gồm thu thập số 

liệu để phân tích, rằng thông tin cá nhân của họ sẽ được bảo mật, và rằng họ có toàn 

quyền rút khỏi cuộc điều tra vào bất cứ thời điểm nào họ muốn, và trong trường hợp đó, 

những thông tin cá nhân mà họ cung cấp sẽ không được sử dụng trong những lần phân 

tích tiếp theo, nhưng những thông tin đã được phân tích và tổng hợp từ trước vẫn sẽ được 

duy trì trong hệ thống dữ liệu. 

6. Việc đồng ý tham gia được thể hiện bằng lời nói.  Trong trường hợp người tham gia là 

trẻ em dưới 16 tuổi dù có hoặc không có khuyết tật về thể chất, cần có cả sự đồng ý bằng 

lời của trẻ và sự đồng ý bằng lời của người trưởng thành là họ hàng chịu trách nhiệm về 

trẻ hoặc người giám hộ cùng sống trong hộ gia đình trước khi tính trẻ em dưới 16 tuổi là 

người trả lời.   

7. Kiểm đếm viên/ điều tra viên sẽ tham gia vào đợt đào tạo 4 ngày và hai ngày thử 

nghiệm tại hiện trường liên quan đến bảng câu hỏi chi tiết và toàn bộ các quy tắc hiện 

trường cần thiết. Sau tập huấn và trước khi thí điểm tại hiện trường, dự kiến công ty điều 

tra sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện kỹ năng kiểm đếm, kể cả kiến thức về quy tắc hiện 

trường, hiểu biết về bảng câu hỏi và các phương án trả lời. Chỉ nên chọn những kiểm đếm 

viên có hiệu quả cao nhất tham gia vòng lựa chọn cuối cùng (tối đa 80% có hiệu quả cao 

nhất). Chỉ nên chọn không quá 20% nhân viên mới (những người chưa từng được công ty 

sử dụng trước đây) để thực hiện việc kiểm đếm. 

8. Các hộ dân tham gia sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bằng cách sử dụng danh mục đầu ra 

đầy đủ và cập nhật do các tỉnh cung cấp dựa trên chiến lược chọn mẫu xác định do KTNN 

và Ngân hàng thế giới cung cấp. Việc này bao gồm: 

(a) Lựa chọn ngẫu nhiên cỡ mẫu hộ gia đình theo chỉ định; 

(b) Sử dụng một nhóm hộ dân thay thế trong trường hợp hộ dân ban đầu không thể 

được phỏng vấn vì bất kỳ lý do gì;  

(c)  Chiến lược mã hóa duy nhất để bảo đảm mỗi hộ gia đình có một mã duy nhất để 

nhập dữ liệu và xác định và trong trường hợp phù hợp được kết nối với mã hóa 

duy nhất được sử dụng trong Báo cáo kết quả tổng hợp; và 
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(d) Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có thể lặp lại và ghi nhận đầy đủ.  

9. Trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu, sẽ tiến hành thí điểm ở hai khu vực kiểm đếm nông 

thôn (thôn), địa điểm do Ngân hàng thế giới lựa chọn và có thể bao gồm một khu vực 

miền núi và một khu vực đồng bằng, kể cả bằng chứng rằng: 

a. Các nhóm kiểm đếm hiện trường xác định chính xác và phỏng vấn các hộ dân ở 

những cụm thí điểm lựa chọn bằng thiết bị cầm tay di động để kiểm đếm dữ liệu. 

b. Dữ liệu thu thập được trên thiết bị cầm tay được tự động tải lên máy chủ. 

c. Thành viên nhóm kiểm đếm hiện trường hiểu vai trò của mình. 

d. Thành viên nhóm kiểm đếm hiện trường hiểu, và tuân thủ chính xác quy chế 

phỏng vấn ở toàn bộ các đơn vị trong mẫu (hộ gia đình, trường học, trạm y tế xã). 

e. Dữ liệu từ toàn bộ các đơn vị trong mẫu (hộ gia đình, trường học, trạm y tế xã) 

được chuyển thành công sang định dạng có thể đọc được bằng STATA. 

10. Chỉ số thực hiện thành công việc thu thập dữ liệu ở mọi địa điểm mẫu theo kế hoạch/ 

địa điểm mẫu thay thế, bao gồm:  

f. Bộ dữ liệu hoàn chỉnh bao gồm toàn bộ dữ liệu được mã hóa từ cụm. 

g. Nhật ký điện tử của giám sát viên ghi nhận: Ngày đến và hoàn thành cụm/PSU, bất 

kỳ khó khăn hoặc sai lệch đáng kể nào so với kế hoạch hiện trường chuẩn, ghi 

nhận về mỗi trường hợp thay thế hộ dân cần thiết, bao gồm lý do thay thế.  

11. Chỉnh sửa cuối cùng đối với bảng câu hỏi sẽ được thực hiện sau thử nghiệm hiện trường 

và sau đó sẽ không được sửa đổi bảng câu hỏi ngoại trừ sửa lỗi ở câu hỏi, bộ lọc, hoặc tra 

cứu. 

12. Kiểm đếm viên/ điều tra viên phải tìm gặp hộ dân trong danh sách điều tra tối thiểu 3 

lần và sẽ trở lại mọi hộ dân vắng mặt trong thời gian chưa tới 3 tuần. Mọi cuộc gặp khi trở 

lại này phải được ghi nhận đầy đủ cùng với lý do không thể phỏng vấn hộ gia đình, theo 

mẫu được cung cấp. 

13. Nếu hộ dân thay thế được chọn mẫu, khi đó hộ dân thay thế chỉ được tới gặp sau khi đã 

thực hiện mọi nỗ lực để tìm gặp hộ dân trong mẫu ban đầu.  

14. Ngày và thời gian bắt đầu và ngày và thời gian kết thúc của mọi phỏng vấn hộ gia đình 

phải được ghi nhận chính xác. 

15. Lý do từ chối phải được ghi nhận chính xác cho mọi hộ dân từ chối tham gia điều tra. 

16. Công ty phải trở lại phỏng vấn mọi hộ dân mà bảng câu hỏi được xác định là chưa đạt 

tiêu chuẩn. 

17. Mọi bảng câu hỏi đã được trả lời phải được kiểm tra về sự đầy đủ, chất lượng, và sự 

thống nhất ngay tại hiện trường vào cùng ngày/tối của việc kiểm đếm. 

18. Hàng ngày, giám sát điều tra/trưởng nhóm sẽ kiểm tra lại một hộ của một Kiểm đếm 

viên để thẩm định thông tin được thu thập. Việc này là để bảo đảm kiểm đếm viên không 

tự bịa ra số liệu.  
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19. Nhóm công tác Ngân hàng thế giới có thể tới gặp nhóm kiểm đếm hiện trường và tiến 

hành kiểm tra đối với chất lượng nhập dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào trong khi kiểm đếm 

tại hiện trường hoặc nhập dữ liệu. Nếu được yêu cầu, công ty điều tra phải cung cấp đầy 

đủ chi tiết của kế hoạch hiện trường và tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên của nhóm 

công tác Ngân hàng thế giới nếu họ muốn kiểm tra, rà soát chất lượng bảng câu hỏi hay 

đánh giá bất kỳ khía cạnh nào khác trong quy trình kiểm soát chất lượng. 

20. Công ty điều tra phải hoàn thành báo cáo tiến độ trực tuyến hàng tuần trong giai đoạn 

làm việc tại hiện trường và nhập dữ liệu. Báo cáo tiến độ sẽ bao gồm các tập tin giám sát 

hàng tuần. 

21. Mọi kiểm đếm viên phải được cung cấp một mã duy nhất. Toàn bộ nhân viên mới phải 

được cung cấp mã mới. Cụ thể, mã này sẽ được áp dụng theo nhóm.   

Ghi chú: Quy chế thẩm định có thể được điều chỉnh cho phù hợp với 

tình hình thực tế trong quá trình thực hiện với sự đồng thuận của các bên. 

 

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY ĐIỀU TRA  

Năng lực nhân sự 

1. Trong tất cả các trường hợp, người kiểm đếm cần phải: 

(e) Thành thạo tiếng Việt; 

(f) Có khả năng đọc viết và tính toán tốt đủ đáp ứng yêu cầu thu thập số liệu; 

(g) Có đủ sức khỏe để di chuyển trong cộng đồng và dễ dàng tiếp cận các hộ gia đình; 

(h) Có kỹ năng giao tiếp xã hội xuất sắc (đặc biệt, có khả năng thể hiện thái độ chuyên 

nghiệp và tôn trọng với người dân thuộc đủ mọi điều kiện kinh tế xã hội khác nhau 

và khả năng tạo sự thoải mái với người giao tiếp ở mọi lứa tuổi khác nhau); và 

(i) Nhạy cảm với các quy tắc về văn hóa và hành vi phù hợp (liên quan tới lĩnh vực 

thẩm định).  

2. Kiểm đếm viên có kiến thức về những lĩnh vực sau là một lợi thế quan trọng: 

(j) Điều kiện vệ sinh tại cộng đồng (các công trình vệ sinh của xã, tình trạng phóng uế 

bừa bãi, ô nhiễm các nguồn nước/đồng ruộng do nước thải); 

(k) Các nguồn cấp nước tập trung (khả năng tiếp cận, chất lượng, tính ổn định, số 

lượng đấu nối tại mỗi cộng đồng); 

(l) Các nguồn cấp nước cá thể; và 

(m) Chất lượng nhà ở. 

 

Tập huấn Kiểm đếm viên 

1. Ngoài nội dung kỹ thuật và chi tiết của bảng câu hỏi, thành viên nhóm nòng cốt cần 

chuyển tải cho người kiểm đếm những nội dung sau trong quá trình tập huấn: 

(n) Mô tả vai trò của CQTĐĐL và mục đích của hoạt động thẩm định kết quả; 
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(o) Tổng quan về mỗi công cụ sẽ sử dụng. 

(p) Yêu cầu đối với người được tuyển chọn theo điều khoản tham chiếu của họ, trong 

đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về hành vi và đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là khi 

đề nghị sự đồng ý của hộ gia đình hay sự tham gia các nhóm dễ bị tổn thương (như 

trẻ em và người khuyết tật), các biện pháp đánh giá người tham gia có muốn tiếp 

tục cuộc điều tra nữa hay không sau khi được tuyển dụng và tham gia. 

(q) Nội dung cần thu thập và thời gian dự kiến để thu thập dữ liệu theo mỗi phương 

pháp, thông qua:  

- Nhắc lại phương pháp lựa chọn hộ gia đình; giải thích quy trình chọn mẫu ngẫu nhiên 

và tầm quan trọng của việc tuân thủ quy trình này; 

- Rà soát kỹ từng bước trong bảng câu hỏi để đảm bảo bảng câu hỏi có nội dung phù 

hợp và dễ hiểu cho cả kiểm đếm viên lẫn người dân địa phương; 

- Giải thích khái niệm đồng ý tham gia sau khi được thông tin đầy đủ; và 

- Thực hành đóng vai tình huống tiếp xúc giữa người tham gia và người kiểm đếm. 

- Kiểm tra hiểu biết kỹ thuật thông qua việc sử dụng ảnh chụp và ví dụ. 

(r) Rà soát về quy trình ghi nhật ký thăm hộ gia đình nhằm ghi lại kết quả của các lần 

thăm; 

(s) Nghi thức giao tiếp với người tham gia trong đó có vấn đề quản lý kỳ vọng của 

người tham gia; 

(t) Tập huấn sử dụng thiết bị thu thập thông tin di động; và 

(u) Thực hành đóng vai lựa chọn hộ gia đình, thuyết phục gia đình đồng ý tham gia, 

triển khai bảng hỏi, và ghi nhật ký kết quả thăm hộ. 

Sổ tay Tập huấn Kiểm đếm viên 

1. Vai trò của người kiểm đếm sẽ được trình bày trong các tài liệu hướng dẫn. Những tài 

liệu này sẽ được CQTĐĐL giải thích và cung cấp cho mỗi người kiểm đếm. Hướng dẫn 

bao gồm những nội dung sau:  

(v) Các cộng đồng được chọn để tiến hành thẩm định; 

(w) Xác định các hộ gia đình;  

(x) Danh sách các thủ tục bổ sung về thu thập số liệu, bao gồm toàn bộ các công cụ 

điều tra và quy trình triển khai các công cụ này; 

(y) Hướng dẫn một số cách giới thiệu bản thân với người tham gia và xin thực hiện 

phỏng vấn; 

(z) Hướng dẫn một số cách trình bày bảng hỏi phù hợp với tất cả những người thuộc 

nhóm mục tiêu trong hộ gia đình; 

(aa) Hướng dẫn một số cách khơi gợi khi giao tiếp với người tham gia về các công 

cụ điều tra. 
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VII. QUẢN LÝ DỮ LIỆU 

1. Kiểm soáttài liệu, đặt tên, cách mã hóa- CQTĐĐL sẽ xây dựng một quy ước đặt tên 

cho các tập tin (file) dữ liệu.  CQTĐĐL cũng sẽ đề xuất một phương pháp mã hóa phù 

hợp với quy chuẩn của CTMTQG. Những phương pháp này đều phải được Ngân hàng 

thế giới xem xét và thống nhất. 

2. Nhập dữ liệu - Dữ liệu sẽ được nhập vào công cụ khảo sát trên thiết bị di động. 

3. Kiểm soát chất lượng dữ liệu - Quy trình kiểm soát chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu 

bao gồm những nội dung sau: 

(bb) Tên người kiểm đếm hoặc người điều tra hiện trường đã thu thập những thông 

tin này, và tên người giám sát trực tiếp được ghi rõ trên mỗi bảng hỏi, biểu mẫu 

thông tin, hoặc điều tra. 

(cc) Trong quá trình thu thập, người kiểm đếm cần kiểm tra tính logic của từng câu 

trả lời, nếu thấy không rõ thì phải xác minh lại. 

(dd) Trong quá trình thu thập thông tin tại hiện trường, cả người kiểm đếm và người 

giám sát cần thường xuyên kiểm tra (hàng ngày hoặc hàng tuần tùy điều kiện) tất 

cả các biểu mẫu thông tin đã thu được xem có điểm nào thiếu nhất quán hoặc thiếu 

thông tin hay không. Nếu có, người kiểm đếm/người điều tra cần nỗ lực lấp đầy 

các phần thiếu hụt (bằng cách quay lại hỏi thêm) hoặc xác minh những thông tin 

không nhất quán. 

(ee) Cả người kiểm đếm và người giám sát cần kiểm tra biểu mẫu điều tra về tính 

nhất quán và đầy đủ số liệu, đảm bảo rằng thông tin trên mẫu là chính xác trước 

khi tải kết quả lên máy chủ. 

4. Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu - CQTĐĐL sẽ đề xuất một phương pháp lưu trữ dữ liệu đảm 

bảo phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về bảo vệ dữ liệu, và được Ngân hàng thế giới 

chấp thuận. 

 

VIII. ĐỊNH NGHĨA   

Xem Phần 15 của Sổ tay về bộ định nghĩa hoàn chỉnh; các định nghĩa này cần được đưa 

vào đây khi Thủ tục Thẩm định được ban hành cho việc thẩm định.    

 

 

IX. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ   

1. Báo cáo Thẩm định kết quả (BCTĐ) hàng năm sẽ do CQTĐĐL chuẩn bị và trình nộp 

cho Ngân hàng. Dự thảo sơ bộ có thể được cung cấp cho Ngân hàng để Ngân hàng tham 

vấn KTNN và Bộ NN-PTNT trước khi hoàn thiện báo cáo cuối cùng. Báo cáo nên bao 

gồm những phần sau:  

(ff) Tóm tắt những phát hiện chính, bao gồm số liệu mục tiêu hàng năm đạt được cho 

mỗi DLI và so sánh với số liệu được báo cáo và số liệu mục tiêu; 

(gg) Phương pháp thẩm định và phân tích dữ liệu thu thập được; 
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(hh) Số liệu thống kê mô tả tóm tắt cho mỗi tỉnh dưới hình thức bảng biểu, số liệu, 

và phần viết đi kèm;  

(ii) Chứng minh và đánh giá tính chính xác của thông tin các tỉnh báo cáo bằng kiểm 

thử thống kê phù hợp, theo đúng Quy chế Thẩm định; 

(jj) Mục tiêu đạt được cho mỗi DLI trong Giai đoạn Chương trình tương ứng. 
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PHỤ LỤC 8 

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH 

 

Tiến độ chung so với các hoạt động của Chương trình cũng như với các chỉ số liên quan 

đến: tính tuân thủ với Kế hoạch hành động Chương trình; về quản lý tài chính; và về các 

khía cạnh xã hội trong Chương trình cần được theo dõi định kỳ và đưa vào các Báo cáo 

Chương trình hàng năm đượchoàn thành bởi mỗi trong số 21 tỉnh tham gia Chương trình . 

Ngoài 21 báo cáo này, hàng năm Bộ NN-PTNT sẽ lập Báo cáo Kết quả và Chương trình 

Tổng hợp, bao gồm các thông tin tổng hợp có trong Báo cáo Chương trình hàng năm do 

các tỉnh tham gia Chương trình lập. Báo cáo kết quả và Chương trình Tổng hợp cũng sẽ 

báo cáo về tiến độ đạt được so với PDO, Văn kiện Chương trình và các chỉ số kết quả 

trung gian trong Khung kết quả trong Tài liệu Thẩm định Chương trình; các thông tin chi 

tiết hơn về tuân thủ Kế hoạch hành động Chương trình; kết quả thực hiện đấu thầu, quản 

lý tài chính, quản trị, xã hội và môi trường; tiến độ của các hợp phần tăng cường năng 

lực; và báo cáo về các hoạt động liên quan đến giới và người tàn tật trong Chương trình. 

Tất cả các báo cáo sẽ được nộp cho Ngân hàng thế giới hàng năm, và công bố công khai 

với vai trò là một phần của các mục tiêu DLI cả trên các trang Web của Bộ NN-PTNT 

(Tổng cục Thủy lợi; Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn), Bộ Y tế, Bộ 

GD-ĐT và ở cấp địa phương (Sở Nông nghiệp và PTNT…) và thông qua các cuộc họp và 

bảng thông báo cấp xã. Để các Báo cáo Chương trình hàng năm và Báo cáo kết quả và 

Chương trình Tổng hợp được NHTG chấp thuận, các báo cáo này cần bảo đảm thông tin 

chính xác, không có lỗi, tuân thủ biểu mẫu do NHTG đặt ra và được ký và đóng dấu bởi 

UBND tỉnh (Báo cáo Chương trình hàng năm) và Bộ NN-PTNT (Báo cáo Kết quả và 

Chương trình Tổng hợp). Hướng dẫn về nội dung của các Báo cáo Chương trình hàng 

năm và Báo cáo kết quả và Chương trình Tổng hợp được trình bày dưới đây: 

Nội dung Báo cáo Chương trình hàng năm 

I. Tiến độ Thực hiện 

(a) Báo cáo về tiến độ chung so với các mục tiêu DLI liên quan trong giai đoạn 

Chương trình ở cấp tỉnh theo Ma trận DLI. 

(b) Phân theo chi tiết kết quả đạt được so với từng hợp phần của các DLI,chi tiết theo 

% HGĐ do nam làm chủ, % HGĐ do nữ làm chủ, và HGĐ DTTS: 

DLI Yêu cầu báo cáo 

1.1 Số kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi 

(BCC) đã phê duyệt được thực hiện bởi các 

tỉnh tham gia Chương trình. 

Danh sách các hoạt động được thực hiện theo kế 

hoạch BCC và dòng kinh phí đáp ứng cho BCC đảm 

bảo đủ theo yêu cầu nêu trong kế hoạch. 

 

1.2 Số xã mới vệ sinh toàn xã tại các tỉnh 

tham gia Chương trình 

Dân cư của mỗi xã đã đạt VSTX 

Tỷ lệ % các hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 

Tỷ lệ % các hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện 

Tỷ lệ % hộ gia đình có điểm rửa tay, có xà phòng 
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DLI Yêu cầu báo cáo 

(hoặc sản phẩm thay thế xà phòng) và nước; và 

Số trường học và trạm y tế xã có công trình cấp nước 

hoạt động và tình trạng vệ sinh hoạt, và số trường học 

và trạm y tế không có. 

 

1.3 Số đấu nối mới cấp nước tới hộ gia đình  

được xây mớihay cải tạo đang hoạt động 

(FWSC) tại các tỉnh tham gia Chương trình 

Được định nghĩa là đấu nối cung cấp nước cho hộ gia 

đình 24/7, có tính đến dự trữ tại chỗ, cho phép tỷ lệ  

ngừng hoạt động20% trung bình hàng tháng; và 

Số hộ gia đình có đấu nối cấp nước đáp ứng tiêu chuẩn 

đấu nối cấp nước hoạt động (FWSC). 

 

2.1 Số hộ gia đình tại các tỉnh tham gia 

Chương trình đấu nối hệ thống cấp nước bền 

vững sau hai năm sử dụng  từ hệ thống cấp 

nước bền vững 

Danh sách mỗi công trình đã bắt đầu hoạt động được 

từ 2 năm trở lên. Bao gồm: 

Chi tiết về chất lượng nước theo Tiêu chuẩn của Chính 

phủ; 

Mô hình quản lý hệ thống; 

Tỷ lệ % đấu nối hệ thống theo kế hoạch là FWSC; và 

Tỷ lệ % chi phí vận hành và bảo dưỡng được bù đắp 

bởi doanh thu hoạt động 

(Đối với các hệ thống mở rộng, phải bao gồm cả công 

trình hiện hữu và phần mở rộng) 

 

2.2 Số xã tại các tỉnh tham gia Chương 

trìnhmà đã đạt được vệ sinh toàn xã sau hai 

năm, nơi tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học, 

trường học và trạm y tế xãduy trì được tình 

trạng vệ sinh. 

Cho mỗi xã: 

Số trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học cơ 

sở công lập đã duy trì được tình trạng vệ sinh và số 

trường không duy trì được; và 

SốTrạm y tế đã duy trì được tình trạng vệ sinh và số 

Trạm Y tế không duy trì được 

3.1 Số Kế hoạch và Báo cáo Chương trình 

hàng năm được công bố công khai 

Ngày và địa điểm công bố Kế hoạch Chương trình 

hàng năm và Báo cáo Chương trình hàng năm ở cấp 

tỉnh 

3.2 Số Kế hoạch tăng cườngnăng lực hàng 

năm đã phê duyệt được thực hiện 

Danh sách các hoạt động được thực hiện theo Kế 

hoạch tăng cườngnăng lực hàng năm ở cấp tỉnh 

Số cán bộ/ người hưởng lời từ các chương trình 

xây dựng năng lực chia theo các nhóm sau: chính 

quyền trung ương, chính quyền địa phương, xã, các tổ 

chức quần chúng, và các nhà cung cấp tư nhân. 

 

 

(c) Chia các nhóm hưởng lợi trực tiếp của chương trình theo % HGĐ có nam làm chủ hộ, % HGĐ 

có nữ làm chủ hộ, và % HGĐ DTTS.. 
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II. Tuân thủ KHHĐ 

Hành 

động 

trong 

KHHĐ 

Tiêu chí 

1 
Cơ sở dữ liệu về khiếu nại và phản hồi khiếu nại của người hưởng lợi đã được lập và duy trì 

Báo cáo hàng năm gửi cho Bộ NN-PTNT 

2 

Xem xét tất cả các đề xuất 

Loại bỏ các DNNN phụ thuộc 

Không có công ty trong các danh sách bị cấm đấu thầu 

3 

Kế hoạch và ngân sách hàng năm đã được phê duyệt ở cấp tỉnh 

Phân bổ ngân sách được thực hiện cho Chương trình và thời gian phân bổ ngân sách được 

thực hiện 

Phân bổ cho vệ sinh và truyền thông được thực hiện theo hướng dẫn liên bộ tương ứng 

4 

Xây dựng và thực hiện hướng dẫn về sự tham gia và tham vấn với người dân địa phương, 

bao gồm DTTS và các nhóm dễ bị tổn thương, dựa trên hướng dẫn cơ bản về làm việc với 

người dân tộc thiểu số cho chương trình này trong Phụ lục 5A. 

5 Triển khai hợp phần BCC của Chương trình theo Sổ tay thực hiện Chương trình 

III. Quản lý Tài chính. 

(a) Báo cáo tài chính: Định dạng của báo cáo tài chính cần tuân thủ chuẩn mực kế 

toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính, yêu cầu về Báo cáo về Nguồn và Sử 

dụng Vốn và Báo cáo Cân đối Vốn; 

(b) Ngân sách hàng năm (yêu cầu và nhận được); 

(c) Đối chiếu; và 

(d) Báo cáo kiểm toán. 
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IV. Các khía cạnh xã hội 

Dữ liệu sau đây sẽ được lưu trữ về thu hồi đất và đền bùvà rủi ro tác động xã hội của luồng 

lao động ở cấp tỉnh 

Phạm vi tác động của công trình tính tới 15/4/2018 

 

S

S 

T

T 

Công 

trình 

Số HGĐ bị ảnh hưởng vĩnh viễn Diện tích đất thu hồi vĩnh 

viễn (m2) 

Tổng 

diện 

tích 

đất 

hiến 

tặng 

(m2) 

# HGĐ bị AH nặng nề 

#

 HGĐ
 

y
ế

u
 

th
ế 

b
ị 

ảnh
 

h
ư

ở
n

g
 

(mất 

<
3

0
%

 

đ
ất 

n
ô

n
g

 

n
g

h
iệ

p
 

#

 HGĐ
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ị 
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#
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n
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ổ
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HGĐ
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Đ
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ở
 

Đ

ất 
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rừ
n
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Đ
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T

ổ
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T
ổ

n
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#
 

H
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ất =
 

<
3

0
%
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n
ô

n
g

 n
g
h

iệp
 

#
 

H
G

Đ
 d

i d
ờ

i 

b
ị 

ản
h
 

h
ư

ở
n

g
 

          

1 

Công 

trình A               

2 

Công 

trình B 
   

           

3 

Công 

trình C               

4 

…

.               

  Tổng               

 

 

Tình hình chi trả đền bù tính tới 15/4/2018 

S

tt 

Công 

trình 

T
ổ

n
g

 

g
iá

 trị 

b
ồ

i 

th
ư

ờ
n

g
 

Tổng đã chi trả 

('000 VND) 

Tình trạng chi trả 

bồi thường 

TÌnh trạng giải 

phóng mặt bằng  

#HGĐ 

bị AH hiến đất  

   

Đ
ã 

đ
ư

ợ
c 

trả tiền
 tớ

i n
ay

 

S
ẽ 

đ
ư

ợ
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#
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G
Đ
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#
 H

G
Đ
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ị 

A
H
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h
ô

n
g

 g
iao

 

đ
ất 

 

1 Công trình A         

2 Công trình B         

3 
Công 
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trình C 

4 ….         

 

 Tổng         

 

 

   

Đ
ã 
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ư
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#
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G
Đ
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ị 

A
H
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n
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đ
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1 Công trình A         

2 Công trình B         

3 Công trình C         

4 ….         

 

 Tổng         

Chú thích: Bao gồm tác động do mạng lưới đường ống 

 

Theo dõi luồng lao động của các nhà thầu 

Stt Tên công trình Số lượng công nhân theo công trình 

< 50 công nhân => 50-100 >100 

1 Công trình A X   

2 Công trình B    

3 Công trình C    

4 ….    

     

Tác động dẫn tới rủi ro xã hội do luồng lao động gây ra 

Stt Tác động xã hội Có Không Giải pháp 

khuyến 

nghị 

Tình trạng giải quyết 

1 Rủi ro mâu thuẫn xã hội liên quan đến những 

khác biệt về tôn giáo, văn hoá hoặc dân tộc. 

X    

2 
Rủi ro tăng lên về hành vi và tội phạm tiềm 

ẩn (trộm cắp, tấn công, lạm dụng, mại dâm 

và buôn bán người) 
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3 Gánh nặng tăng lên về và cạnh tranh trong 

cung cấp dịch vụ công (như nước, điện, dịch 

vụ y tế, giao thông, giáo dục và dịch vụ xã 

hội) 

    

4 Rủi ro tăng lên về bệnh truyền nhiễm và 

gánh nặng lên dịch vụ y tế địa phương  

    

5 Bạo lực về giới (như lạm dụng tình dục với 

phụ nữ và trẻ em gái, khai thác quan hệ tình 

dục, và quan hệ tình dục ngầm với trẻ em vị 

thành niên) 

   

 

 

 

6 Lạm dụng sức lao động trẻ em và bỏ học ở 

trẻ em  

    

7 Giao thông và tai nạn giao thông gia tăng      

Nội dung Báo cáo kết quả và Chương trình tổng hợp 

I. Khung kết quả 

(a) Tiến độ định tính và định lượng thực hiện đối với 5 chỉ số PDO và 11 chỉ số kết 

quả trung gian trong Khung kết quả, xem Phụ lục 19. 

II. Kế hoạch hành động Chương trình 

(a) Tiến độ định tính của 5 hành động trong Kế hoạch hành động Chương trình.  

III. Đấu thầu, Quản lý tài chính và Quản trị 

(a) Báo cáo các chỉ số đấu thầu, quản lý tài chính và quản trị trong Phụ lục 10 

IV. Môi trường 

(a) Số lượng cán bộ được bổ nhiệm của PCERWASS chịu trách nhiệm về các khía 

cạnh môi trường của chương trình: 

(b) Số lượng cán bộ được bổ nhiệm của Sở Y tế chịu trách nhiệm về các khía cạnh 

môi trường của chương trình: 

(c) Báo cáo tiểu dự án (sử dụng bảng dưới đây) 

Từ  tới (giai đoạn báo 

cáo) 

tháng/năm 

……tháng/năm 

Số tiểu dự án.............  

Nghiên 

cứu khả 

thi/thiết kế 

đã hoàn 

thành 

ĐTM/KH

BVMT 

được 

chuẩn bị  

ĐTM/KH

BVMT 

được phê 

duyệt  

Giấy phép 

khai thác 

nước 

Giấy phép xả 

nước 

Quy tắc 

thực 

hành về 

môi 

trường 

được 

đưa vào 

tài liệu 

đấu thầu 

Môi trường  

Giám sát đưa 

vào báo cáo 

tiến độ 
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Số lượng công trình 

cấp nước sử dụng 

nước mặt 

   Yêu cầu: .... 

Nộp: …  

Cấp:  … 

Yêu cầu: .... 

Nộp: …  

Cấp: … 

  

Số lượng công trình 

cấp nước và vệ sinh 

nông thôn sử dụng 

nước ngầm 

   Yêu cầu: .... 

Nộp: …  

Cấp: … 

Yêu cầu: .... 

Nộp: …  

Cấp: … 

  

Số lượng công trình 

cấp nước và vệ sinh 

nông thôn sử dụng 

nước mặt 

   Yêu cầu: .... 

Nộp: …  

Cấp: … 

Yêu cầu: .... 

Nộp: …  

Cấp: … 

  

Số lượng công trình 

cấp nước và vệ sinh 

sử dụng nước ngầm 

   Yêu cầu: .... 

Nộp: …  

Cấp: … 

Yêu cầu: .... 

Nộp: …  

Cấp: … 

  

Số lượng đào tạo về môi trường 

được tiến hành trong giai đoạn báo 

cáo 

 

Thuyết minh về loại hình và phạm 

vi tác động môi trường đã được 

thảo luận trong ĐTM/KHBVMT 

 

Nhận xét về việc đưa các biện pháp 

giảm nhẹ tác động vào thiết kế kỹ 

thuật, ví dụ như chọn địa điểm, xử 

lý bùn cầu, v.vp) và hồ sơ mời thầu 

và hợp đồng. 

 

 

Nhận xét về các khía cạnh môi 

trường trong quá trình xây dựng: 

tác động, các biện pháp giảm nhẹ 

tác động do Nhà thầu thực hiện 

 

Các nhận xét khác về thông điệp 

môi trường trong các chiến dịch 

truyền thông 

 

Lượng nước ngầm và nước mặt 

được khai thác trong Chương trình 

 

 

Số khiếu nại về môi trường nhận 

được, mô tả quy trình thủ tục giải 

quyết khiếu nại và hồ sơ xử lý 

khiếu nại về vấn đề môi trường. 

 

Các nhận xét khác  

 

V. Xã hội 

(a) Báo cáo về tham vấn với và sjw tham gia của người DTTS vào chu trình đầu tư và 

vận hành công trình của chương trình tuân theo bảng sau.. 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ, đàn ông, và DTTS vào chu 

trình đầu tư và vận hành Công trình cấp nước máy 

Bước/ 

Giai đoạn  

Hành động cần thiết để có sự 

tham gia của đàn ông, phụ nữ, 

DTTS 

Check (tick 

sau khi đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu trách 

nhiệm 

 

  CHUẨN BỊ  C

ó 

K

hông 

 

1,1. 

Sàng lọc để 

xác định 

tiểu dự án 

 Tiến hành sàng lọc sự có mặt 

của các xã/ làng DTTS trong 

khu vực dự án và thu nhập dữ 

liệu thống kê về dân số, chia 

theo nhóm dân tộc thiểu số và 

giới, trình độ học vấn, nghề 

nghiệp/ hoạt động sinh kế, thu 

nhập, nhu cầu sử dụng nước. 

Phân tích dữ liệu đã được thu 

thập 

   NCERWASS 

 UBDT 

 PCERWASS 

 UBND xã 

 Tư vấn 

 Đầu mối liên hệ về giới/ 

DTTS  

 Xin ý kiến của nam giới, phụ 

nữ, người DTTS về việc lựa 

chọn (các) tiểu dự án  

  

1.2. 

Nghiên cứu 

khả thi và 

Chuẩn bị 

tài liệu dự 

án 

 Công bố thông tin bao gồm cả 

cơ chế giải quyết khiếu nại 

(CCGQKN) và tiến hành tham 

vấn có ý nghĩa về các hoạt 

động của Chương trình, các 

công trình sẽ được thi công và 

các chính sách sẽ có ảnh 

hưởng tích cực, và tiêu cực tới 

đàn ông, phụ nữ, DTTS; 

   NCERWASS 

 UBDT 

 VPĐPCT 

 PCERWASS 

 Cán bộ Chương trình ở 

cấp xã  

 Đầu mối liên hệ về giới/ 

DTTS 

 Tư vấn 

 Hội đồng Tái định cư/ 

Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất  

1,3. 

Thiết kế kỹ 

thuật và 

lựa chọn 

(các) nhà 

thầu thi 

 Tham vấn với cộng đồng, 

DTTS về thiết kế kỹ thuật của 

công trình  

   Chủ đầu tư hoặc tư vấn 

NCKT với sự hỗ trợ của 

cán bộ Chương trình 

cấp xã 

 Nhà thầu, hợp tác với 

UBND xã 

  Thông báo cho cộng đồng, 

DTTS về (các) nhà thầu thi 

công được chọn 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ, đàn ông, và DTTS vào chu 

trình đầu tư và vận hành Công trình cấp nước máy 

Bước/ 

Giai đoạn  

Hành động cần thiết để có sự 

tham gia của đàn ông, phụ nữ, 

DTTS 

Check (tick 

sau khi đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu trách 

nhiệm 

 

công tiểu 

dự án 

 Tiến hành chiến dịch Thông 

tin, Giáo dục và Truyền thông 

(TTGDTT) phù hợp về văn 

hóa và ngôn ngữ với chú 

trọng đặc biệt tới bối cảnh địa 

phương, trình độ văn hóa và 

ngôn ngữ của các đối tượng 

truyền thông là DTTS, nam 

giới và phụ nữ. 

   NCERWASS 

 PCERWASS  

 II. TRIỂN KHAI 

 

   

2,1. 

Triển khai 

các quy 

định về an 

toàn  

 Tiến hành tham vấn với nam 

giới, phụ nữ, DTTS bị ảnh 

hưởng về quyền và quyền 

được hưởng đền bù nếu phù 

hợp; 

   VPĐPCT 

 PCERWASS 

 Hội đồng Tái định cư/ 

Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất 

 UBND xã  

 Đưa phụ nữ, người DTTS 

tham gia vào quá trình thẩm 

định đánh giá tổn thất 

  

 Tiến hành tham vấn với nam 

giới, phụ nữ, người DTTS bị 

ảnh hưởng về kế hoạch đền bù 

và tái định cư; 

  

 Tiến hành tham vấn với nam 

giới, phụ nữ, người DTTS bị 

ảnh hưởng về hiến đất tự 

nguyện khi phù hợp. 

  

 Giám sát việc thực hiện tái 

định cư với sự tham gia của 

DTTS và phụ nữ người 

DTTS. 

  

2,2. 

Thi công  

 Huy động cả nam giới, phụ 

nữ, người DTTS, đặc biệt là 

phụ nữ có các cơ hội làm việc 

trong quá trình thi công các 

tiểu dự án mà phù hợp với kỹ 

năng và năng lực của phụ nữ, 

   PCERWASS 

 Nhà thầu, phối hợp với 

UBND xã, với sự hỗ trợ 

của cán bộ Chương 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ, đàn ông, và DTTS vào chu 

trình đầu tư và vận hành Công trình cấp nước máy 

Bước/ 

Giai đoạn  

Hành động cần thiết để có sự 

tham gia của đàn ông, phụ nữ, 

DTTS 

Check (tick 

sau khi đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu trách 

nhiệm 

 

DTTS, ưu tiên cho phụ nữ. trình 

 

 
 Chi trả công bằng cho nam 

giới và phụ nữ đối với cùng 

một việc làm 

  

 Tập huấn cho phụ nữ, DTTS 

được chọn về lao động an toàn 

trước khi làm việc cho dự án   

  

 Tiến hành tham vấn với nam 

giới, phụ nữ, DTTS về những 

rủi ro xã hội tiềm tàng do 

luồng lao động đổ về cộng 

đồng, chú trọng tới tác động 

đối với phụ nữ và người già, 

và các biện pháp giảm nhẹ tác 

động.  

  

2,3. 

Theo dõi 

thi công và 

an toàn 

 Tiến hành tham vấn với nam 

giới, phụ nữ, DTTS trong việc 

thành lập một nhóm giám sát 

cộng đồng để giám sát việc thi 

công và đảm bảo tuân thủ các 

quy định về an toàn của tiểu 

dự án 

   PCERWASS 

 Chủ đầu tư, nhà thầu  

 BQLDA  

 UBND xã 

 Ban Quản lý Xã 

 Lãnh đạo/ đại diện cộng 

đồng  

 Ít nhất một thành viên là nữ 

(DTTS) trong nhóm giám sát 

cộng đồng 

  

2,4. 

Xác định 

giá nước  

 Tiến hành tham vấn với nam 

giới, phụ nữ và DTTS về sự 

sẵn sàng trả tiền nước của họ, 

và tìm kiếm sự đồng thuận 

của họ về kết quả cuối cùng, 

tập trung vào sự sẵn sàng chi 

trả và khả năng chi trả của 

người nghèo, phụ nữ DTTS. 

   PCERWASS 

 Sở NN-PTNT và Phòng 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện 

 UBND xã  

2,5. 

Lựa chọn 

mô hình 

 Tiến hành tham vấn với nam 

giới, phụ nữ, DTTS về cách 

vận hành, quản lý và bảo trì 

các công trình đã thi công; 

   PCERWASS 

 Tư vấn của NHTG 
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Danh mục các hoạt động để thu hút sự tham gia của phụ nữ, đàn ông, và DTTS vào chu 

trình đầu tư và vận hành Công trình cấp nước máy 

Bước/ 

Giai đoạn  

Hành động cần thiết để có sự 

tham gia của đàn ông, phụ nữ, 

DTTS 

Check (tick 

sau khi đã hoàn 

thành) 

 

Người chịu trách 

nhiệm 

 

quản lý, 

vận hành 

và bảo 

dưỡng  

 Tiến hành một chiến dịch IEC 

phù hợp về văn hóa và ngôn 

ngữ 

   UBND Tỉnh 

 III. VẬN HÀNH, QUẢN LÝ 

VÀ BẢO DƯỠNG 

 

    

Xây 

dựng quy 

chế quản 

lý, vận 

hành và 

bảo dưỡng 

(không dựa 

trên cộng 

đồng) 

 Tham vấn với nam giới, phụ 

nữ, DTTS để tìm hiểu đề xuất 

của họ về các quy định và 

những hành động cần thiết để 

vận hành, quản lý và bảo trì 

công trình nước. 

 Bổ nhiệm Cán bộ Nước/ Ban 

Nước với ít nhất một thành 

viên là nữ 

   PCERWASS 

 Cán bộ Chương trình ở 

cấp xã 

 Chủ đầu tư hoặc chủ sở 

hữu/đơn vị quản lý 

công trình phối hợp với 

UBND xã 

 Tiến hành một chiến dịch IEC 

phù hợp về văn hóa và ngôn 

ngữ  

  

Xây 

dựng quy 

chế quản 

lý, vận 

hành và 

bảo dưỡng 

(dựa trên 

cộng đồng) 

 Tham vấn với nam giới, phụ 

nữ, DTTS để tìm hiểu đề xuất 

của họ về các quy định và 

những hành động cần thiết 

cho mô hình vận hành, quản 

lý và bảo trì công trình nước 

dựa trên cộng đồng. 

 

    VPĐPCT 

 PCERWASS 

 Tư vấn của NHTG 

 Sở NN&PTNT 

 Nhà thầu 

 Đơn vị Quản lý 

VH&BD dự án 

 UBND xã 

 Cộng đồng đề xuất mô hình 

họ mong muốn nhất 
  

 Lập Ban Nước có đại diện là 

nữ, DTTS  
  

 Xây dựng quy chế quản lý, 

vận hành và bảo dưỡng 
  

 

VI. Tăng cường năng lực  
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(a) Báo cáo định tính về tiến độ của các hoạt động tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ 

thuật quy định trong Kế hoạch tăng cường năng lực đã được phê duyệt về: Quản lý 

Chương trình; tính bền vững được cải thiện của các Hệ thống cấp nước; năng lực 

tăng cường trong xúc tiến thay đổi hành vi vệ sinh và cung cấp dịch vụ vệ sinh bền 

vững; thẩm định kết quả và kiểm toán độc lập; xây dựng chính sách; hỗ trợ tham 

vấn DTTS và sự tham gia tích cực; và hướng về người nghèo; và 

(b) Dữ liệu định lượng về số lượng đàn ông và phụ nữ tham gia đào tạo. 

VII. Giới và người tàn tật 

(a) Giới liên quan đến tiếp cận cấp nước và vệ sinh môi trường bao gồm dữ liệu định 

tính về xúc tiến việc huy động cộng đồng nhạy cảm về giới, sự tham gia và các 

kênh giải quyết khiếu nại thông qua các tổ chức như Hội phụ nữ và các nhóm 

tương tự, tiếp cận của phụ nữ tới nước sạch và vệ sinh, bao gồm số phụ nữ cộng 

dồn tiếp cận nước sạch và vệ sinh tại thời điểm báo cáo 

(b) Bằng chứng về thời gian làm việc của cán bộ về lồng ghép giới và bình đẳng cho 

người tàn tật trong Chương trình, bao gồm số ngày cộng dồn dành cho đào tạo về 

giới cho các cơ quan thực hiện, để tham vấn với các bên liên quan khác nhau để 

giám sát và đánh giá về giới; và 

(c) Số lượng công trình vệ sinh của trường học và trạm y tế đã được xây dựng và có 

lối đi cho người tàn tật. 

 

Báo cáo Kết quả và Chương trình tổng hợp cũng sẽ bao gồm chi tiết về thời gian và địa 

điểm công bố 21. Báo cáo Chương trình hàng năm và Báo cáo kết quả và Chương trình tổng 

hợp.
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PHỤ LỤC 9 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

 

1. Các tỉnh tham gia Chương trình sẽ tăng cường tính minh bạch thông qua việc duy trì cơ sở dữ liệu về 

(a) khiếu nại (có liên quan tới tham vấn rộng rãi/tham nhũng/tài chính/đấu thầu/thực hiện Chương 

trình); và (b) phản hồi của người hưởng lợi tới các cơ quan thực hiện và các văn bản trả lời liên 

quan. Thông tin sẽ được tổng hợp ở cấp quốc gia và do Bộ NN&PTNT phụ trách, hàng năm báo 

cáo Ngân hàng. Bộ NN&PTNT sẽ công khai các kênh gửi thư khiếu nại của Chương trình, bao 

gồm cả dịch vụ giải quyết khiếu nại của Ngân hàng thế giới. 

Chỉ số giải ngân và 

điều khoản vay 

Ngày hoàn thành Cơ quan chịu trách 

nhiệm 

Đánh giá hoàn thành 

Điều khoản Báo cáo đầu tiên 

nộp cho Ngân 

hàng vào tháng 

12/2016. Các báo 

cáo tiếp theo sẽ 

được nộp hàng 

năm. 

Bộ NN-PTNT Cơ sở dữ liệu được duy trì và báo 

cáo được nộp 

 

2.  Đấu thầu Cạnh tranh sẽ được thực hiện theo quy định mới của Chính phủ và ngoài ra:  

(a) Mọi hồ sơ dự thầu thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng như hồ sơ dự thầu xây dựng công 

trình có giá thấp hơn hoặc cao hơn mức giá ước tính của gói thầu đều được đánh giá; đề xuất 

và hồ sơ dự thầu không bị loại do các sai lệch nhỏ và không quan trọng. 

(b) Các doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào các đơn vị/tỉnh/bộ thực hiện Chương trình sẽ không 

được phép tham gia.  

(c) Các hãng và cá nhân trong danh sách cấm của địa phương, quốc gia và của ngân hàng không 

được phép tham gia. 

Chỉ số giải ngân và 

Điều khoản vay 

Ngày hoàn thành Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Đánh giá hoàn thành 

Điều khoản (a)Đang thực hiện; 

(b) Những mục tiêu 

trung hạn sẽ được 

theo dõi vào ngày 1 

tháng 1 hàng năm; và 

(c) và (d) liên tục 

Bộ NN-PTNT Nguyên tắc được quy định 

trong Hiệp định tài trợ. 

 

Giám sát và kiểm toán để xác định 

hiệu quả thực tế. 



   

215 

 

3.  Kế hoạch và ngân sách hàng năm của tỉnh sẽ được phê duyệt ở tất cả các cấp liên quan và vốn thực 

hiện được chuyển tới tỉnh theo quyết định phân bổ. UBND tỉnh phân bổ ngân sách cho các đơn vị 

thực hiện theo hướng dẫn liên bộ. Hành động này sẽ giải quyết trực tiếp tình trạng phân bổ vốn 

không đầy đủ cho các hoạt động vệ sinh và truyền thông. 

Chỉ số giải ngân và 

điều khoản vay 

Ngày hoàn thành Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Đánh giá hoàn thành 

Điều khoản (a)Hàng năm (1/1) 

(b)Hàng năm (1/7) 

(c)Hàng năm (1/7) 

Bộ NN-PTNT Hiệp định vay. 

Hoạt động giám sát sẽ đánh giá 

chất lượng của quá trình kiểm 

toán. 

4.  Bộ NN&PTNT và các tỉnh tham gia sẽ cùng triển khai và thực hiện các hướng dẫn đảm bảo sự tham 

gia hiệu quả và tham vấn người dân địa phương, bao gồm các nhóm DTTS và người dễ bị ảnh 

hưởng. Hướng dẫn này sẽ thực hiện đầy đủ các qui định của Việt Nam có liên quan tới các nhóm 

DTTS thông qua quá trình tham vấn trước cởi mở và có cung cấp đầy đủ thông tin. 

Chỉ số giải ngân và 

Điều khoản vay 

Ngày hoàn thành Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Đánh giá hoàn thành 

Điều khoản Hành động 4: 

 

Bộ NN-PTNT Hiệp định Tài trợ. 

Hiệp định vay. 

Hoạt động giám sát sẽ rà soát chất 

lượng thực hiện. 

Kiểm đếm (xác định kết quả) 

5. Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thực hiện Chương trình sẽ thực hiện hợp phần Truyền thông 

thay đổi hành vi (TĐHV) của Chương trình theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình. 

Chỉ số giải ngân và 

điều khoản vay 

Ngày hoàn thành Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Đánh giá hoàn thành 

Điều khoản  Bộ Y tế Hiệp định vay. 

Hoạt động giám sát sẽ rà soát chất 

lượng thực hiện. 

Kiểm đếm (xác định kết quả) 
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PHỤ LỤC 10 

GIÁM SÁT HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, ĐẤU THẦU VÀ QUẢN TRỊ 

 

Trong khi những lĩnh vực quản lý tài chính, đấu thầu và quản trị chủ chốt yêu cầu có 

những hành động cụ thể để cải thiện hệ thống chính quyền đã được liệt kê trong Kế hoạch 

Hành động của Chương trình, điều quan trọng là phải giám sát hiệu quả hoạt động quản 

lý tài chính, đấu thầu và quản trị chung trong thời gian thực hiện Chương trình. Bảng sau 

đây xác định những chỉ số cụ thể sẽ được giám sát (cùng với tình hình liên quan tại thời 

điểm cơ sở) để cung cấp khung nhằm đánh giá sự cải thiện về hiệu quả của quy trình 

quản lý tài chính và đấu thầu.   

Chỉ số Đo lường Cơ sở 

Quản lý Tài chính. 

Mức độ tin cậy của 

ngân sách hàng năm 

Chênh lệch giữa ngân sách hàng năm 

do tỉnh đề xuất và ngân sách được 

phân bổ (%) 

Ngân sách được phân bổ chưa tới 

50% ngân sách đề xuất. 

Điều chỉnh ngân sách 

trong năm 

Mức độ quan trọng của điều 

chỉnh/phân bổ lại ngân sách do 

UBND tỉnh thực hiện so với khoản 

được phê duyệt hàng năm 

NA 

Chất lượng của báo 

cáo tài chính hàng năm 

Sự đầy đủ và kịp thời của báo cáo tài 

chính hàng năm 

Sự không đầy đủ và kịp thời của báo 

cáo tài chính hàng năm 

Hiệu quả của đối chiếu Sự đều đặn của công tác đối chiếu 

ngân hàng và tất toán các khoản tạm 

ứng và tài khoản trung gian 

Đối chiếu với Kho bạc Nhà nước chỉ 

được thực hiện một lần mỗi năm  

Sự sẵn có về vốn của 

Chương trình  

Sự sẵn có về vốn của Chương trình 

cho các đơn vị thực hiện nộp yêu cầu 

thanh toán vì đã hoàn thành các hoạt 

động của Chương trình 

Thường có chậm trễ trong phân bổ 

ngân sách cho các đơn vị thực hiện 

Hiệu quả của bộ phận 

kiểm toán nội bộ  

Phạm vi, chất lượng, và phản ứng của 

lãnh đạo đối với báo cáo kiểm toán 

nội bộ, tần suất và phân bổ của báo 

cáo kiểm toán 

Chưa có bộ phận kiểm toán nội bộ. 

Hiệu quả của kiểm 

soát nội bộ  

Sự tồn tại và sử dụng hiệu quả các 

định mức chi phí và quản lý tài chính. 

Hệ thống thông tin kịp thời và chính 

xác để phục vụ quá trình ra quyết 

định 

TABMIS và định mức chi phí hiệu 

quả. Chưa có quản lý tài chính. 

Chưa có TABMIS  
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Chỉ số Đo lường Cơ sở 

 

 

Chất lượng của báo 

cáo kiểm toán  

Phạm vi, bản chất, và sự tuân thủ với 

chuẩn mực kiểm toán được chấp 

nhận. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài 

chính hợp nhất 

Không phải tất cả các tỉnh đều được 

kiểm toán. Đóng góp của cộng đồng 

không được kiểm toán. Chuẩn mực 

kiểm toán không tuân thủ chuẩn mực 

quốc tế. Không có Ý kiến kiểm toán 

về báo cáo tài chính 

Thực hiện khuyến nghị 

kiểm toán 

Bằng chứng của việc lãnh đạo 

Chương trình thực hiện kịp thời và 

đầy đủ những khuyến nghị kiểm toán 

Khuyến nghị kiểm toán không được 

thực hiện nghiêm túc  

Muasắm đấu thầu 

Kế hoạch đấu thầu Tỷ lệ các cơ quan thực hiện Chương 

trình chuẩn bị kế hoạch đấu thầu toàn 

diện 

Một kế hoạch đấu thầu được chuẩn bị 

cho một hệ thống. Không cơ quan 

nào chuẩn bị kế hoạch đấu thầu toàn 

diện. 

Phân chia gói thầu Phân chia gói thầu nếu có thể Thông thường, mỗi hệ thống được 

đấu thầu theo một hợp đồng thi công 

xây dựng, một hợp đồng tư vấn cho 

thiết kế và một hợp đồng tư vấn cho 

giám sát thi công. 

Phương thức đấu thầu Tỷ lệ hợp đồng được trao bằng 

phương thức đấu thầu cạnh tranh chứ 

không phải tự thực hiện hay chỉ định 

thầu. 

Gần như toàn bộ hợp đồng tư vấn  

được trao trên cơ sở chỉ định thầu và 

khoảng 60% hợp đồng thi công xây 

dựng được trao trên cơ sở tự thực 

hiện 

Thông báo mời thầu Tỷ lệ mời thầu cho hợp đồng sử dụng 

đấu thầu công khai cạnh tranh được 

thông báo công khai 

100% 

 Tỷ lệ % các trường hợp trao hợp 

đồng được công bố công khai 

Mọi trường hợp trao hợp đồng đều 

không được công bố công khai. 

Đánh giá hồ sơ dự thầu Số lượng hồ sơ dự thầu bị từ chối do 

chào giá cao hơn giá dự toán trong 

hợp đồng 

100% 

 Thời gian cần thiết để đánh giá hồ sơ 

dự thầu (từ khi mở thầu đến khi ký 

hợp đồng) 

30-45 ngày 
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Chỉ số Đo lường Cơ sở 

 Kiểm tra danh sách cấm của Chính 

phủ và Ngân hàng thế giới trước khi 

trao hợp đồng 

Không phải lúc nào cũng được thực 

hiện 

 

Trao hợp đồng Tỷ lệ % các hợp đồng được  trao cho 

DNNN phụ thuộc 

Một số trường hợp hợp đồng được 

trao cho DNNN phụ thuộc 

Quản lý hợp đồng Tỷ lệ % hợp đồng được  hoàn thành 

theo đúng thời gian hoàn thành theo 

hợp đồng ban đầu 

Phần lớn hợp đồng thi công dân dụng 

bị chậm trễ trong thực hiện. 

Cơ chế giải quyết 

khiếu nại 

Tỷ lệ % khiếu nại nhận được được 

chấp nhận, ghi nhận, và giải quyết 

Khiếu nại nặc danh không được chấp 

nhận 

Hồ sơ đấu thầu Tỷ lệ % hợp đồng có hồ sơ đầy đủ và 

được lưu trữ và duy trì một cách có 

hệ thống 

Hồ sơ đấu thầu không được lưu trữ 

phù hợp và khó tìm lại 
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Tên Dự Án: Chương trình Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Cấp nước nông thôn 

Tên Tiểu dự án: Tỉnh X 

Khoản Tín dụng số:        

Tổng mức đầu tư Dự án  .... triệu $ 

Giá trị đầu tư tiểu dự án  ....triệu  US$ 

Ngày hiệu lực dự án   XX/XX/XXXX 

Ngày Hoàn thành dự án   XX/XX/XXXX 

    

BẢNG THEO DÕI ĐẤU THẦU VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

Phần A. Thông tin chung 

STT 
Mã hợp 

đồng 
Mô tả Hợp đồng 

Dự Toán tiền đấu thầu 

được phê duyệt cuối 

cùng (US$) 

Phương thức đấu thầu 
Xem xét của 

Ngân hàng 

1 CW-01 Sửa chữa đường 20.120.000 $  
ICB (đấu thầu cạnh 

tranh quốc tế) 
Trước 

2           

3           
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Phần B: Đấu thầu và Thực hiện hợp đồng 

Ngày đăng quảng 

cáo 
Ngày mở thầu Tên nhà 

thầu tham 

gia và Giá 

được đọc to 

lên 

Tên nhà thầu bị 

loại và Lý do loại 

Ngày ký hợp đồng 
Tên Nhà 

thầu thắng 

thầu 

Giá trị hợp 

đồng ban đầu 

Sửa đổi 

Giai đoạn thực 

hiện Hợp 

đồng/Ngày kết 

thúc 

Theo kế 

hoạch 
Thực tế 

Theo kế 

hoạch 
Thực tế 

Theo kế 

hoạch 
Thực tế Ngày Giá trị 

Theo 

kế 

hoạch 
Thực tế 

XX/XX/X

XX 

XX/XX/XX

X 

XX/XX/XX

X 

XX/XX/XX

X 

1) Công ty 

A: 20.3 triệu 

$; 2) Công 

ty B: 21 

triệu $; 3) 

Công ty C: 

19.8 triệu $; 

4) Công ty 

D: 18.5 

triệu $; 5) 

Công ty E: 

19.5 triệu $ 

1) Công ty B: 

không đáp ứng về 

kỹ thuật; 2) Công 

ty C: trượt sau 

giai đoạn đánh giá 

về năng lực 

XX/XX/XXX XX/XX/XXX 
Công ty D 

(Việt Nam) 
18.500.000$  

Sửa 

đổi#1: 

XX/XX/X

XX; Sửa 

đổi#: 

XX/XX/X

XX 

Sửa 

đổi#1: 

+1.2 triệu 

$ (bổ 

sung các 

đoạn 

đường); 

Sửa 

đổi#2: - 

0.5 triệu 

$ (giảm 

cống hộp)   

XX/XX/

XXX 

XX/XX/

XXX 
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PHỤ LỤC 10A: 

DANH MỤC CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU 

 

Các luật và quy định về đấu thầu sau đây đã được liệt kê trong Sổ tay thực hiện 

(STTH)được áp dụng trong khuôn khổ Chương trình này. Những luật và quy định này 

được thay đổi theo những cập nhật trong Sổ tay Thực hiện (STTH) mới.  

(a) Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 do Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 

26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014; 

(b) Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 phê chuẩn bởi Quốc hội; 

(c) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 do Chính phủ Việt Nam ban hành 

hướng dẫn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà thầu xây dựng; 

(d) Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

(e) Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của CPVN về Chi tiết Hợp đồng 

xây dựng; 

(f) Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của CPVN về Quản lý và duy trì 

chất lượng của công trình xây dựng; 

(g) Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03/8/2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành chấn 

chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả 

công tác đấu thầu. 

Các Thông tư: 

(h) Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ KHĐT Hướng dẫn chuẩn 

bị kế hoạch đấu thầu; 

(i) Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 6/01/2010 của Bộ KHĐT Quy định chi tiết 

việc chuẩn bị hồ sơ mời thầu cho công trình xây lắp; 

(j) Thông tư số 02 /2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ KHĐT Quy định chi tiết 

việc soạn hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ; 

(k) Thông tư số 04 /2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ KHĐT Quy định chi tiết 

việc chuẩn bị hồ sơ mời Đề xuất cho chỉ định nhà thầu xây lắp; 

(l) Thông tư số 09 /2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 của Bộ KHĐT Hướng dẫn chi 

tiết việc chuẩn bị báo cáo đánh giá đề xuất kỹ thuật cho các gói thầu mua sắm 

hàng hóa và xây lắp; 

(m) Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/3/2010 của Bộ KHĐT Quy định chi tiết 

việc chuẩn bị Hồ sơ mời Đề xuất cho lựa chọn công ty tư vấn; 

(n) Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ KHĐT Hướng dẫn chi tiết 

việc thẩm định Hồ sơ mời Đề Xuất và Hồ sơ mời thầu; 

(o) Thông tư số 01/2011/TT-BKH ngày 04/01/2011 của Bộ KHĐT Quy định chi tiết 

việc theo dõi và giám sát các hoạt động đấu thầu; 
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(p) Thông tư số 09 /2011/TT-BKH ngày 07/9/2011 của Bộ KHĐT Quy định chi tiết 

việc chuẩn bị hồ sơ mời Đề xuất cho chỉ định công ty tư vấn; 

(q) Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ KHĐT Quy định chi tiết 

việc chuẩn bị báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn; 

(r) Thông tư số 06 /2010/TT-BKH ngày 09/3/2010 của Bộ KHĐT Quy định chi tiết 

việc chuẩn bị Hồ sơ mời Đề xuất cho lựa chọn công ty tư vấn; 

(s) Thông tư liên bộ số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ KHĐT và 

Bộ TC Quy định chi tiết việc công bố kết quả đấu thầu trên báo đấu thầu; 

(t) Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ KHĐT Quy định chi 

tiết việc chuẩn bị Yêu cầu bày tỏ quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ đề xuất cho các 

gói dịch vụ tư vấn; 

(u) Thông tư số05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ KHĐT Quy định chi tiết 

việc chuẩn bị hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; 

(v)  Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ 

KHĐT và Bộ TC Quy định chi tiết công bố thông tin trực tuyến về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu; 

(w) Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ KHĐT Quy định chi 

tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

(x) Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ KHĐT Quy định chi 

tiết về hồ sơ chỉ định thầu, đấu thầu cạnh tranh; 

(y) Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ KHĐT Quy định chi 

tiết việc chuẩn bị hồ sơ thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu; 

(z) Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày /12/2015 của Bộ KHĐT Quy định chi tiết 

báo cáo về đánh giá đề xuất. 

(aa) Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ XD Hướng dẫn hợp 

đồng tư vấn xây dựng; 

(bb) Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ XD hướng dẫn hợp đồng 

xây dựng. 

http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=067df2c9-a6db-46ac-b45d-3186e0a5d287&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=c3f794bf-c2c1-4f9d-b5ff-acda0d0aadee&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=4b05b826-ab22-4c3c-b905-3e5d88c008e7&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=8fe8d44d-bc3b-4b20-9e60-698e06b5ea04&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=8fe8d44d-bc3b-4b20-9e60-698e06b5ea04&list=documentDetail
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PHỤ LỤC 10B 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

 

1. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002. 

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân 

sách của Bộ Tài chính. 

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án xây dựng công trình; 

- Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn 

vay nước ngoài của Chính phủ; 

- Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ 

công;về quản lý và sử dụng nợ công; 

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 hướng dẫn một số điều Nghị định số 

16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

- Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý 

tài chính đối với các Chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn phát triển chính thức 

(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; 

- Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính Quy định một số 

định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA); 

- Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 31/12/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC; 

- Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự 

toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức; 

- Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê; 

- Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 Quy định quản lý, sử dụng các khoản 

thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ của Bộ Tài chính;  
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- Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài 

chính về việc quy định một số nội dung và mức chi đặc thù áp dụng cho các chương 

trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay 

ưu đãi của các nhà tài trợ do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản quản lý chương trình, dự án;  

- Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt danh mục dự án Chương trình “Mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới; 

- Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ NN&PTNT phê duyệt 

Văn kiện Chương trình “Mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên 

kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới;  

- Công văn số 6529/BTC- QLN ngày 16/5/2016 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn 

thực hiện cơ chế tài chính Chương trình “Mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả” do WB tài trợ;  

- Các văn bản pháp lý hiện hành về quản lý vốn Ngân sách nhà nước và vốn ODA; 

- Hiệp định Tài trợ ký ngày 10/3/2016 giữa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế 

(IDA) thuộc Ngân hàng thế giới (WB).  

- Các tài liệu đàm phán Chương trình. 

- Các văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện Chương trình PforR của Ngân hàng thế 

giới. 

2. Yêu cầu về quản lý tài chính Chương trình: 

-  Bao quát toàn bộ các nguồn vốn của Chương trình và nhu cầu vốn triển khai cho từng 

giai đoạn; 

-  Căn cứ kế hoạch thực hiện của Chương trình để lập kế hoạch tài chính cho từng giai 

đoạn; 

-  Thực hiện các quy định của chính phủ Việt Nam về mua sắm, đấu thầu và quy trình 

giải ngân, thanh toán; 

-  Việc quản lý tài chính đối với Chương trình được thực hiện theo các quy định của 

Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách; Thông 

tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định về quản lý tài chính đối với các 

Chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ; Các văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư này và các văn bản pháp 

lý hiện hành về quản lý vốn Ngân sách nhà nước và vốn ODA; 

-  Đảm bảo các nguồn vốn được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng và không vượt 

quá ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

-  Đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn lực tài chính cho việc triển khai các hoạt động của 

các Chương trình thành phần, thanh toán đầy đủ, kịp thời theo đúng các quy định kiểm 

soát; 

-  Lập, điều phối và tổng hợp các báo cáo tài chính theo yêu cầu của Chính phủ và Ngân 

hàng thế giới. 
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3. Nguyên tắc quản lý tài chính: Việc quản lý tài chính trong khuôn khổ Chương trình được 

thực hiện theo đúng các điều khoản của luật pháp Việt Nam và quy định của Chính phủ.  

Quản lý tài chính cũng cần tuân thủ những nguyên tắc sau: 

(a) Nguồn vốn vay ODA cho Chương trình được Ngân sách trung ương thực hiện cấp 

phát bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và cho ngân sách địa phương 

vay lại phải được quản lý và sử dụng theo các quy định hiện hành có liên quan; 

(b) Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với các 

Chương trình, Dự án  ODA theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính; 

(c)  Cơ quan chủ quản Chương trình (Bộ NN-PTNT) và các cơ quan chủ quản thành 

phần (Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND 21 tỉnh thực hiện Chương trình), 

và các cơ quan chủ chương trình, chủ đầu tư  chịu trách nhiệm về việc thực hiện 

Chương trình theo đúng các quy định của Chính phủ Việt Nam và WB về quản lý 

tài chính, bao gồm lập kế hoạch tài chính, hạch toán kế toán, kiểm toán, quyết 

toán, quản lý tài sản Dự án, báo cáo, v.v. 

4. Cơ chế quản lý tài chính đối với Chương trình: 

Cơ chế tài chính trong nước áp dụng cho Chương trình như sau: 

(a) Đối với Tiểu hợp Phần 1, Hợp phần 1 (Cấp nước nông thôn cho cộng đồng dân 

cư) 

- Nguồn vốn vay WB tài trợ 90% chi phí đầu tư xây dựng công trình cấp nước, trong đó: 

* 80% được Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh;  

* 10% do Ủy ban Nhân dân tỉnh vay lại từ Chính phủ theo các điều kiện quy định tại Nghị 

định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay 

nước ngoài của Chính phủ. 

-  Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí vốn đối ứng 10% từ vốn ngân sách địa phương, vốn huy 

động của dân và các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng công trình . Quy trình lựa 

chọn và xét duyệt các công trình đầu tư thực hiện theo quy định tại Văn kiện Chương 

trình và các quy định liên quan. 

- Điều kiện cho vay lại áp dụng đối với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh như sau: 

+ Người vay lại: Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; 

+ 10% giá trị của công trình; 

+ Đồng tiền vay lại: USD (đồng tiền WB giải ngân); 

+ Lãi suất: 2%/năm; 

+ Thời hạn vay: bằng thời hạn Chính phủ vay WB là 25 năm, trong đó có 5 năm ân 

hạn; 

+ Thời điểm nhận nợ: là thời điểm vốn vay WB giải ngân và được Bộ Tài chính 

chuyển về tài khoản nguồn tiếp nhận vốn cấp tỉnh. 
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Ủy ban Nhân dân tỉnh sử dụng nguồn vốn được Ngân sách Trung ương cấp phát và 

cho vay lại theo cơ chế và tỷ lệ nêu trên và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để 

đầu tư và hỗ trợ các công trình cấp nước trên địa bàn. 

-  Hợp đồng vay lại: Để xác định quan hệ vay lại, Bộ Tài chính và đại diện UBND các 

tỉnh Chương trình sẽ ký các Hợp đồng cho vay lại, trong đó sẽ xác định số vốn cho 

vay lại của từng tỉnh và các điều kiện vay lại, thời hạn trả nợ, ân hạn, yêu cầu hoàn 

trả... 

-  Hồ sơ vay lại: Theo quy định tại Nghị định 78 về cho vay lại, các tỉnh cần chuẩn bị 

một tài liệu gọi là Phương án vay trả của tỉnh đối với khoản vay lại. Sở Tài chính các 

tỉnh Chương trình sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để chuẩn bị tài liệu này, 

trình UBND tỉnh thông qua và gửi Bộ Tài chính làm căn cứ ký Hợp đồng vay lại. 

b. Đối với Tiểu hợp phần 2, Hợp phần 1 (Cấp nước vệ sinh trường học); Hợp phần 2 (Vệ 

sinh nông thôn) và Hợp phần 3 ( Tăng cường năng lực, truyền thông và giám sát, theo 

dõi và đánh giá). 

Các hoạt động đầu tư xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh công cộng (trường học 

và trạm y tế), vệ sinh môi trường, hỗ trợ truyền thông, tăng cường năng lực, quản lý, 

giám sát sử dụng vốn Ngân hàng thế giới được áp dụng cơ chế cấp phát, cụ thể như 

sau: 

-  Vốn có tính chất đầu tư xây dựng: Xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh công 

cộng sử dụng nguồn vốn Ngân hàng thế giới được thực hiện theo cơ chế ngân sách 

Trung ương từ nguồn vốn vay NHTG hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương 

với tỷ lệ 100%. 

-  Vốn sự nghiệp: Chương trình hỗ trợ một phần để hỗ trợ cho hộ gia đình nghèo/cận 

nghèo và gia đình chính sách sau khi xây dựng nhà tiêu đạt tiêu chuẩn quy định, phần 

còn lại hộ gia đình tự bỏ kinh phí, nhân công. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét mức 

hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng  với mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 50 USD/nhà 

tiêu;  

-  Nguồn vốn NHTG giải ngân cho các hoạt động hỗ trợ truyền thông, tăng cường năng 

lực, quản lý, giám sát thuộc Hợp phần 2 và 3 thực hiện theo cơ chế ngân sách Trung 

ương cấp phát cho các bộ, ngành tham gia thực hiện Chương trình (đối với các hoạt 

động do cấp Trung ương thực hiện), hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương (đối 

với các hoạt động do cấp địa phương thực hiện). 

5. Quy định về điều kiện và quy trình giải ngân Khoản tín dụng của WB: 

a) Trong 5 năm từ 2016 đến 2020, WB sẽ giải ngân khoản tín dụng theo mức xác định cho 

mỗi năm, trên cơ sở các Kết quả giải ngân (Disbursement Linked Results) mà Bên vay 

đạt được so với các Chỉ số giải ngân (Disbursement Linked Indicators) hàng năm và 

các quy định khác được thỏa thuận tại Hiệp định tài trợ.    

b) Khoản tín dụng tương đương 200 triệu USD sẽ được WB giải ngân theo mức dự kiến 

(cơ sở để lập kế hoạch, nhưng không khống chế trần giải ngân cụ thể từng năm) cho 

từng năm (năm 2016: 33 triệu USD; năm 2017: 36 triệu USD: 52 triệu USD; năm 

2018: 42 triệu USD; năm 2019: 37 triệu USD), sau khi các tỉnh, Bộ NN&PTNT và các 



   

227 

 

Bộ đã đáp ứng được các CSGN nêu ở điểm a) trên. Trường hợp các CSGN được thực 

hiện vượt mức hoặc dưới mức dự kiến cho các năm (như xác định trong Hiệp định tài 

trợ) khoản giải ngân thực tế của từng năm sẽ được điều chỉnh tương ứng. 

Để thực hiện khối lượng công việc đáp ứng các CSGN hàng năm, WB có thể tạm ứng 

tối đa tương đương 25% trị giá Khoản tín dụng (50 triệu USD). Căn cứ vào Kế hoạch 

sử dụng vốn hàng năm do các tỉnh, các Bộ lập, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Tài 

chính xác định số vốn cần tạm ứng theo yêu cầu hàng năm và đề nghị WB cấp tạm 

ứng. Sau khi các CSGN tương ứng với số vốn tạm ứng đã đạt được, khoản tạm ứng 

này sẽ được khấu trừ (thu hồi) vào tổng số vốn cần giải ngân cho CSGN đó. 

Sau ngày kết thúc hiệu lực Hiệp định tài trợ (ngày 31/7/2021), nếu khoản tín dụng đã 

rút vượt quá chỉ số giải ngân thực hiện Chương trình, thì Bên vay phải trả lại cho WB 

phần chênh lệch. Trường hợp phải hoàn tiền cho WB (do không sử dụng hết, do không 

đạt được chỉ số giải ngân thỏa thuận với nhà tài trợ…), các đơn vị phải hoàn trả có 

trách nhiệm bố trí đủ số ngoại tệ để hoàn trả theo yêu cầu và hướng dẫn của WB. 

Chênh lệch tỷ giá so với thời điểm nhận vốn giải ngân do đơn vị hoàn trả tự trang trải. 

6. Quản lý tài chính  

  Việc quản lý tài chính đối với Chương trình được thực hiện theo các quy định tại Luật 

Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật; Thông tư số 218/2013/TT-BTC 

ngày 31/12/2013 quy định về quản lý tài chính đối với các Chương trình, dự án sử 

dụng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; 

Các văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư này và các văn bản pháp lý hiện hành về quản 

lý vốn Ngân sách nhà nước và vốn ODA. Cơ quan chủ quản Chương trình (Bộ 

NN&PTNT) và các cơ quan chủ quản thành phần (Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

UBND 21 tỉnh của Chương trình), và các cơ quan chủ chương trình, chủ đầu tư chịu 

trách nhiệm về việc thực hiện Chương trình theo đúng các quy định của Chính phủ 

Việt Nam và WB về quản lý tài chính, bao gồm lập kế hoạch tài chính, hạch toán kế 

toán, kiểm toán, quyết toán, quản lý tài sản của Chương trình, báo cáo, v.v. 

  Kế hoạch hành động (được thống nhất giữa WB và Chính phủ) liên quan tới quản lý 

tài chính đối với Chương trình: 

      Kế hoạch và ngân sách hàng năm của tỉnh sẽ được phê duyệt ở tất cả các cấp liên quan và 

vốn thực hiện được chuyển tới tỉnh theo quyết định phân bổ. UBND tỉnh phân bổ ngân 

sách cho các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn liên bộ. Hành động này sẽ giải quyết trực 

tiếp tình trạng phân bổ vốn không đầy đủ cho các hoạt động vệ sinh và truyền thông. 

Chỉ số giải ngân 

và điều khoản 

vay 

Ngày hoàn thành Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Đánh giá hoàn thành 

Điều khoản (a) Hàng năm (1/1) 

(b) Hàng năm (1/7) 

(c) Hàng năm (1/7) 

Bộ 

NN&PTNT 

Hiệp định vay. 

Hoạt động giám sát sẽ đánh giá 

chất lượng của quá trình kiểm toán. 
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6.1. Lập kế hoạch tài chính 

6.1.1. Về cân đối nguồn vốn: 

- Phần vốn cấp phát: Bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển và vốn chi thường xuyên 

của NSTW hàng năm và giao cho các Bộ, địa phương thực hiện. 

- Phần vốn cho vay lại: Cân đối trong dự toán thu - chi từ nguồn vốn vay nước ngoài của 

Chính phủ thực hiện cho vay lại. 

- Nguồn vốn do địa phương tự bố trí (nếu có). 

- Nguồn vốn do người hưởng lợi đóng góp (nếu có) 

6.1.2. Lập, phân bổ và giao dự toán: 

Việc lập, quyết định, phân bổ, giao dự toán các nguồn vốn của Chương trình thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

-  Đối với phần vốn cấp phát (ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách 

địa phương):  

+  Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch 5 năm của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, vào thời điểm lập dự toán NSNN, các đơn vị được giao vai trò thường trực 

Chương trình RB-SupRSWS- Sở NN&PTNT (Trung tâm nước sạch nông thôn hoặc 

đơn vị được UBND Tỉnh giao) phối hợp cùng  Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Sở Giáo 

dục và đào tạo lập dự toán chi Chương trình (vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp), chi 

tiết các hợp phần và tỷ lệ tài trợ theo quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp. 

+  Căn cứ khả năng tạm ứng, giải ngân trong năm kế hoạch của nhà tài trợ, căn cứ đề 

nghị của các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng phương 

án phân bổ cho từng địa phương (chi tiết vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp) gửi Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định 

giao dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên từ nguồn vốn ngoài nước cho các 

địa phương để thực hiện Chương trình “Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Nước sạch Nông 

thôn dựa trên Kết quả” 

+  Căn cứ dự toán chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp được giao hàng năm, UBND các 

tỉnh giao dự toán cho các đơn vị thực hiện, chi tiết theo nguồn vốn đầu tư, sự nghiệp. 

Các tỉnh phải hoàn tất việc giao dự toán cho các đơn vị thực hiện Chương trình trước 

ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch.  

-  Đối với phần vốn cho vay lại:  

+  Khi xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm, các địa phương lập kế hoạch 

giải ngân vốn vay lại đối với Tiểu Hợp phần 1 Hợp phần 1 theo tỷ lệ cấp phát, cho vay 

lại nêu ở trên và trình cùng với kế hoạch vốn đầu tư phát triển.  

+  Căn cứ dự toán chi đầu tư phát triển được giao hàng năm, UBND các tỉnh/thành phố 

giao dự toán vốn đầu tư cho các đơn vị thực hiện cùng với kế hoạch vốn cho vay lại 

đối với Hợp phần 1 theo tỷ lệ cấp phát, cho vay lại nêu ở trên.  
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-  Đối với phần vốn đóng góp của địa phương: việc lập, quyết định, phân bổ, giao dự 

toán vốn thực hiện theo quy định hiện hành. 

7. Hướng dẫn giải ngân 

7.1. Mở tài khoản:  

-  Bộ Tài chính mở Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao 

dịch) để tiếp nhận vốn WB giải ngân cho Chương trình. 

-  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, UBDT, Kiểm toán 

Nhà nước: mỗi đơn vị mở tài khoản nguồn tiếp nhận vốn vay WB bằng VNĐ tại Sở 

Giao dịch Kho bạc Nhà nước);  

-  Cơ quan, đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố giao trách nhiệm thường trực 

Chương trình RB-SupRSWS tại địa phương mở một tài khoản nguồn vốn vay WB tại 

Kho bạc Nhà nước tại địa bàn để tiếp nhận số tiền VNĐ quy đổi từ vốn WB giải ngân 

để chi cho các hợp phần của Chương trình. 

-  Các đơn vị thực hiện các hợp phần của Chương trình mở các tài khoản nhánh để tiếp 

nhận vốn từ tài khoản nguồn theo kế hoạch phân bổ vốn đã được UBND tỉnh phê 

duyệt; đơn vị giữ TK nguồn cần chuyển ngay kinh phí nhận được vào các TK nhánh 

(không chấp nhận giữ số dư tại TK nguồn). 

-  Các đơn vị thực hiện chịu trách nhiệm chi tiêu và quản lý vốn tại TK nhánh theo quy 

định hiện hành và được kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước 

7.2. Cơ chế chuyển vốn: 

-  Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh kết quả và có thư chấp thuận kết quả của WB Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập Đơn rút vốn theo quy định tại thỏa thuận vay 

WB. WB giải ngân về Tài khoản Ngoại tệ của Chương trình. 

-  Sau khi vốn WB đã được rút về Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

(Sở Giao dịch) để tiếp nhận vốn WB giải ngân cho Chương trình, căn cứ đề nghị của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thông báo giao dự toán vốn ngoài nước cho 

Chương trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục& 

ĐT, UBDT, SAV và của từng tỉnh, căn cứ kế hoạch sử dụng vốn của các cơ quan tham 

gia Chương trình, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) mua lại 

ngoại tệ, chuyển tiền Đồng Việt Nam về tài khoản nguồn của các đơn vị mở tại hệ 

thống Kho bạc Nhà nước. 

-  Các đơn vị thực hiện Chương trình, các địa phương tham gia Chương trình nhận số 

tiền VNĐ quy đổi từ số vốn ngoại tệ do WB giải ngân cho các hợp phần của dự án để 

chi cho các hoạt động thuộc cơ chế cấp phát và cho vay lại.  

-  Việc chi tiêu từ nguồn vốn WB được thực hiện thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 

và thực hiện kiểm soát chi, tuân thủ các quy định tại Hiệp định Tài trợ và các quy định 

về quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.  

7.3. Đồng tiền và thời điểm nhận nợ 

-  Đồng tiền nhận nợ là đồng USD. 
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- Thời điểm nhận nợ là ngày Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện chuyển tiền vào 

tài khoản của địa phương mở tại Kho bạc Nhà nước. 

7.4. Quy trình giải ngân, chuyển vốn Khoản vốn vay của WB và quản lý tài chính của 

Chương trình: 

7.4.1. Thủ tục rút vốn tạm ứng  và theo kết quả về tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam: 

 

 

Bước 1: Bộ Tài chính mở tài khoản ngoại tệ tại NHNN Việt Nam; 

Bước 2: Căn cứ vào Hiệp định tài trợ và Kết quả giải ngân (KQGN) so với Chỉ số giải ngân 

(CSGN) mà bên vay đạt được hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất 

giải ngân tạm ứng hoặc theo kết quả theo quy định tại thỏa thuận vay WB gửi Bộ Tài 

chính; 

Bước 3: Bộ Tài chính xem xét và ký đơn xin rút vốn (điện tử) gửi WB;   

Bước 4: WB giải ngân vốn vào tài khoản ngoại tệ tại NHNNVN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ NN&PTNT Bộ Tài chính WB 

Tài khoản ngoại tệ 

tại NHNN 

3 

4 
1 

2 
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7.4.2. Thủ tục mở tài khoản và rút vốn về tài khoản nguồn vốn vay WB tại kho bạc nhà 

nước: 

 

Bước 1: Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Quản lý môi 

trường Y tế (Bộ Y tế) , Bộ GD&ĐT, UBDT, SAV mở tài khoản nguồn tiếp nhận vốn vay 

WB tại hệ thống Kho bạc Nhà nước;  

Bước 2: Đơn vị được Ủy ban nhân dân giao thường trực Chương trìnhmở tài khoản nguồn 

tiếp nhận vốn vay WB bằng VNĐ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh;  

Bước 3: Căn cứ vào thông báo giao dự toán vốn ngoài nước cho Chương trình của các Bộ 

ngành và địa phương, căn cứ kết quả thực hiện đã được kiểm đếm hàng năm, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Tài chính chuyển tiền;  

Bước 4:Căn cứ đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông báo giao dự toán 

vốn ngoài nước cho Chương trình của các bộ ngành và của từng địa phương, căn cứ kết 

quả thực hiện đã được kiểm đếm của các cơ quan tham gia Chương trình, Bộ Tài chính đề 

nghị Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) mua lại ngoại tệ, chuyển tiền Đồng Việt Nam 

về tài khoản nguồn của các đơn vị mở tại hệ thống Kho bạc Nhà nước ; 

Bước 5: Sở Giao dịchNgân hàng Nhà nước mua lại ngoại tệ, chuyển tiền Đồng Việt Nam về 

tài khoản nguồn của các đơn vị mở tại hệ thống Kho bạc Nhà nước theo lệnh của Bộ Tài 

chính. 

 

 

 

 

Bộ Tài chính 

Bộ NN & 

PTNT/MOH, 

MOET,SAV 

TK ngoại tệ tại 

NHNN 

Đơn vị 

thường trực 

CT tỉnh 

1

0 

TK nguồn vốn 

vay WB tại 

KBNN tỉnh 

TK nguồn vốn 

vay WB tại 

KBNN 

1 

2 

3 5 

5 

4 
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7.4.3. Thủ tục rút vốn từ tài khoản nhánh vốn vay WB tại hệ thống kho bạc nhà nước: 

 

 

Bước 1: Cơ quan chủ tài khoản nguồn chuyển vốn theo quyết định phân bổ vốn và kết quả 

thực hiện được kiểm đếm vào tài khoản nhánh của các cơ quan thực hiện Chương trình 

Bước 2: Nhà thầu/nhà cung cấp gửi hồ sơ xin thanh toán theo mẫu đến Chủ dự án; 

Bước 3: Cơ quan thực hiện (bao gồm các cơ quan của Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ GDDT, 

UBDT, PCERWASS, Trung tâm y tế dự phòng, Sở giáo dục…) gửi đề nghị thanh toán, hồ 

sơ kiểm soát chi đến KBNN TW, Kho bạc tỉnh. 

Bước 4, Bước 5: Kho bạc thực hiện việc kiểm soát chi và trích tiền từ TK nhánh chuyển trả 

cho Nhà thầu/nhà cung cấp. 

Ở cấp Trung ương, các cơ quan thực hiện nhận vốn của Chương trình từ Bộ Tài chính để 

thực hiện Chương trình là: Bộ NN-PTNT (bao gồm Tổng cục Thủy lợi, NCERWAS, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Quan hệ đối tác cấp nước & VSNT); Bộ YT (VIHEMA); Bộ 

GD&ĐT và UBDT, SAV. 

Ở cấp tỉnh, vốn của Chương trình sẽ được phân bổ trực tiếp cho các cơ quan thực hiện cấp 

tỉnh là đơn vị trực tiếp thực hiện.  Đối với các hoạt động thúc đẩy vệ sinh 

TTYTDP/TTKSBT tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tạm ứng vốn và quản lý hoạt động chi tiêu 

tổng thể của các cơ quan khác như các Trung tâm y tế dự phòng huyện/Trung tâm Y tế 

huyện, cán bộ y tế xã và thôn bản và đại diện Hội Phụ nữ địa phương.  

Kho bạc nhà nước kiểm soát chi các hoạt động của Chương trình.  

8.  Nội dung và định mức chi tiêu: 

Tài khoản 

nhánh 

Kho bạc Nhà 

nước 

Nhà thầu/nhà cung 

cấp 

Cơ quan thực 

hiện CT 

Tài khoản 

nguồn  

 

1 5 
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- Nội dung chi tiêu: Các nội dung chi được xác định tại Sổ tay thực hiện Chương trình đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 2634/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/6/2017 của Bộ 

NN&PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Sổ tay thực hiện 

Chương trình Mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn 

Ngân hàng thế giới và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định này. 

- Định mức chi tiêu: Áp dụng các quy định hiện hành về quản lý vốn ngân sách nhà nước và 

vốn ODA của Chính phủ Việt Nam. 

Cụ thể như sau:  

8.1. Nội dung chi và mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

8.1.1. Chi đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tham quan học tập, nâng cao năng lực cho 

cán bộ và người dân tham gia thực hiện Chương trình. 

a) Đối tượng đào tạo, tập huấn bao gồm: 

Cán bộ quản lý nhà nước các cấp thuộc các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y 

tế, Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành đoàn thể khác có liên quan tại Trung ương và 

địa phương tham gia triển khai thực hiện Chương trình; Cán bộ thuộc các đơn vị sự 

nghiệp bao gồm các viện nghiên cứu, trường đại học, đơn vị cấp nước và các tổ chức 

chính trị xã hội tham gia thực hiện Chương trình; Các tuyên truyền viên, cộng tác viên 

tuyến xã, thôn bản trong thời gian chuẩn bị và thực hiện Chương trình tại các xã, thôn bản;  

người dân tại các tỉnh tham gia Chương trình bao gồm thợ xây, các hộ dân kinh doanh về 

thiết bị vệ sinh và tham gia chuỗi của hàng một cửa và các hoạt động tiếp thị vệ sinh khác 

được nêu trong Chương trình 

 b) Nội dung chi và mức chi: 

Biên soạn và in ấn tài liệu, giáo trình, chi văn phòng phẩm, vật tư thực hành (bao gồm 

khuôn đúc ống bi bê tông; xây dựng các nhà vệ sinh mẫu; hóa chất; ống, đồng hồ 

nước,v.v…). 

Thuê hội trường, thuê trang thiết bị phục vụ, các công cụ, phụ kiện, dụng cụ phục vụ cho 

biểu diễn, thực hành; giải khát, in chứng chỉ, tiền y tế. 

Tiền đi lại, tiền ở, phiên dịch (nếu có), chi bồi dưỡng cho giảng viên, hướng dẫn viên thực 

hành thao tác kỹ thuật.   

Tiền công tác phí theo chế độ quy định (tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền ăn, tiền 

thuê chỗ ở nơi đến) cho học viên, đại biểu. 

Cơ quan, đơn vị chủ trì cần thông báo rõ trong giấy triệu tập cho cơ quan, đơn vị cử người 

tham gia đào tạo, tập huấn biết để không thanh toán các khoản chi nêu trên.  

Mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo áp dụng theo: 

- Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác 

phí, chế độ chi các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

lập. 
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- Thông tư  số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số 

định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) 

- Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 31/12/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC; 

- Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự 

toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức. 

8.1.2. Chi Thông tin - Giáo dục - Truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng. 

a) Nội dung chi và mức chi: 

- Chi đưa tin, sản xuất và phát sóng các chương trình tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình Trung ương, địa phương;  

- Truyền thông cơ sở tại thôn, bản: họp thôn, thăm hộ gia đình; báo và phương tiện thông 

tin khác;  

- Thiết kế và in ấn phổ biến tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, tờ rơi, pa nô, áp phích, bản đồ 

vệ sinh, tranh tường, băng rôn, khẩu hiệu, biển hiệu, phim ảnh, các sản phẩm để quảng cáo 

cho vệ sinh; chi khác (nếu có). 

- Chi hỗ trợ cộng tác viên cơ sở: Cộng tác viên cơ sở chi cho người dẫn đường của 

Chương trình do UBND xã lựa chọn (ưu tiên chọn cán bộ y tế xã, thôn, bản) và tham gia 

chuẩn bị, tổ chức các sự kiện truyền thông, thăm hộ gia đình để tuyên truyền vận động, 

kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên trong thời gian chuẩn bị và  thực 

hiện Chương trình tại xã.  

- Tổ chức các sự kiện vận động chính sách cấp tỉnh, huyện: ngày vệ sinh yêu nước, ngày 

nhà tiêu thế giới… 

- Tổ chức sân khấu hóa các hoạt động tuyên truyền: hội thi, ngày hội vệ sinh, thi văn nghệ.  

Mức chi cho các hoạt động Thông tin – giáo dục – truyền thông áp dụng theo Thông tư 

liên tịch 38/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 16/11/2015 Quy định một số nội dung và mức 

chi đặc thù áp dụng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ do Bộ Y tế là cơ quan chủ 

quản quản lý chương trình, dự án 

8.1.3. Công tác theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình. 

a) Nội dung chi và mức chi: 

- Tập huấn nghiệp vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát và điều tra đánh giá cho cán bộ, điều tra 

viên các cấp. Mức chi áp dụng như tổ chức lớp đào tạo, tập huấn trong theo Thông tư 

97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ 

chi các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Khảo sát, thu thập số liệu, xử lý số liệu, cung cấp thông tin và báo cáo áp dụng theo 

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê và Thông tư số 
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194/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 

- Hỗ trợ trang thiết bị cho phòng thí nghiệm xét nghiệm chất lượng nước phục vụ cho 

công tác ngoại kiểm, nội kiểm theo quy định hiện hành và theo yêu cầu của Chương trình: 

Căn cứ nhu cầu và khả năng hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình được giao hàng năm, 

UBND các tỉnh quyết định hỗ trợ mua bổ sung trang thiết bị để kiểm soát chất lượng nước 

theo tiêu chuẩn; việc mua sắm trang thiết bị thực hiện theo quy định hiện hành. 

- Chi phí cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh lấy mẫu và kiểm tra phân tích chất lượng 

nước mẫu nước dùng cho ăn uống sinh hoạt tại các cơ sở (bao gồm công trình  cấp nước 

sạch, trạm y tế xã và trường học được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình) theo yêu cầu 

của Chương trình và theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam áp dụng Thông tư số 

08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế tổ chức thực hiện công tác theo dõi, 

kiểm tra, giám sát và điều tra đánh giá Chương trình (hỗ trợ tiền công tác phí, tiền ở, đi 

lại). 

b) Nhiệm vụ của các ngành, các cấp: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì ban hành các tài liệu hướng dẫn thực hiện; 

tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh; đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu 

quốc gia; tổng hợp, báo cáo và chia sẻ thông tin về hợp phần cấp nước của Chương trình.  

Bộ Y tế chủ trì ban hành các tài liệu hướng dẫn thực hiện; tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh; 

đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; tổng hợp, báo cáo và 

chia sẻ thông tin về lĩnh vực vệ sinh nông thôn của Chương trình. 

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn cho cán bộ cấp 

tỉnh; đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật; chia sẻ thông tin, sử dụng kết quả theo dõi và đánh 

giá. 

Các Bộ, ngành liên quan thực hiện theo các hoạt động được xác định tại Văn kiện Chương 

trình ; 

UBND các cấp chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi và đánh giá Chương trình trên địa bàn; 

nhận báo cáo của UBND cấp dưới, tổng hợp và báo cáo theo quy định; cập nhật, lưu trữ, 

chia sẻ thông tin. 

9. Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình. 

a) Nội dung chi: 

Hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu cải thiện hộ gia 

đình làm mô hình để thúc đẩy các hộ dân địa phương tăng nhanh diện bao phủ nhà tiêu cải 

thiện hộ gia đình. 

b) Mức chi: 

Các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được ngân sách Nhà nước hỗ trợ không quá 

50 USD/nhà tiêu cải thiện. 

c) Quy trình thực hiện: 
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Hàng năm UBND xã đề xuất số hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách cần hỗ trợ xây 

dựng nhà tiêu cải thiện, gửi Trung tâm Y tế dự phòng huyện (hoặc Trung tâm Y tế huyện) 

để tổng hợp nhu cầu, báo cáo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Trung tâm Y tế dự phòng 

tỉnh trình Sở Y tế xem xét dự kiến số hộ và nhu cầu kinh phí gửi Đơn vị được Ủy ban 

nhân dân giao thường trực Chương trình tổng hợp kế hoạch chung, báo cáo UBND tỉnh. 

Căn cứ vào khả năng nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình, UBND tỉnh quyết định số 

hộ thực hiện mô hình và giao kinh phí thực hiện.  

Căn cứ kế hoạch vốn sự nghiệp được phân bổ và dự toán được duyệt, Trung tâm Y tế dự 

phồng huyện (hoặc Trung tâm Y tế huyện) tổ chức thực hiện hỗ trợ xây dựng mô hình nhà 

tiêu cải thiện hộ gia đình. 

Biên bản nghiệm thu nhà tiêu cải thiện được hỗ trợ giữa hộ gia đình, trạm y tế xã có xác 

nhận của UBND xã làm căn cứ để hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình. 

Hộ gia đình nhận kinh phí hỗ trợ căn cứ vào biên bản nghiệm thu nhà tiêu cải thiện và ký 

nhận đủ kinh phí hỗ trợ theo dự toán được duyệt từ Trung tâm Y tế dự phòng huyện (hoặc 

Trung tâm Y tế huyện). 

Ban điều hành Chương trình của tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chịu 

trách nhiệm kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định. 

10. Nội dung chi và mức chi từ nguồn vốn đầu tư phát triển 

10.1. Đối với công trình cấp nước tập trung. 

a) Nội dung chi: 

Các chi phí đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập 

trung nông thôn theo quy hoạch và kế hoạch trung hạn 2016-2020 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Mức chi: 

Ngân sách Chương trình hỗ trợ 100% trong đó 90% vốn WB và 10% vốn ngân sách địa 

phương và nguồn vốn hợp pháp khác (tín dụng ưu đãi, vốn tư nhân, đóng góp của nhân 

dân). 

10.2. Đối với công trình cấp nước nhỏ lẻ (cấp nước hộ gia đình). 

a) Nội dung chi: 

Hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước nhỏ lẻ cho các hộ nghèo; hộ cận nghèo và gia đình 

chính sách. 

b) Mức chi: lưu ý 

Hộ nghèo, gia đình chính sách, ngân sách Nhà nước hỗ trợ không quá 70% giá thành công 

trình cấp nước nhỏ lẻ mẫu. 

Hộ cận nghèo, ngân sách Nhà nước hỗ trợ không quá 35% giá thành công trình cấp nước 

nhỏ lẻ mẫu. 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền phê duyệt thiết kế mẫu và 

giá thành xây dựng công trình cấp nước nhỏ lẻ phù hợp với điều kiện của địa phương làm 

căn cứ hỗ trợ. 
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10.3. Đối với công trình cấp nước sạch - vệ sinh trường học, trạm y tế xã. 

a) Nội dung chi: 

Chi hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sạch cho trường học ở 

nông thôn (nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học 

phổ thông), trạm y tế xã. 

Chi hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình nhà tiêu hợp vệ sinh của trường 

học (nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ 

thông), trạm y tế xã. 

b) Mức chi: 

Đối với công trình cấp nước sạch của trường học ở nông thôn (nhà trẻ, mẫu giáo, trường 

tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông), trạm y tế xã, ngân sách 

Nhà nước hỗ trợ 100% dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Đối với công trình nhà tiêu hợp vệ sinh của trường học (nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu 

học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông), trạm y tế xã, ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ 100% dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

11. Chi phí quản lý hành chính 

a) Cấp Trung ương bao gồm: Văn phòng phẩm; thanh toán dịch vụ công cộng; thông tin 

liên lạc; hội nghị; hội thảo; , tập huấn đào tạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; chi phục 

vụ công tác kiểm tra (công tác phí, chi phí đi lại…); phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm 

theo quy định; lương và các khoản theo lương cho chuyên gia, tư vấn, cán bộ hợp đồng 

của các cơ quan thực hiện Chương trình; các thiết bị, dụng cụ, công cụ phục vụ công tác 

của Ban điều phối Chương trình. 

b) Cấp địa phương (kinh phí hoạt động của Ban điều hành Chương trình, các cơ quan thực 

hiện Chương trìnhtại tỉnh): Văn phòng phẩm; thanh toán dịch vụ công cộng; thông tin liên 

lạc; hội nghị đánh giá, sơ kết, tổng kết; hội thảo; họp giao ban trực tuyến với các cơ quan 

Trung ương và Ngân hàng thế giới; kinh phí hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật, kiểm tra, 

giám sát, chỉ đạo thực hiện Chương trình tại địa phương; phụ cấp làm việc kiêm nhiệm 

cho các thành viên trong Ban Điều hành, các cơ quan thực hiện, các thiết bị, công cụ, 

dụng cụ phục vụ công tác của Ban Điều hành, các cơ quan thực hiện. 

- Các cơ quan thực hiện chương trình (Chủ đầu tư): Nếu không thành lập các BQL dự án 

riêng cho chương trình, chi phí hành chính trích theo chi phí đầu tư xây dựng công trình 

theo quy định hiện hành. Đối với Hợp phần 3 lập theo dự toán..... Nếu có thành lập Ban 

QLDA thì được trích chi phí Ban theo quy định hiện hành. 

12. Kế toán Chương trình 

Phần kế toán được sử dụng để hướng dẫn công tác kế toán cho các đơn vị thực hiện 

Chương trình ở cấp trung ương và địa phương. Các đơn vị thực hiện cần: 

- Lựa chọn chính sách kế toán thích hợp và áp dụng chính sách kế toán đó một cách nhất 

quán. 

- Đảm bảo các nguyên tắc kế toán thích hợp được tuân thủ  
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- Phải thực hiện công tác kế toán theo quy định của Bộ Tài chính đ/v đơn vị hành chính sự 

nghiệp và chế độ kế toán chủ đầu tư 

12.1. Nhiệm vụ của Kế toán 

Kế toán dự án có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Thu thập thông tin: Thu thập, ghi chép, tính toán và phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời 

tình hình luân chuyển, sử dụng tài sản và các nguồn vốn của dự án, quản lý việc sử dụng 

các nguồn vốn của dự án đúng mục đích, đúng cơ cấu vốn và đạt hiệu quả cao. 

- Kết hợp chặt chẽ với bộ phận lập kế hoạch, kỹ thuật để xây dựng kế hoạch vốn hàng 

năm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu của dự án, kiểm tra kết quả hoạt động 

và các khoản chi phí của dự án, thực hiện phân tích và đánh giá hiệu quả của dự án. 

- Lập và nộp báo cáo tài chính hàng quý (nếu cần), hàng năm và khi kết thúc dự án, thực 

hiện quyết toán vốn từng phần dự án hoặc toàn bộ dự án theo chế độ quản lý tài chính hiện 

hành của Nhà nước. 

12.2. Yêu cầu đối với công tác kế toán 

- Đầy đủ: Phản ánh đầy đủ nghiêp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ 

kế toán và báo cáo tài chính. 

- Kịp thời: Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán 

- Chính xác: Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán. 

- Trung thực: Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của 

nghiệp vụ kinh tế, tài chính 

- Liên tục: Thông tin, số liệu kế toán được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết 

thúc hoạt đông kinh tế, tài chính; liên tục từ khi thành lập đơn vị kế toán đến khi chấm dứt 

hoạt động; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải luỹ kế theo số liệu kế toán kỳ trước. 

- Có hệ thống: Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và 

có thể so sánh được. 

13. Báo cáo tài chính 

Trong quá trình thực hiện dự án, các cơ quan thực hiện Chương trình phải lập và nộp báo 

cáo tài chính các cơ quan có liên quan của Việt Nam. 

Báo cáo tài chính của Chương trình sử dụng mẫu biểu báo cáo quy định trong Chế độ kế 

toán thích hợp: (đơn vị chủ đầu tư hay đơn vị hành chính sự nghiệp)  

Thời hạn nộp báo cáo tài chính: báo cáo quý nộp chậm nhất là 20 ngày sau ngày kết thúc 

quý báo cáo; báo cáo nãm nộp chậm nhất là 30 ngày sau ngày kết thúc niên độ kế toán. 

14. Hạch toán ngân sách và Chế độ báo cáo 

14.1. Hạch toán ngân sách  

Đối với phần vốn cấp phát, Bộ Tài chính thực hiện ghi thu NSNN, ghi chi hỗ trợ ngân 

sách có mục tiêu cho các địa phương và cấp phát cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn theo quy định tại Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn bổ 

sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước, Quyết định số 2752/QĐ-
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BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy chế ghi chép, hạch toán kế toán các 

khoản vay, viện trợ, trả nợ nước ngoài của Chính phủ trong điều kiện vận hành TABMIS 

và các quy định khác có liên quan. Đối với phần vốn vay lại, Bộ Tài chính làm thủ tục ghi 

thu NSNN, ghi chi cho vay lại cho địa phương theo quy định.  

Để thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN, trong vòng 15 ngày kể từ khi chuyển vốn vào các tài 

khoản nguồn vốn WB, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại.) tiến hành 

ghi thu ghi chi ngân sách cấp phát và cho vay lại các tỉnh. Hết năm kế hoạch, nếu vốn thực 

hiện Chương trình từ nguồn vốn vay WB chưa sử dụng hết, các cơ quan, đơn vị được tiếp 

tục sử dụng cho các hoạt động của Chương trình vào năm sau, không được sử dụng cho 

mục tiêu khác. 

Quyết toán NSNN hàng năm: thực hiện theo các quy định hiện hành đối với nguồn vốn 

NSNN, cụ thể như sau: 

- Địa phương lập báo cáo quyết toán phần kinh phí do NSTW bổ sung có mục tiêu cho 

ngân sách địa phương (vốn đầu tư và chi thường xuyên) theo quy định hiện hành, tổng 

hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm  và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Bộ thực hiện chương trình quyết toán phần 

kinh phí do Bộ trực tiếp thực hiện theo quy định và tổng hợp vào quyết toán của Bộ mình. 

14.2. Chế độ báo cáo: 

Chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện theo các quy định hiện hành đối với nguồn 

vốn NSNN, và theo Hiệp định Tài trợ số 5739-VN. 

14.2.1. Hoạt động liên quan đến Quản lý tài chính (Phần 3 của KHHĐ, Phụ lục 10B của 

Sổ tay), sẽ được áp dụng: 

Chính phủ sẽ xây dựng và thực hiện hiệu quả chức năng kiểm toán tài chính và kiểm toán 

kết quả của Chương trình. Các hợp phần của hoạt động này bao gồm: 

(a) Xây dựng Báo cáo tài chính hàng năm của Chương trình; 

(b) Thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ của Chương trình; và 

(c) Lựa chọn cơ quan kiểm toán độc lập có Điều khoản Tham chiếu phù hợp. 

14.2.2.Thanh tra Bộ NN&PTNT sẽ chịu trách nhiệm kiểm toán nội bộ chung. Ủy ban Nhân 

dân tỉnh ở mỗi tỉnh sẽ giao cơ quan/cán bộ được ủy quyền thực hiện chức năng kiểm toán 

nội bộ cho Chương trình ở tỉnh. Thanh tra Bộ NN&PTNT sẽ bổ nhiệm (những) cán bộ có 

năng lực để rà soát chi phí phát sinh bởi Bộ NN&PTNT, giám sát công việc của kiểm toán 

viên độc lập ở tỉnh, hợp nhất báo cáo kiểm toán nội bộ để trình và nộp báo cáo kiểm toán 

nội bộ cho Ngân hàng Thế giới hàng năm trước 31 tháng 10 của năm sau, và theo dõi việc 

thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán độc lập. Mẫu Báo cáo Kiểm toán Nội bộ Tổng 

hợp được quy định tại Phụ lục 11của Sổ tay Thực hiện.  

14.2.3.Mỗi cơ quan thực hiện (21 tỉnh và Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & ĐT, Ủy ban 

dân tộc) sẽ chuẩn bị báo cáo tài chính hàng năm cho Chương trình trước ngày 31/3 của 

năm sau. Các báo cáo tài chính sẽ bao gồm thu nhập và chi phítừ tất cả các nguồn của 

Chương trình RB-SupRSWS do các tỉnh và Bộ thực hiện. Các báo cáo tài chính phải được 
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đối chiếu với báo cáo của Kho bạc Nhà nước. Bộ NN-PTNT sẽ hợp nhất báo cáo tài chính 

cho toàn bộ chi phí của Chương trìnhở 21 tỉnh, bao gồm các khoản chi cho Chương trình 

RB-SupRSWS, và sau đó các báo cáo này được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước và 

nộp cho Ngân hàng thế giới. 

14.2.4. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ là cơ quan kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính 

hàng năm của Chương trình. Ý kiến kiểm toán bao gồm ý kiến về việc báo cáo tài chính 

được thể hiện trung thực và hợp lý, ý kiến về tuân thủ của Chương trình đối với Hiệp định 

Tài trợ và quy định và cam kết hiện hành, và ý kiến về hiệu quả kiểm soát nội bộ của 

Chương trình. Điều khoản tham chiếu của kiểm toán, bao gồm chuẩn mực và phương 

pháp kiểm toán, phạm vi kiểm toán và định dạng báo cáo sẽ được thống nhất giữa Kiểm 

toán Nhà nước Việt Nam, các cơ quan thực hiện Chương trình và Ngân hàng thế giới 

trước khi bắt đầu kiểm toán . Báo cáo kiểm toán, cùng với báo cáo tài chính cho Chương 

trình đã được kiểm toán, sẽ được trình nộp cho Ngân hàng thế giới vào hoặc trước 31/07 

của năm sau, theo quy định trong Hiệp định Tài trợ. Bộ NN-PTNT sẽ chịu trách nhiệm 

theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị của KTNN bởi các cơ quan thực hiện bao gồm 

hội thảo phổ biến khuyến nghị kiểm toán và các hoạt động theo dõi khác. 

14.2.5.Mỗi cơ quan thực hiện lập Báo cáo tài chính hàng quý: Cơ quan điều phối chương 

trình (Tổng cục Thủy lợi) sẽ hướng dẫn mẫu các báo cáo, bao gồm:  

 - Báo cáo nguồn và chi tiêu tài chính: của Tài khoản nguồn và các Tài khoản nhánh. 

 - Báo cáo sao kê chi tiêu các Tài khoản nhánh. 

 - Đối chiếu số dư KBNN. 

14.2.6. Hàng năm, Tổng cục Thủy lợi sẽ đánh giá sự tuân thủ của Chương trình đối với các 

hoạt động Quản lý tài chính (Phần 3 của KHHĐ), cũng như sự tuân thủ đối với Hướng 

dẫn Hoạt động của Chương trình này và hướng dẫn chi tiết về quản lý tài chính, bao trùm 

toàn bộ các lĩnh vực lập kế hoạch, kiểm soát nội bộ, báo cáo kế toán và tài chính, dòng 

vốn, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập và quản trị và phòng chống tham nhũng. Tổng 

cục Thủy lợi sẽ cung cấp báo cáo đánh giá, cùng với hành động đề xuất để giải quyết tình 

trạng không tuân thủ/yếu kém cho Ngân hàng thế giới để đánh giá trước 30/6 của năm tiếp 

theo. Chi phí phát sinh cho hoạt động giám sát này sẽ được tài trợ bởi Hỗ trợ kỹ thuật 

(hợp phần: Quản trị). 
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PHỤ LỤC 11 

MẪU BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỢP NHẤT 

 

Mẫu Báo cáo Kiểm toán nội bộ Hợp nhất 

Báo cáo hàng năm từ XXX to XXX 

 

Mục lục 

 

Nội dung         Trang 

1. Mô tả Tóm tắt dự án 

 

2. Mua sắm đấu thầu 

 

3. Kiểm soát nội bộ 

 

4. Báo cáo Tài chính và Hoạt động 

 

5. Tuân thủ luật pháp, quy định và hiệp định tín dụng 

 

6. Tính kinh tế và Hiệu quả của nguồn lực sử dụng 

 

7. Quản lý Hợp đồng và Thanh toán 

 

8. Thực hiện Phát hiện của Kiểm toán độc lập & Thanh tra 

 

9. Thực hiện khuyến nghị trong báo cáo kỳ trước 
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1. Tóm tắt tổng quan 

1.1.  Thông tin cơ bản 

[Điền nội dung] 

1.2.  Phạm vi Kiểm toán  

[Điền nội dung] 

1.3.  Phương pháp Kiểm toán 

[Điền nội dung] 
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1.4.  Tóm tắt đánh giá 

 

VẤN ĐỀ VỤ QLNN&NSNT NCERWASS VIHEMA Tỉnh: _________ 

Quản trị và phòng chống tham nhũng     

- Vấn đề 1 H M   

- Vấn đề 2 …     

Mua sắm đấu thầu     

- Vấn đề 1     

- Vấn đề 2 …     

Kiểm soát nội bộ     

- Vấn đề 1     

- Vấn đề 2 …     

Báo cáo Tài chính và Hoạt động     

- Vấn đề 1     

- Vấn đề 2 …     

Tuân thủ      

- Vấn đề 1     

- Vấn đề 2 …     

Tính kinh tế và Hiệu quả của Nguồn lực Sử dụng     

- Vấn đề 1     

- Vấn đề 2 …     
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Quản lý Hợp đồng và Thanh toán     

- Vấn đề 1     

- Vấn đề 2 …     

Thực hiện Phát hiện của Kiểm toán Độc lập & Thanh tra     

- Vấn đề 1     

- Vấn đề 2 …     

 

H: rủi ro cao; M: rủi ro trung bình; L: rủi ro thấp 
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1.5 Khuyến nghị chính, giải quyết của lãnh đạo và kế hoạch hành động có giới hạn thời gian 

[Điền nội dung] 

 

2. Mua sắm đấu thầu 

 

Quan sát Rủi ro/Tác động Khuyến nghị Giải quyết của lãnh đạo 

Kế hoạch Đấu thầu    

- Vấn đề 1…    

Gói thầu    

- Vấn đề 1…    

Dự toán Chi phí    

- Vấn đề 1…    

Phương pháp Đấu thầu/ Lựa chọn    

- Vấn đề 1…    

Hồ sơ Mời thầu/Hồ Sơ Mời Đề xuất    

- Vấn đề 1…    

Quảng cáo    

- Vấn đề 1…    

Đánh giá Hồ sơ Dự thầu/đề xuất    

- Vấn đề 1…    

Trao Hợp đồng    
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- Vấn đề 1…    

Công bố Trao Hợp đồng    

- Vấn đề 1…    

Hồ sơ Đấu thầu    

- Vấn đề 1…    

…    
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3. Kiểm soát nội bộ 

 

Quan sát Rủi ro/Tác động Khuyến nghị Giải quyết của Lãnh đạo 

Giám sát Thu nhập, Kế hoạch & Ngân sách    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Giám sát Chi phí    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Dòng vốn     

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Chính sách, Sổ tay và Phần mềm Kế toán    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Lưu trữ Hồ sơ & Tài liệu    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Quản lý Tài sản    

- Vấn đề 1    
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- Vấn đề 2 …    

- …    

4. Báo cáo Tài chính và Hoạt động 

 

Quan sát Rủi ro/Tác động Khuyến nghị Giải quyết của Lãnh đạo 

Mức độ Tin cậy và Trung thực của  Thông tin    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Phương tiện Xác định/Thu thập Thông tin    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Phương tiện Đo lường/Đánh giá Thông tin     

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Thông tin Phân loại và Báo cáo    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

- …    

5. Tuân thủ Pháp luật, Quy định, và Hiệp định Tín dụng 

Quan sát Rủi ro/Tác động Khuyến nghị Giải quyết của Lãnh đạo 
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Tuân thủ Pháp luật Việt Nam    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Tuân thủ Tài liệu Chương trình    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Tuân thủ Hiệp định Tín dụng & Kế hoạch 

Hành động  

   

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Tuân thủ Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện 

Chương trình & Hướng dẫn triển khai 

   

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Tuân thủ Danh mục cấm và Tạm dừng đấu 

thầu quốc gia, địa phương, và Ngân hàng 

   

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Tuân thủ Hợp đồng & Cam kết    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

- …    
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6. Tính kinh tế và Hiệu quả của nguồn lực sử dụng 

Quan sát Rủi ro/Tác động Khuyến nghị Giải quyết của Lãnh đạo 

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

- …    

 

7. Quản lý Hợp đồng và Thanh toán 

Quan sát Rủi ro/Tác động Khuyến nghị Giải quyết của Lãnh đạo 

Nghiệm thu    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Bàn giao hàng hóa    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Quản lý Nhân sự Tư vấn     

- Vấn đề 1    
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- Vấn đề 2 …    

Quản lý Chi phí Bồi hoàn    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Quản lý Thanh toán    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

- …    

8. Thực hiện phát hiện của Kiểm toán độc lập & Thanh tra 

Phát hiện Kiểm toán Nhà nước/ Báo cáo 

Thanh tra 

Thực hiện của các đơn vị Lý do Không Thực hiện Theo dõi 

Khuyến nghị của Kiểm toán Nhà nước    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Khuyến nghị của Đoàn Thanh tra     

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

- …    

9. Thực hiện khuyến nghị trong báo cáo kỳ trước 
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Khuyến nghị của Đoàn Công tác trước Thực hiện của các đơn vị Lý do Không Thực hiện Theo dõi 

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

- …    
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PHỤ LỤC 12 

BÁO CÁO XỬ LÝ  KHIẾU NẠI TỐ CÁO CẤP TỈNH 

 

Báo cáo xử lý khiếu nại tố cáo cấp tỉnh 

cho giai đoạn 6 tháng từ XXX to XXX 

 

Quản trị và phòng chống tham nhũng 

 

Quan sát Rủi ro/Tác 

động 

Khuyến nghị Xử lý của lãnh đạo 

Quy trình xử lý khiếu nại    

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Điều tra Gian lận & Tham nhũng 
   

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

Minh bạch ngân sách     

- Vấn đề 1    

- Vấn đề 2 …    

…    

 

Chi tiết các khiếu nại tố cáo mà Chương trình nhận được và các cuộc điều tra được tiến 

hành trong Chương trình cho giai đoạn từ XXX đến XXX. 
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Tên của Đơn vị Báo cáo 

TỈNH:........ 

             

STT 

Mã 

khiếu nại  

số 

Ai nộp khiếu 

nại (Tên đầy 

đủ - Địa 

chỉ/nếu 

không phải 

nặc danh) 

Nội 

dung  

Ngày 

tháng 

khiếu nại 

Thẩm quyền 
Ai 

nhận 

được 

khiếu 

nại 

Phương thức 

nộp khiếu 

nại  

Nội dung chính của 

khiếu nại 
Kết quả giải quyết 

Khuyến  

nghị  

Có  Không 

(ví dụ như 

điện thoại  

 e-mail, văn 

bản, miệng) 

(mô tả ngắn viện dẫn 

hoặc lý do khiếu nại) 

Chuyển 

đơn 

khiếu 

nại 

 Quyết định 

xử lý được 

thực hiện 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

...                         

             

  CHUẨN BỊ BỞI       

 (Chữ Ký và Họ tên)       

 

Báo cáo rà soát hoặc Điều tra cuối cùng được đính kèm tại Phụ lục X. 
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PHỤ LỤC 13 

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 

Chương trình Mởrộng quy mô Vệsinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 

 

I. Thông tin chung 

1. Giới thiệu: Tăng cường năng lực  

Tăng cường năng lực là quá trình một cộng đồng tự trang bị kiến thức và kỹ năng để thực 

hiện các chức năng cần thiết về quản trị và cung cấp dịch vụ một cách bền vững. Đó 

không chỉ là tăng cường các kỹ năng và khả năng trong thời gian ngắn mà còn đảm bảo 

một môi trường thể chế hiệu quả được thiết lập đảm bảo các hệ thống được vận hành và 

phát triển lâu dài. Do đó, đây là một quá trình có ảnh hưởng đồng thời tới nhiều bên liên 

quan và có sự trùng lặp về hoạt động và nội dung.   

Trong Chương trình RB-SupRSWS (Chương trình), tăng cường năng lực tập trung vào 

xây dựng các kỹ năng quản lý và thực hiện cho các bên tham gia tại cấp Trung ương, tỉnh, 

huyện và xã nhằm mở rộng và nâng cao tính bền vững công trình cấp nước và vệ sinh 

cũng như cải thiện sự phối hợp trong nội bộ các cơ quan. Nó bao gồm việc cung cấp hỗ 

trợ kỹ thuật nhằm nâng cao tính bền vững về tiếp cận điều kiện vệ sinh và cải thiện cáp 

nước về nhiều mặt: quản lý, kỹ thuật, tài chính, xã hội và môi trường. Bên cạnh các nhà 

hoạch định chính sách và các cán bộ quản lý Chương trình, Chương trình cũng hướng tới 

sự tham gia của những người hưởng lợi - đặc biệt là các nhóm thiệt thòi hơn như DTTS, 

nghèo và phụ nữ - ở tất cả các giai đoạn nhằm đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận dịch 

vụ và tăng cường tính bền vững của hệ thống. 

Hàng năm mỗi tỉnh tham gia Chương trình sẽ xây dựng một Kế hoạch tăng cường năng 

lực: Sở Nông nghiệp& PTNT/Cơ quan thường trực Chương trình: là cơ quan đầu mối 

tổng hợp kế hoạch tăng cường năng lưc của ngành nông nghiệp, y tế (Trung tâm Y tế dự 

phòng tỉnh), giáo dụcthành bản kế hoạch tăng cường năng lực của Chương trình; trong 

quá trình thực hiện chủ trì và phối hợp ngành y tế (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh), giáo 

dục để xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực. Hàng năm, tổng hợp một báo cáo kết 

quảthực hiện gửi Bộ NN-PTNTcùng kế hoạch tăng cường năng lực cho năm tiếp theo. 

Mục tiêu của kế hoạch là đưa ra các định hướng tăng cường năng lực tại tỉnh để giải 

quyết các thiếu hụt về năng lực trong quản lý và thực hiện Chương trình. Kế hoạch tăng 

cường năng lực sẽ được Sở Nông nghiệp & PTNT/Ban Quản lý dự án chuyên ngành của 

UBND tỉnh(nếu được UBND tỉnh giao thường trực Chương trình) phê duyệt kế hoạch 

tăng cương năng lực. 

Thực hiện Kế hoạch tăng cường năng lực (TCNL) sẽ được coi là một kết quả và được 

đánh giá bằng chỉ số DLI 3.2, “Kế hoạch TCNL của tỉnh được thực hiện”. Các kết quả 

đạt được sẽ được đánh giá trong quá trình kiểm đếm, dựa vào: (i) nghiên cứu tài liệu hội 

thảo và đào tạo; (ii) thảo luận nhóm với nhóm mục tiêu là người hưởng lợi và (iii) phỏng 

vấn. Các tỉnh phải lưu trữ các sản phẩm và tài liệu này để phục vụ kiểm đếm.  

Nội dung Kế hoạch tăng cường năng lực gồm:  
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(a) Chủ đề hoặc các hoạt động dự kiến về tăng cường năng lực, và cấp mục tiêu, ví dụ 

Tỉnh (P), Huyện (D), Xã/Thôn (C/V) hoặc Tiểu giáo viên/Cộng tác viên (T/F);  

(b) Mục tiêu của hỗ trợ có liên quan tới khu vực kết quả và DLI của Chương trình; 

(c) Các đầu ra dự kiến, ví dụ hướng dẫn, chương trình đào tạo, hoặc tài liệu TA;  

(d) Học viên, mục tiêu của hoạt động, bao gồm số người tham gia và địa điểm dự 

kiến;  

(e) Phương thức đào tạo, ví dụ đào tạo theo các khóa học, chương trình định hướng 

(hội thảo), tham quan học tập, nghiên cứu thực địa, đào tạo tại chỗ, v.v; 

(f) Đơn vị chịu trách nhiệm cũng như công cụ và nguồn nhân sự yêu cầu; 

(g) Thời gian thực hiện hoạt động, cụ thể là ngày bắt đầu và kết thúc triển khai thực 

hiện hoạt động; và  

(h) Ngân sách và nguồn lực phân bổ cho từng nội dung/hoạt động, bao gồm nguồn 

nhân lực; 

(i) Vì ngày hiệu lực cho Chương trình RB-SupRSWS PforR bắt đầu 6 tháng sau giai 

đoạn thực hiện hàng năm của CPVN cho năm 2016, và phân bổ ngân sách tỉnh đã 

hoàn tất cho các hoạt động theo kế hoạch, nên một kế hoạch tăng cường năng lực 

đơn giản sẽ được xem xét, cho năm thực hiện đầu tiên của Chương trình. Các hoạt 

động chính phản ánh nhu cầu tăng cường năng lực của tỉnh cần cho năm thực hiện 

đầu tiên đã được xác định để bảo đảm cơ sở mạnh mẽ cho việc triển khai chủ yếu 

chương trình năm 2017, mà sẽ tiếp tục trong suốt phần còn lại của Chương trình. 

Do vậy, việc chấp thuận các kế hoạch tăng cường năng lực năm 2016 sẽ được xem 

xét cho giải ngân nếu i) các kế hoạch này được Sở NN-PTNT/Ban Quản lý dự án 

chuyên ngành của UBND tỉnh (nếu được UBND tỉnh giao thường trực Chương 

trình) phê duyệt, ii) tám hoạt động chính trong bảng dưới đây được đưa vào kế 

hoạch, và iii) ít nhất 6 trong số các hoạt động chính này được thực hiện. 

(j) Các hoạt động chính của Kế hoạch tăng cường năng lực cho thực hiện của năm 

2016 

Số 

TT 
Hoạt động cấp Quốc gia Bằng chứng cần thiết 

1 Tập huấn về kế hoạch BCC 

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 

2 
Tập huấn cho người đào tạo (TOT) 

cho các hoạt động BCC 

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 
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3 

Đào tạo về Sổ tay, báo cáo hàng 

năm của tỉnh, Hướng dẫn người 

DTTS, giới và hướng về người 

nghèo 

- Giấy mời 

- Chương trình 

- Danh sách người tham gia 

- Báo cáo học tập do đơn vi tổ chức tập huấn chuẩn bị* 

Số 

TT 
Hoạt động cấp tỉnh Bằng chứng cần thiết 

4 Hội thảo khởi động cấp tỉnh 
Biên bản họp với dấu của đơn vị chịu trách nhiệm 

chính, danh sách người tham gia  

5 Tập huấn cho cán bộ PCERWASS 
Biên bản họp với dấu của đơn vị chịu trách nhiệm 

chính, danh sách người tham gia 

6 Tập huấn về IEC nước sạch Danh sách người tham gia; báo cáo tập huấn 

7 
Tập huấn cho cán bộ 

TTYTDP/TTKSBT  tỉnh và huyện 

Ghi chú về quy trình làm việc và danh sách các "cửa 

hàng vệ sinh tiện lợi" tiềm năng, xác nhận bởi 

TTYTDP/TTKSBT  

8 
Đào tạo về Hướng dẫn người DTTS, 

giới và hướng về người nghèo 
Danh sách người tham gia; báo cáo tập huấn 

* Báo cáo học tập sẽ được chuẩn bị ở cấp Trung ương. 

2. Các hoạt động tăng cường năng lực  

Trên cơ sở nhu cầu của Chương trình, Kế hoạch TCNL gồm các hoạt động trong khuôn 

khổ 4 hợp phần và các cơ quan Trung ương và địa phương  sẽ chịu trách nhiệm quản lý 

và thực hiện các hoạt động của hợp phần liên quan: 

- Quản lý chương trình: Cơ quan thực hiện: Trung ương: Tổng cục Thủy lợi (Vụ Quản 

lý nguồn nước và nước sạch nông thôn); địa phương: Sở Nông nghiệp & PTNT/cơ 

quan được giao chịu trách nhiệm thường trực Chương trình. 

- Tăng cường tính bền vững của các công trình cấp nước: Trung ương: Cơ quan thực 

hiện Trung tâm Quốc gia Nước sạch & VSMTNT);địa phương: Trung tâm nước sạch 

& VSMTNT/Cơ quan được giao chịu trách nhiệm thường trực Chương trình. 

- Tăng cường năng lực nhằm thúc đẩy thay đổi hành vi vệ sinh và cung cấp dịch vụ vệ 

sinh bền vững: Trung ương: Cơ quan thực hiện: VIHEMA);địa phương: Trung tâm Y 

tế dự phòng tỉnh. 

- Kiểm đếm kết quả và kiểm toán độc lập (Cơ quan thực hiện: Kiểm toán nhà nước) 

Mỗi một hợp phần đều có nội dung tăng cường năng lực để hỗ trợ thực hiện và đảm bảo 

tính bền vững của Chương trình. 

2.1. Quản lý Chương trình 

Do các kỹ năng quản lý chương trình sẽ được thực hiện ở các cấp khác nhau và gồm nhiều 

nội dung, công tác tăng cường năng lực trong hợp phần này sẽ gồm: 

2.1.1. Tăng cường năng lực lập kế hoạch và ngân sách 
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(a) Tăng cường kiến thức về cơ chế Chương trình dựa trên kết quả (PforR) – Mục 

tiêu: Cấp TW: Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, UBDT.Cấp tỉnh: UBND 

tỉnh, Sở NN&PTNT/Cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thường trực 

Chương trình, Sở Y tế/Trung tâm Y tế dự phòng, Sở GD&ĐT. 

(b) Nâng cao kiến thức xây dựng các kế hoạch liên quan (ví dụ, kế hoạch chương trình 

của tỉnh, kế hoạch tăng cường năng lực của tỉnh và kế hoạch truyền thông thay đổi 

hành vi) – Mục tiêu: Sở NN&PTNT/Cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ 

thường trực Chương trình, Sở Y tế/Trung tâm Y tế dự phòng, Sở GD&ĐT, 

(c) Các kỹ năng quản trị về xác định vấn đề, lập kế hoạch, lãnh đạo và ra quyết định – 

mục tiêu: chính quyền huyện, xã và thôn cũng như các cán bộ y tế thôn bản, giáo 

viên, người đi vận động và thành viên cộng đồng. 

2.1.2. Năng lực quản lý tài chính 

(a) Chuẩn bị các báo cáo tài chính theo các tiêu chuẩn kế toán đã thỏa thuận – Mục 

tiêu: Cấp TW: Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, UBDT. Cấp tỉnh: UBND 

tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Sở GD&ĐT. 

(b) Giải ngân và theo dõi tạm ứng vốn của các đơn vị như Trung tâm y tế dự phòng 

tỉnh, Y tế thôn bản và đại diện Hội phụ nữ khi thực hiện các hoạt động tăng cường 

vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân – Mục tiêu: Sở Y tế/Trung tâm y tế dự 

phòng tỉnh. 

(c) Kỹ năng quản lý tài chính và hành chính trong công tác thu phí, quản lý tài khoản 

ngân hàng, ghi chép sổ sách và thanh toán các dịch vụ, vật tư phụ tùng, lương, 

v.v.– Mục tiêu: cán bộ huyện và xã, và nhân viên vận hành công trình cấp nước. 

2.1.3. Năng lực đấu thầu 

(a) Tập huấn các nội dung có liên quan tới đấu thầu để hỗ trợ quản lý đấu thầu các dự 

án của tỉnh – Mục tiêu:Sở Nông nghiệp & PTNT/Cơ quan được UBND tỉnh giao 

nhiệm vụ thường trực Chương trình, Sở Y tế/Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Giáo 

dục & ĐT và các cơ quan liên quan, Chủ đầu tư hợp phần. 

(b) Tập huấn các qui định về đấu thầu cạnh tranh, gồm đánh giá các đề xuất về thiết kế 

chi tiết, hồ sơ mời thầu thi công và giám sát thi công – Mục tiêu: Sở Nông nghiệp 

& PTNT/Cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thường trực Chương trình, Sở 

Y tế/Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Giáo dục & ĐT và các cơ quan liên quan, Chủ 

đầu tư hợp phần. 

2.1.4. Năng lực đánh giá xã hội và phát triển cộng đồng   

(a) Tập huấn về đánh giá nghèo và xã hội – Mục tiêu: UBDT, Sở NN&PTNT/Cơ quan 

được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thường trực Chương trình và Sở Y tế/Trung tâm 

Y tế dự phòng. 

(b) Xác định và thực hiện các phương pháp tiếp cận có sự tham gia cho các dự án 

WASH  – Mục tiêu: BanDT tỉnh, Sở NN&PTNT/Cơ quan được UBND tỉnh giao 

nhiệm vụ thường trực Chương trình và Sở Y tế. 
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(c) Tăng cường sự tham gia của cộng đồng hưởng lợi vào thiết kế và thực hiện các 

chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi để cải thiện WASH cho cộng đồng – Mục 

tiêu: CPMs người được huy động cấp xã giáo viên, y tế thôn bản, thành viên Hội 

phụ nữ và các tổ chức xã hội, lãnh đạo cộng đồng, v.v.) 

(d) Ra quyết định có sự tham gia trong lập kế hoạch, thực hiện và giám sát cơ sở hạ 

tầng và dịch vụ cấp nước và vệ sinh – Mục tiêu: cộng đồng hưởng lợi, tập trung 

vào các hộ nghèo, phụ nữ làm chủ hộ và DTTS 

(e) Tăng cường tập huấn chuyên môn và sự hội nhập của người DTTS cũng như phụ 

nữ vào thực hiện Chương trình – Mục tiêu: Ban DT tỉnh, Hội phụ nữ cấp tỉnh, 

huyện và xã. 

2.1.5. Năng lực thực hiện, giám sát, theo dõi và báo cáo  

(a) Tập huấn về thực hiện, M&E và báo cáo các chương trình đầu tư thông qua xác 

định và theo dõi các mốc cụ thể – Mục tiêu: Sở NN&PTNT/Cơ quan được UBND 

tỉnh giao thường trực Chương trình, Y tế, Giáo dục & ĐT và CPM… 

(b) Tập huấn về thực hiện, M&E, báo cáo về các hoạt động đã thực hiện – Mục tiêu: 

Cán bộ quản lý Chương trình, thành viên các tổ chức xã hội, và các cán bộ chính 

quyền cấp xã, ví dụ y tế thôn bản, giáo viên. 

2.1.6. Năng lực quản lý môi trường  

(a) Tập huấn về sàng lọc môi trường dự án, nâng cao chất lượng các kế hoạch bảo vệ 

môi trường và lồng ghép các kiến nghị và biện pháp giảm thiểu trong quá trình lựa 

chọn vị trí, thiết kế kỹ thuật cũng như tài liệu đấu thầu và hợp đồng trong quá trình 

chuẩn bị, thi công và vận hành – Mục tiêu:các Sở liên quan của tỉnh  

(b) Tăng cường phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong chuẩn bị và thi công nhằm 

khuyến khích sự tham gia của người dân vào xác định và giải quyết các vấn đề có 

liên quan tới các tiểu dự án – Mục tiêu: những người vận động cộng đồng và thành 

viên cộng đồng. 

2.1.7.Năng lực đảm bảo trách nhiệm giải trình   

(a) Nâng cao nhận thức về trách nhiệm đảm bảo quản trị minh bạch, bao gồm thể chế 

hóa các biện pháp phòng chống tham nhũng và tăng cường tính minh bạch – Mục 

tiêu:các Sở, ngành liên quan của tỉnh, các Tổ chức phụ trách cấp nước và vệ sinh 

cấp huyện và xã. 

(b) Nâng cao nhận thức về thủ tục giải quyết khiếu nại của Ngân hàng – Mục tiêu: Bộ 

NN&PTNT, sở NN&PTNT/Cơ quan được UBND giao thường trực Chương trình, 

các Sở, ngành liên quan của tỉnh, , thành viên cộng đồng. 

2.2. Tăng cường tính bền vững các công trình cấp nước 

Nội dung Tăng cường năng lực đảm bảo tính bền vững của các công trình cấp nước nông 

thôn sẽ gồm:  

(a) Nâng cao nhận thức về các thông số thiết kế có ảnh hưởng tới tính bền vững của 

công trình như các kết nối nước tới các hộ có sử dụng đồng hồ nước và thu phí, cải 

thiện chất lượng nước, bản chất của các khoản trợ cấp có mục tiêu, các hướng dẫn 
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cụ thể về quản lý công trình của cộng đồng và các hỗ trợ mềm khác – Mục 

tiêu:Chủ đầu tư công trình cấp nước, Trung tâm Nước sạch & VSMTNT tỉnh; 

(b) Vận hành và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và dịch vụ cấp nước trường học – Mục tiêu: 

Sở GD&ĐT, giáo viên và học sinh các trường; 

(c) Vận hành và bảo dưỡng công trình, gồm các yếu tố như sự sẵn sàng trả phí dịch vụ 

của người sử dụng, quản lý hiệu quả, quyết định có sự tham gia của cộng đồng 

trong công tác vận hành và bảo dưỡng, và nhân viên kỹ thuật được đào tạo thích 

hợp – Mục tiêu: thành viên ban quản lý cấp nước, thành viên cộng đồng, nhân viên 

vận hành hệ thống. 

(d) Nâng cao nhận thức của các hộ gia đình về tầm quan trọng của các công trình cấp 

nước tập trung để tăng tỷ lệ đấu nối – Mục tiêu: Trung tâm Nước sạch & 

VSMTNT, nhân viên vận hành các hệ thống  cấp nước. 

2.3. Thúc đẩy thay đổi hành vi và tăng cường tính bền vững của các dịch vụ vệ sinh 

Để tăng cường năng lực thúc đẩy thay đổi hành vi và đảm bảo dịch vụ vệ sinh bền vững, 

những nội dung dưới đây đóng vai trò quan trọng: 

(a) Khuyến khích nhu cầu cải thiện điều kiện vệ sinh hộ gia đình và vệ sinh công cộng 

(trường học và trạm y tế) thông qua truyền thông thay đổi hành vi tập trung vào 

các động cơ cảm xúc, xã hội và kinh tế bên cạnh các chỉ số sức khỏe – Mục tiêu: 

các cán bộ y tế xã và huyện, thành viên các tổ chức xã hội, giáo viên các trường 

học, người dân. 

(b) Tăng cường các chuỗi cung cấp thông qua thiết kế và ban hành các phương án nhà 

tiêu cải tiến, thích hợp giá rẻ, khuyến khích phát triển thị trường vệ sinh và tăng 

cường tiếp cận tín dụng vệ sinh (xây nhà tiêu) – Mục tiêu: cán bộ y tế cấp huyện, 

xã và tỉnh, Sở GD&ĐT, doanh nghiệp kinh doanh thiết bị vệ sinh, các tổ chức phi 

chính phủ hoặc tài chính, và người dân 

(c) Tập huấn về thiết kế, thi công, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa nhà tiêu – Mục 

tiêu: Thợ xây, cán bộ y tế huyện, xã (những người mới chỉ có kiến thức cơ bản về 

thiết kế và lập hồ sơ mời thầu)  

(d) Tập huấn về lập báo cáo tháng chi tiết để phục vụ công tác đánh giá thực hiện Kế 

hoạch BCC – Mục tiêu: cán bộ hỗ trợ như người đứng đầu các cộng đồng, thành 

viên các tổ chức xã hội và TTYTDP/TTKSBTtỉnh. 

2.4. Kiểm đếm kết quả và Kiểm toán độc lập 

(a) Tập huấn các qui định về giám sát và báo cáo công tác đấu nối nước, vệ sinh toàn 

xã, gồm các trường học và trạm y tế xã – Mục tiêu: các sở và cơ quan liên quan tại 

các cấp tỉnh, huyện, xã; cán bộ cộng đồng, gồm giáo viên, cán bộ y tế 

II. Kế hoạch tăng cường năng lực 

1. Điều kiện (hiện trạng) và các mục tiêu cấp nước và vệ sinh của tỉnh. 

(a) Mô tả tóm tắt hiện trạng cấp nước và vệ sinh của tỉnh. Có thể mô tả cấp nước và vệ 

sinh thành hai phần riêng biệt. 
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(b) Mô tả các mục tiêu của tỉnh về cấp nước và vệ sinh (có thể trích từ Kế hoạch BCC 

và kế hoạch của tỉnh). 

(c) Mô tả thiếu hụt (chênh lệch) giữa hiện trạng và mục tiêu. 

(d) Mô tả tóm tắt chiến lược giải quyết (lấp đầy) các thiếu hụt đó. 

2. Thiếu hụt và kế hoạch tăng cường năng lực của tỉnh. 

(a) Mô tả những thách thức về năng lực cản trở tỉnh đạt các mục tiêu và xác định tỉnh 

cần tăng cường năng lực về lĩnh vực gì để đạt được các mục tiêu đó. 

(b) Tỉnh có thể tham khảo Phần I và IV để có thêm thông tin của mỗi hợp phần. Tỉnh 

cũng có thể bổ sung các nhu cầu năng lực mà tỉnh cho là cần thiết, kể cả những nội 

dung không được đề cập trong Phần I và IV. 

(c) Cần mô tả theo cấu trúc sau.  

(d) Xây dựng kế hoạch theo Bảng 1. 

2.1. Quản lý chương trình 

(a) Mô tả các thách thức về năng lực và xác định các nhu cầu năng lực của Hợp phần. 

(b) Mô tả tóm tắt Qui mô kết quả Chương trình và các Chỉ số Giải ngân (DLI) mà các 

hoạt động tăng cường năng lực dự kiến sẽ có ảnh hưởng tới. Xem Qui mô kết quả 

Chương trình và các Chỉ số Giải ngân (DLI) tại Phần IV. 

2.2. Nâng cao tính bền vững các công trình cấp nước 

(a) Mô tả các thách thức về năng lực và xác định các nhu cầu năng lực của Hợp phần. 

(b) Mô tả tóm tắt Qui mô kết quả Chương trình và các Chỉ số Giải ngân (DLI) mà các 

hoạt động tăng cường năng lực dự kiến sẽ có ảnh hưởng tới. Xem Qui mô kết quả 

Chương trình và các Chỉ số Giải ngân (DLI) tại Phần IV. 

2.3. Tăng cường Thay đổi hành vi vệ sinh và tính bền vững của các dịch vụ vệ sinh 

(a) Mô tả các thách thức về năng lực và xác định các nhu cầu năng lực của Hợp phần. 

(b) Mô tả tóm tắt Qui mô kết quả Chương trình và các Chỉ số Giải ngân (DLI) mà các 

hoạt động tăng cường năng lực dự kiến sẽ có ảnh hưởng tới. Xem Qui mô kết quả 

Chương trình và các Chỉ số Giải ngân (DLI) tại Phần IV. 

2.4. Kiểm đếm kết quả và Kiểm toán độc lập 

(a) Mô tả các thách thức về năng lực và xác định các nhu cầu năng lực của Hợp phần. 

(b) Mô tả tóm tắt Qui mô kết quả Chương trình và các Chỉ số Giải ngân (DLI) mà các 

hoạt động tăng cường năng lực dự kiến sẽ có ảnh hưởng tới. Xem Qui mô kết quả 

Chương trình và các Chỉ số Giải ngân (DLI) tại Phần IV. 

 

Bảng dưới đây là mẫu kế hoạch tăng cường năng lực hàng năm. Dựa vào nhu cầu, tỉnh sẽ 

chọn lọc để đưa ra các hoạt động tăng cường năng lực cụ thể nhằm mục đích giúpcán bộ các 

bên liên quan có đầy đủ kiến thức và kỹ năng  thực hiện có hiệu quả các hoạt động của 

Chương trình. 
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Bảng: Kế hoạch tăng cường năng lực 

 

T

T 

Chủ đề 

hoặc 
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NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

I Quản lý Chương trình  

1 

 

Nâng 

cao kiến 

thức về 

cơ chế 

PforR  

 

 

- Hiểu rõ 

hơn về cơ 

chế dựa 

trên kết 

quả của 

Chương 

trình 

- Góp 

phần thúc 

đẩy thực 

hiện và 

giải ngân 

Chương 

trình. 

- UBND 

tỉnh sẽ hiểu 

rõ vai trò 

của họ 

trong việc 

giải quyết 

các vướng 

mắc, cản 

trở ứng 

vốn thực 

hiện trước.  

Cấp tỉnh, huyện 

- UBND tỉnh 

- Cán bộ chủ chốt 

của Sở Y tế và TT 

YTDP  

- Cán bộ chủ chốt 

của Sở 

NN&PTNT và TT 

nước tỉnh 

- Cán bộ chủ chốt 
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Cấp xã: 
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2 
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huấn các 

cán bộ 

thực 

hiện 

Chương 

trình ở 

cấp xã 

về: lập 

Có 

khả năng 

lập kế 

hoạch hoạt 

động hàng 

năm, bao 

gồm cả tài 

chính cho 

3 lĩnh vực: 

Cấp tỉnh:  

- TT nước các cấp 

- 

TTYTDP/TTKSB

T các cấp 

- Sở GD&ĐT 

Hướng 

dẫn 

thực 

hiện 

Sở 

NN&PTNT 

   

Cấp huyện:      
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kế 

hoạch, 

quản lý 

tài chính 
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chép và 

hạch 

toán), hỗ 

trợ và 

giám sát, 

kết nối 

khu vực 

tư nhân 

 

kế hoạch 
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hoạch 

BCC, kế 
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- UBND xã 
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T  
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T  
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hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến và 

tác động 

đến việc 

đạt được 

Kết quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 
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UBDT 

Sở 

NN&PTNT 

TT nước 

TTYTDP/TT

KSBT  

Các cơ quan 

đoàn thể: Hội PN 

UBND huyện 

Lớp TH     
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T

T 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến và 

tác động 

đến việc 

đạt được 

Kết quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phươn

g thức 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Ngâ

n 

sách 

Thờ

i 

gian 

Tài 

liệu/bá

o cáo 

II Nâng cao tính bền vững các công trình cấp nước  

6 

Các vấn 

đề thể 

chế đối 

với các 

công 

trình cấp 

nước do 

cộng 

đồng và 

tư nhân 

quản lý 

 

Có 

khả năng 

áp dụng và 

thực hiện 

quản lý tốt 

các công 

trình cấp 

nước do 

cộng đồng 

quản lý 

Có 

khả năng 

thu hút và 

quản lý tốt 

các khu 

vực tư 

nhân trong 

quản lý 

công trình 

cấp nước 

UBND các cấp 

TT nước các cấp 

Lớp tập 

huấn 

NCER

WASS 

   

7 

Tăng 

cường 

O&M 

các công 

trình cấp 

nước 

hiện có 

và khả 

năng 

giám sát 

chất 

lượng 

nước 

 

Tăng 

cường tính 

bền vững 

của công 

trình 

UBND 

Sở liên quan 

TT nước 

TTYTDP/TTKSB

T  

Tư nhân tham gia 

O&M 

Lớp tập 

huấn 

    

8 

Nâng 

cao năng 

lực thực 

hiện có 

Nâng 

cao tỷ lệ 

đấu nối 

UBND 

TT nước 

TTYTDP/TTKSBT  

Lớp TH     
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T

T 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến và 

tác động 

đến việc 

đạt được 

Kết quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phươn

g thức 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Ngâ

n 

sách 

Thờ

i 

gian 

Tài 

liệu/bá

o cáo 

hiệu quả 

các hoạt 

động 

truyền 

thông về 

cấp nước 

có sự 

tham tại 

cộng 

đồng  

HGĐ 

Nâng 

cao tỷ lệ 

trả phí cấp 

nước 

Nâng 

cao hiệu 

quả sử 

dụng và 

bảo quản 

công trình 

cấp nước 

tại cộng 

đồng 

Hội PN 

 

9 

Thực 

hiện các 

hoạt 

động 

truyền 

thông tại 

cộng 

đồng 

 UBND xã 

Cán bộ cấp xã/ 

thôn 

Hội PN 

     

10 

Tập 

huấn về 

giám sát, 

báo cáo 

về các 

hoạt 

động cấp 

nước đã 

thực 

hiện để 

đảm bảo 

chất 

lượng 

của các 

hoạt 

động 

được 

- Hoạt 

động 

diễn ra 

theo 

đúng kế 

hoạch, 

đảm bảo 

chất 

lượng 

- Đảm 

bảo đạt 

được 

các chỉ 

số đề ra 

 

UBND, cán bộ cấp 

xã/ thôn 
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T

T 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến và 

tác động 

đến việc 

đạt được 

Kết quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phươn

g thức 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Ngâ

n 

sách 

Thờ

i 

gian 

Tài 

liệu/bá

o cáo 

thực 

hiện 

11 

Tham 

quan học 

tập kinh 

nghiệm 

       

 

 

 

        

NGÀNH Y TẾ 

III 
Tăng cường thay đổi hành vi vệ sinh và tính bền vững các dịch vụ vệ sinh (Theo Kế 

hoạch BCC) 

 

12 

 

Tổ chức 

hội nghị 

triển 

khai về 

chương 

trình vệ 

sinh: 

tầm 

quan 

trọng về 

vệ sinh, 

phương 

pháp 

thực 

hiện và 

sự hỗ trợ 

cần thiết 

của các 

cấp lãnh 

đạo để 

thúc đẩy 

vệ sinh 

nông 

thôn 

Các 

bên liên 

quan nắm 

được cơ 

chế, cách 

thức thực 

hiện 

chương 

trình và 

tham 

giavào quá 

trình ra 

quyết định 

UBND tỉnh/ 

huyện 

Sở NN&PTNT 

Cấp tỉnh 

Sở Y tế 

Sở GD&ĐT 

TT nước 

TTYTDP/TTKSB

T  

Hội thảo     

Cấp huyện 

…………… 

Hộithảo     

Cấp xã 

………………… 

Hội thảo     
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T

T 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến và 

tác động 

đến việc 

đạt được 

Kết quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phươn

g thức 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Ngâ

n 

sách 

Thờ

i 

gian 

Tài 

liệu/bá

o cáo 

13 

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……. 

Tăng 

cường khả 

năng hiểu 

và thực 

hiện các 

hoạt động 

BCC trong 

chương 

trình, đặc 

biệt là các 

hoạt động 

hỗ trợ phát 

triển thị 

trường vệ 

sinh 

Cán bộ y tế 

cấp tỉnh, huyện 

Lớp TH     

14 

Hướng 

dẫn và 

hỗ trợ 

lựa chọn 

mô hình 

kinh 

doanh và 

hoạt 

động 

phát 

triển thị 

trường: 

lựa chọn 

và tập 

huấn cửa 

hàng 

tiện ích, 

hỗ trợ 

CHTI 

phát 

triển thị 

trường

Tăng 

cường khả 

năng thực 

hiện các 

hoạt động 

hỗ trợ phát 

triển thị 

trường vệ 

sinh tại địa 

phương 

Phát 

triển mô 

hình kinh 

doanh vệ 

sinh tại địa 

phương 

Cán bộ y tế xã Hướng dẫn     
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T

T 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến và 

tác động 

đến việc 

đạt được 

Kết quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phươn

g thức 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Ngâ

n 

sách 

Thờ

i 

gian 

Tài 

liệu/bá

o cáo 

……. 

 

15 

Tập 

huấn cho 

cửa hàng 

tiện ích, 

thợ xây 

về tiêu 

chí các 

loại nhà 

tiêu cải 

thiện và 

cách xây 

dựng 

Phát triển 

bền vững 

mô hình 

kinh doanh 

vệ sinh 

Đảm bảo 

chất lượng 

xây dựng 

nhà tiêu 

Các CH kinh 

doanh vệ sinh 

Thợ xây 

Lớp TH     

16 

Tập 

huấn cho 

tuyên 

truyền 

viên về 

triển 

khai 

thực 

hiện các 

hoạt 

động 

BCC tại 

cộng 

đồng 

Các hoạt 

động BCC 

được thực 

hiện có 

hiệu quả 

tại địa 

phương 

Tăng tỷ lệ 

HGĐ có 

nhà tiêu cải 

thiện 

Tuyên truyền viên 

cấp xã và thôn bản 

Lớp TH     

17 

Tập 

huấn cho 

cộng tác 

viên bán 

hàng 

Tăng tỷ lệ 

HGĐ sử 

dụng dịch 

vụ kinh 

doanh mới 

Tăng tỷ lệ 

HGĐ có 

nhà tiêu cải 

thiện 

Cộng tác viên bán 

hàng của các 

CHTI 

     

18 Tập Hoạt động Các sở và cơ quan  SAV    
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T

T 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến và 

tác động 

đến việc 

đạt được 

Kết quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phươn

g thức 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Ngâ

n 

sách 

Thờ

i 

gian 

Tài 

liệu/bá

o cáo 

huấn về 

giám sát 

và báo 

cáo các 

chương 

trình đầu 

tư và 

công tác 

vệ sinh 

toàn xã 

thông 

qua xác 

định và 

theo dõi 

các 

mốccụ 

thể 

diễn ra 

theo đúng 

kế hoạch, 

đảm bảo 

chất lượng 

- Duy trì 

xã 

VSTX 

liên quan tại các 

cấp tỉnh, huyện, 

xã; cán bộ cộng 

đồng, gồm giáo 

viên, cán bộ y tế 

19 

Tham 

quan học 

tập kinh 

nghiêm 

       

NGÀNH GIÁO DỤC 

20 

Tập 

huấn cho 

giáo 

viên 

triển 

khai 

chương 

trình 

BCC 

trong 

trường 

học 

- Tăng 

cường khả 

năng hiểu 

và thực 

hiện hoạt 

động BCC 

trong 

trường học 

- Thay đổi 

hành vi của 

học sinh 

trong việc 

sử dụng và 

bảo quản 

nhà tiêu 

- Duy trì 

Ban giám hiệu, 

Giáo viên các 

trường học  
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T

T 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến và 

tác động 

đến việc 

đạt được 

Kết quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phươn

g thức 

thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Ngâ

n 

sách 

Thờ

i 

gian 

Tài 

liệu/bá

o cáo 

tính bền 

vững của 

công trình 

cấp nước, 

vệ sinh 

21 

Tập 

huấn về 

giám sát, 

báo cáo 

về các 

hoạt 

động 

thực 

hiện 

trong 

trường 

học đã 

thực 

hiện để 

đảm bảo 

chất 

lượng 

của các 

hoạt 

động 

được 

thực 

hiện 

- Hoạt 

động diễn 

ra theo 

đúng kế 

hoạch, đảm 

bảo chất 

lượng 

- Đảm bảo 

đạt được 

các chỉ số 

đề ra 

 

Sở GD&ĐT 

Phòng giáo dục 

Ban giám hiệu các 

trường 
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Nguồn tăng cường năng lực 

Bảng 2: Phân bổ Ngân sách và Nguồn lực cho công tác tăng cường năng lực 

TT Hợp phần tăng cường năng lực 
Ngân sách 

(VNĐ) 

Phân bổ nguồn vốn (VNĐ) 

TW Tỉnh Khác 
Chương trình  

RB-SupRSWS 
Tổng 

I NGÀNH NÔNG NGHIỆP       

1 Quản lý Chương trình       

2 
Tăng cường tính bền vững các công trình 

cấp nước 
      

II NGÀNH Y TẾ       

 
Tăng cường thay đổi hành vi vệ sinh và 

tính bền vững của các dịch vụ vệ sinh 
      

III NGÀNH GIÁO DỤC       

 

Tăng cường nâng cao nhận thức, thay đổi 

hành vi của học sinh về vệ sinh và cấp 

nước  

      

 Tổng       
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MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NĂM20... 

TỈNH …...………… 

 

Thời gian kế hoạch được phê duyệt: 

………………………………………………………………………………………………… 

1. Báo cáo chung 

1.1. Mục tiêu chung của hoạt động tăng cường năng lực 

1.2. Kết quả thực hiện 

Tổng số hoạt động tăng cường năng lực được thực hiện: ……………… hoạt động 

Trong đó: 

- Lớp đào tạo, tập huấn. 

- Đợt tư vấn, hướng dẫn. 

- Chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm. 

- Hội thảo phổ biến thông tin, quy định liên quan trong dự án. 

Tống số người tham gia các hoạt động tăng cường năng lực:  

Tổng kinh phí thực hiện:  

Trong đó:  Kinh phí cho ngành Nông nghiệp:  

   Kinh phí cho ngành Y tế: 

   Kinh phí cho ngành Giáo dục: 

1.3. Đánh giá quá trình thực hiện  

a. Ngành Nông nghiệp 

- Thuận lợi 

- Khó khăn 

- Đề xuất/ kiến nghị 

b. Ngành Y tế 

- Thuận lợi 

- Khó khăn 

- Đề xuất/ kiến nghị 

c. Ngành Giáo dục 

- Thuận lợi 

- Khó khăn 

- Đề xuất/ kiến nghị
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2. Báo cáo chi tiết thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực ngành Nông nghiệp (Có file Excel đi kèm) 

 

Cấp 

tỉnh

Cấp 

huyện Cấp xã

Cấp 

tỉnh

Cấp 

huyện Cấp xã Kế hoạch

Thực 

hiện

%  giải 

ngân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Hướng dẫn 

………..

# Cuộc 

hướng 

dẫn

3
Tham quan, trao 

đổi kinh 

nghiệm……… # Lần

4
Hội thảo………..

# hội 

thảo

5

6

Tổng (dọc) 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Tổng (ngang)

Nội dung hoạt động
Tên hoạt động 

TCNL
TT

Số lượng hoạt động đã 

thực hiện Tổng số lượng 

hoạt động theo 

kế hoạch 

0

Thời gian 

thực hiện 

# Lớp 

THTập huấn ………….

Bằng chứng thực hiện 

(Danh sách người 

tham gia, biên bản, 

báo cáo, ảnh chụp…)

Kinh phí

Số lượng người tham 

gia

1

0
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3. Báo cáo chi tiết thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực ngành Y tế (Có file Excel đi kèm) 

Cấp 

tỉnh

Cấp 

huyện Cấp xã

Cấp 

tỉnh

Cấp 

huyện Cấp xã Kế hoạch

Thực 

hiện

%  giải 

ngân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Hướng dẫn 

………..

# Cuộc 

hướng 

dẫn

3
Tham quan, trao 

đổi kinh 

nghiệm……… # Lần

4
Hội thảo………..

# hội 

thảo

5

6

Tổng (dọc) 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Tổng (ngang)

Nội dung hoạt động
Tên hoạt động 

TCNL
TT

Số lượng hoạt động đã 

thực hiện Tổng số lượng 

hoạt động theo 

kế hoạch 

0

Thời gian 

thực hiện 

# Lớp 

THTập huấn ………….

Bằng chứng thực hiện 

(Danh sách người 

tham gia, biên bản, 

báo cáo, ảnh chụp…)

Kinh phí

Số lượng người tham 

gia

1

0  
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VÍ DỤ VỀ MỘT KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH  

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NĂM 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh Lạng Sơn 
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I. ĐIỀU KIỆN (HIỆN TRẠNG) VỀ MỤC TIÊU VỆ SINH VÀ CẤP NƯỚC CỦA TỈNH 

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi phía Đông Bắc, có diện tích: 8.324 km². Phía Bắc giáp tỉnh 

Cao Bằng. Phía Đông Bắc giáp Quảng Tây (Trung Quốc) với đường biên 253 km, phía 

Đông giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây Nam giáp tỉnh Thái 

Nguyên, phía Tây giáp tỉnh Bắc Kạn. Tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, 

trong đó có 10 huyện và 1 thành phố được chia thành 226 xã, phường, thị trấn. Dân số tự 

nhiên toàn tỉnh năm 2015 là 857.400 người, trong đó dân số khu vực nông thôn là 608.627 

người với 148.446 hộ.Tỷ lệ hộ nghèo là18,1%. 

1. Hiện trạng vệ sinh và cấp nước  

- Hiện trạng vệ sinh: Đến hết năm 2015 tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu cải thiện 

đạt 40%, Tỷ lệ Trạm y tế xã có nước và nhà tiêu cải thiện đạt 35%, tỷ lệ trường học có 

nước và nhà tiêu HVS đạt 75% .  

- Hiện trạng cấp nước: Đến hết năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có: 355 công trình 

cấp nước tập trung; trên 30.150 giếng đào; 4.800 giếng khoan; 2.700 bể chứa nước 

mưa và trên 4.730 ống dẫn nước riêng hộ gia đình đạt  85% dân số nông thôn sử dụng 

nước hợp vệ sinh, trong đó có 45% dân số nông thôn được sử dụng nước đạt Quy 

chuẩn 02/BYT. 

2. Mục tiêu của tỉnh 

Lạng Sơn là một trong 21 tỉnh nằm trong Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Trong năm 

2017, Lạng Sơn đã đề ra các mục tiêu về vệ sinh và nước sạch như sau: 

- Mục tiêu về vệ sinh: Nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông 

thôn nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận 

bền vững với nước sạch và vệ sinh đạt tiêu chuẩn tại 05 xã: Gia Cát, Yên Khoái, Đồng 

Bục, Hữu Khánh, Đình Lập. 

Mục tiêu cụ thể năm 2017: 

TT 
Tên xã thực hiện 

can thiệp 

Số thôn 

trong xã 

Tổng số 

hộ trong 

xã 

Số dân 

hưởng lợi 

trong xã 

Tỷ lệ% nhà 

tiêu cải 

thiện đầu 

năm 

Mục tiêu % nhà 

tiêu cải thiện cuối 

năm 

1 Xã Gia Cát 10 546 4,611 67.8% 70% 

2 Xã Yên Khoái 8 747 3,231 31.5% 70% 

3 Xã Đồng Bục 11 829 3,529 45.2% 70% 

4 Xã Hữu Khánh 7 635 2,983 63% 70% 

5 Xã Đình Lập 18 944 3,111 45% 70% 

- Mục tiêu về cấp nước: Cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng 

cường tiếp cận bền vững nước sạch nông thôn. Giai đoạn 2016-2020 Số đấu nối cấp 

nước đạt được13.000 đấu nối. Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có tỷ lệ số dân nông 
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thôn được sửdụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ số dân nông thôn đạt quy chuẩn: 

70% 

Mục tiêu 2017: Trong năm 2017 sẽ xây dựng hoàn thành mới 01 công trình cấp nước 

và nâng cấp/cải tạo 03 công trình cấp nước đã xuống cấp, đồng thời thực hiện thiết kế, 

thi công 20 công trình nhằm đạt được mức đấu nối mới trong năm 2017 là 5.065 hộ gia 

đình. 

3. Khó khăn và chiến lược giải quyết 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, dân tộc thiểu số 

chiếm đa số, nhiều người dân còn mang tính chông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của nhà 

nước. Chưa có cơ chế, chính sách phù hợp cho việc thu hút, kêu gọi đầu tư của các nguồn 

lực trong xã hội cho Chương trình nước sạch. Mục tiêu đề ra phấn đấu đến năm 2020 toàn 

tỉnh có tỷ lệ số dân nông thôn được sửdụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; Tỷ lệ số dân nông 

thôn đạt quy chuẩn 70%. Đây là mục tiêu tương đối cao, vì vậy cần phải có những cố gắng 

rất lớn từ cấp chính quyền cũng như của các ban ngành liên quan và của toàn cộng đồng. 

a) Khó khăn về vệ sinh 

Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu cải thiện còn thấp, đặc biệt là nhà tiêu cho 

trạm y tế xã còn rất thấp so với mục tiêu của Chương trình. Nhận thức của người dân về 

công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh để quản lý 

phân còn hạn chế, tình trạng phóng uế bừa bãi còn diễn ra nhiều nơi, nhiều người chưa 

biết rửa tay sau khi đi vệ sinh, vẫn còn nhiều hộ gia đình sử dụng phân tươi trong trồng 

trọt. Nhiều người dân tại  xã  chưa có thói quen sử dụng nhà tiêu, vẫn còn tình trạng 

phóng uế bừa bãi.  

b) Về cấp nước 

Điạ hình miền núi, chia cắt. Dân cư phân bố  không tập trung, dân trí thấp, tập quán còn 

lạc hậu; Công trình đa dạng; Một công trình tự chảy có nhiều nguồn nước riêng biệt, chia 

cắt, quy mô từng nguồn nước phục vụ ở phạm vi hẹp 1-2 thôn; đầu nguồn lấy nước tự 

chảy thường ở các khe suối nhỏ, xa khu dân cư, việc quản lý bảo vệ gặp nhiều khó khăn; 

Dân cư nông thôn chưa sẵn sàng đóng góp tiền sử dụng nước; Nhiều công trình cấp nước 

đã xây dựng không đảm bảo được tính bền vững do công tác vận hành và bảo dưỡng chưa 

tốt  

Ngoài ra, các quy định về tiêu chí lựa chọn dự án áp dụng cho địa bàn vùng núi gặp 

nhiều khó khăn; mục tiêu Chương trình đưa ra với tỉnh là tương đối cao và là một thách 

thức đối với tỉnh. 

c) Cách giải quyết 

Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả hiện đã được phê 

duyệt tại 21 tỉnh là chương trình hỗ trợ có tính đột phá với những phương pháp tiếp cận và 

thực hiện mới, tổng hợp về các mặt thuộc lĩnh vực nước sạch và vệ sinh 

- Truyền thông thay đổi hành vi (BCC) vệ sinh đồng thời hỗ trợ phát triển thị trường vệ 

sinh nhằm cải thiện thói quen rửa tay với xà phòng, chấm dứt phóng uế bừa bãi và 

tăng cường sử dụng nhà tiêu cải thiện 
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- Tăng cường tiếp cận bền vững với nước sạch và tăng độ bao phủ nước hợp vệ sinh ở 

khu vực nông thôn miền núi và DTTS thông qua việc thay đổi sâu sắc về nhận thức và 

tiếp cận của các cấp, các ngành đặc biệt là cộng đồng trong các khâu đầu tư và quản 

lý; 

- Hoàn thiện chính sách và thể chế, tăng cường năng lực của các tổ chức cấp trung ương 

và địa phương. Xây dựng và áp dụng các sáng kiến/mô hình mới, phù hợp và bền 

vững với điều kiện vùng miền; đặc biệt tại khu vực nông thôn miền núi, thúc đẩy vệ 

sinh môi trường và vệ sinh cá nhân của người DTTS; kinh phí từ Chương trình sẽ giúp 

các tỉnh triển khai được tốt công tác truyền thông vận động cộng đồng về vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường;  

- Xây dựng và triển khai một chương trình vận động chính sách cấp tỉnh và quốc gia 

dành cho các cán bộ công chức Nhà nước và những người có tầm ảnh hưởng trong 

cộng đồng; tăng cường nhận thức của các cấp chính trị về tầm quan trọng của vệ sinh 

nông thôn, đưa mục tiêu xóa bỏ phóng uế bừa bãi vào các tiêu chí phát triển kinh tế - 

xã hội và tăng cường tài trợ cho lĩnh vực này.  

II. KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA TỈNH 

Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tập trung 

nhiều vào tăng cường sự bền vững của hạ tầng cơ sở bằng cách tăng cường nỗ lực vận 

hành và bảo dưỡng, và khôi phục chi phí cấp nước. Ngoài ra, Chương trình còn được thực 

hiện với những cách tiếp cận mới, tăng cường cộng tác giữa đầu tư vệ sinh và xúc tiến vệ 

sinh để đạt được diện vệ sinh toàn xã. Để đạt được hiệu quả, những lĩnh vực trọng tâm 

mới, tỉnh cần được hỗ để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện chương 

trình.  

1. Mục đích 

- Nâng cao khả năng quản lý và thực hiện chương trình vệ sinh và nước sạch dựa trên 

kết quả cho các cán bộ của các bên liên quan (Năng lực lập kế hoạch và ngân sách; 

năng lực quản lý tài chính; năng lực đấu thầu; năng lực đánh giá xã hội và phát triển 

cộng đồng; năng lực quản lý môi trường;năng lực giám sát,theo dõi và báo cáo; năng 

lực đảm bảo trách nhiệm giải trình) 

- Nâng cao khả năng quản lý, đảm bảo bền vững các công trình cấp nước nông thôn (bao 

gồm cả vận hành và bảo dưỡng) cho cán bộ các cấp, đặc biệt những người chịu trách 

nhiệm chính về vận hành và bảo dưỡng công trình 

- Nâng cao khả năng thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông về vệ sinh và cấp 

nước trong cộng đồng và trong trường học cho cán bộ truyền thông để tăng tỷ lệ đấu 

nối và chấp nhận chi trả cho giá nước sạch tại cộng đồng 

- Tăng cường khả năng áp dụng và thực hiện phương pháp tiếp cận mới trong tiếp thị vệ 

sinh cho cán bộ y tế các cấp/ giáo viên các trường học nhằm mục đích tăng cường tính 

hiệu quả của các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và  đảm bảo tính bền vững 

của các dịch vụ vệ sinh. 
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2. Hoạt động tăng cường năng lực59 

i. NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

a) Quản lý Chương trình 

Do đây là chương trình với phương pháp tiếp cận mới, khác với những chương trình nước 

và vệ sinh mà tỉnh đã thực hiện nên sự hiểu rõ về cơ chế, quy định của Chương trình của 

cán bộ tham gia thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã còn nhiều hạn chế. 

Ngoài ra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ lại không đồng đều ở các cấp dẫn 

đến gặp nhiều khó khăn trong việc lập kế hoạch, quản lý tài chính dựa trên kết quả, đặc 

biệt là công tác giám sát và đánh giá. Với những khó khăn trên, để đảm bảo hơn nữa hiệu 

quả của việc quản lý chương trình, tỉnh đề xuất những hoạt động tăng cường năng lực 

trong lĩnh vực quản lý chương trình như sau:  

 Tổ chức hội thảo phổ biến về chương trình, về cơ chế PforRcho cán bộ từ UBND 

tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Sở GD&ĐT cũng như cho cán bộ quản lý cấp 

huyện/xãnhằm mục đích giúp họ hiểu rõ hơn về cơ chế dựa trên kết quả của Chương 

trình, từ đó góp phần thúc đẩy thực hiện và giải ngân Chương trình. Ngoài ra thông 

qua việc tham gia hội thảo này, UBND tỉnh sẽ hiểu rõ vai trò của họ trong việc giải 

quyết các vướng mắc, cản trở ứng vốn thực hiện trước, từ đó tham gia tích cực vào 

việc chỉ đạo phòng trào vệ sinh và cấp nước trong chương trình. 

 Tập huấn các cán bộ thực hiện Chương trình ở cấp huyện, xã về lập kế hoạch, quản lý 

tài chính (ghi chép và hạch toán), hỗ trợ và giám sát, kết nối khu vực tư nhân. Từ đó 

giúp họcó khả năng lập kế hoạch hoạt động hàng năm, bao gồm cả vềtài chính  

 Tập huấn về quy định xây dựng cơ bản, áp dụng các qui định đấu thầu cạnh tranh của 

Chính phủ(bao gồm đấu thầu và ký hợp đồng với cộng đồng) cho cán bộ các sở có 

liên quan và các trung tâm liên quan thuộc Sở, UBND cấp xã và các đơn vị khác 

nhằmnâng cao chất lượng HSMT và tính minh bạch của Chương trình. 

 Tập huấn về các vấn đề có liên quan đến môi trườngcho cán bộ các Sở liên quan 

nhằm mục đích tăng cường sự hiểu biết của họ về các luật/ quy định môi trường để áp 

dụng vào việc lựa chọn địa điểm, thiết kế, thi công và quản lý các công trình nước và 

vệ sinh 

 Tập huấn/ Hội thảo về “Các vấn đề xã hội trong dự án vệ sinh, cấp nước”bao gồm 

vấn đề về DTTS, giới và nghèo cho UBDTMN, Sở NN&PTNT và Sở Y tế, Hội PN 

và các tổ chức xã hội khác nhằm giúp họxác định được các vấn đề về giới, nghèo đói, 

xã hội trong dự án và biết cách áp dụng/ giải quyết 

 Nâng cao nhận thức về thủ tục giải quyết khiếu nạicho các Sở/ ban ngành liên quan, 

UBND huyện xã, trưởng thôn để nâng cao tính minh bạch của chương trình và đảm 

bảo chất lượng các hoạt động được thực hiện 

                                                 

59 Các hoạt động đưa ra dưới đây là các hoạt động cơ bản, tùy vào tình hình năng lực thực tế mà mỗi địa phương có thể bổ 

sung thêm những hoạt động TCNL cần thiết khác 
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 Tập huấn Tăng cường phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong chuẩn bị và thi 

công nhằm khuyến khích sự tham gia của người dân vào xác định và giải quyết các 

vấn đề có liên quan tới các tiểu dự án cho UBND huyện xã, Hội phụ nữ, tuyên truyền 

viên thôn bản, trưởng thôn… 

b) Nhu cầu về nâng cao tính bền vững các công trình cấp nước60 

 Việc quản lý bền vững các công trình cấp nước đang là vấn đề nan giải của các địa 

phương. Do là tỉnh miền núi, công trình chủ yếu là công trình cấp nước tự chảy, đa số 

công trình không có ban quản lý hoặc tổ quản lý mà do chính quyền địa phương giao cho 

thôn bản quản lý sử dụng. Năng lực của cán bộ trong việc quản lý bền vững các công trình 

cấp nước còn hạn chế, chưa có trình độ chuyên môn nên nhiều công trình hỏng hóc nhỏ để 

lâu dần sẽ trở thành hư hỏng lớn. Việc bảo dưỡng định kỳ cũng không được thường 

xuyên, liên tục. Công trình không thu được tiền sử dụng nước nên không có kinh phí để 

chi trả cho người trực tiếp đi vận hành công trình và không có kinh phí để mua dụng cụ, 

đồ nghề thay thế sửa chữa. Ý thức của người dân chưa cao trong công tác gìn giữ tài sản 

chung, chia sẻ nguồn nước còn khó khăn tại một số địa phương.  

 Với những lý do nêu trên, các hoạt động tăng cường năng lực về nâng cao tính bền vững 

của các công trình cấp nước được đề xuất như sau: 

 Tập huấn về các vấn đề thể chế đối với các công trình cấp nước do cộng đồng và tư 

nhân quản lý cho cán bộ cấp tỉnh huyện của Sở NN&PTNT, TT nước sạch để giúp họ 

có khả năng áp dụng và thực hiện quản lý tốt các công trình cấp nước do cộng đồng 

quản lý; Có khả năng thu hút và quản lý tốt các khu vực tư nhân trong quản lý công 

trình cấp nước 

 Tập huấn về vận hành và bảo dưỡng công trình công trình cấp nước hiện có tại cộng 

đồng và trong trường học và khả năng giám sát chất lượng nước cho cán bộ cho cán 

bộ trung tâm nước sạch, ban quản lý, đơn vị tư nhân quản lý công trình nước, cán bộ 

vận hành công trình nước, trường học… nhằm tăng cường tính bền vững của công 

trình 

 Tập huấn để nâng cao năng lực thực hiện có hiệu quả các hoạt động Truyền thông có 

sự tham gia của cộng đồng về cấp nước tại cộng đồng cho TT nước sạch, cán bộ 

truyền thông nhằm đạt được kết quả nâng cao tỷ lệ đấu nối HGĐ; Nâng cao tỷ lệ trả 

phí cấp nước; Nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo quản công trình cấp nước trong 

cộng đồng 

 Tập huấn về giám sát, báo cáo về các hoạt động về cấp nước đã thực hiện cho lãnh 

đạo địa phương, thành viên các tổ chức xã hội, và các cán bộ chính quyền cấp xã… 

để đảm bảo chất lượng của các hoạt động được thực hiện 

 Thăm quan học tập kinh nghiệm: Các tỉnh và huyện sẽ tổ chức các chuyến tham quan 

trao đổi học tập giữa các cơ quan thực hiện và học tập chéo tại thực địa giữa các 

huyện và xã trong các tỉnh, hoặc với các tỉnh khác 

                                                 

60 Các hoạt động TCNL từ năm 2017 trở đi về nâng cao tính bền vững của các công trình cấp nước cần lưu ý được thực hiện 

ở cả những xã trước đó để duy trì số hộ đấu nối bền vững  
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ii. NGÀNH Y TẾ 

Tập trung vào nội dung: Nhu cầu về tăng cường thay đổi hành vi vệ sinh và tính bền 

vững các dịch vụ vệ sinh61 

Truyền thông thay đổi hành vi dựa trên cơ chế thị trường sẽ tạo bước đột phá lớn trong 

việc nâng cao tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện đồng thời cũng tạo ra những thách 

thức lớn cho cán bộ ngành y tế. Nhiều hoạt động truyền thông thay đổi hành vi được lên 

kế hoạch thực hiện cùng với việc hỗ trợ hình thành các mô hình cung cấp dịch vệ sinh phù 

hợp cho người dân đòi hỏi ngành y tế phải có lực lượng cán bộ đủ về số lượng và chất 

lượng. Để nâng cao năng lực cho cán bộ y tế và các ban ngành liên quan trong việc thực 

hiện các hoạt động thay đổi hành vi vệ sinh và đảm bảo tỉnh bền vững của các dịch vụ vệ 

sinh, rất nhiều các hoạt động sau được đề xuất: 

 Tổ chức Hội nghị triển khai về Chương trình vệ sinh, tại 03 cấp: cấp tỉnh, huyện, xã 

qua đó thấy được tầm quan trọng của vệ sinh, phương pháp thực hiện và sự hỗ trợ cần 

thiết của các cấp lãnh đạo để thức đẩy vệ sinh nông thôn: Giúp các bên liên quan nắm 

được cơ chế, cách thức thực hiện Chương trình và tham gia vào quá trình ra quyết 

định. 

 Tập huấn cho giảng viên nòng cốt (TOT): Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh sẽ hỗ trợ 

TTYT huyện, TYT xã trong việc lựa chọn các cán bộ tham gia tập huấn và triển khai 

các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng. Các giảng viên nòng cốt 

được tập huấn ở Trung ương sẽ là các giảng viên cho các cấp thấp hơn để truyền đạt 

lại các kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng truyền thông tại cộng đồng. Các lớp tập 

huấn TOT ở các cấp tại địa phương sẽ tập trung vào các nội dung sau: 

o Kỹ năng truyền thông vận động cộng đồng thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh môi trường; 

o Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình; 

o Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Chương trình; Xây dựng và sử dụng nhà tiêu 

cải thiện, tiếp thị vệ sinh và kết nối chuỗi cung - cầu. 

 Các khóa tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình: 

o Cấp huyện: Tăng cường năng lực về lập kế hoạch cấp huyện, vận động chính sách, 

hỗ trợ và giám sát, điều phối giữa các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi 

(BCC) và tăng cường chuỗi cung cấp khu vực tư nhân...; 

o Cấp xã: Tăng cường năng lực về lập kế hoạch cấp xã, hỗ trợ và giám sát thực hiện 

và kết nối với khu vực tư nhân; 

o Cấp thôn/bản bao gồm cán bộ y tế, trưởng thôn/bản, tổ chức quần chúng tăng 

cường năng lực về: Triển khai các hoạt động truyền thông, theo dõi và báo cáo. 

                                                 

61 Các hoạt động TCNL của ngành y tế từ năm 2017 trở đi cần lưu ý đến việc triển khai thực hiện cả ở những xã duy trì 

VSTX và xã thực hiện can  thiệp gối cho các năm sau 
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 Tập huấn cho khu vực tư nhân để phát triển thị trường vệ sinh, phát triển các mô hình 

kinh doanh nhằm thúc đẩy thị trường vệ sinh phát triển. Hoạt động này bao gồm các 

khóa tập huấn sau: 

o Tập huấn về kỹ năng xây dựng nhà tiêu cho CHTI và thợ xây bao gồm: Các loại 

nhà tiêu và cấu tạo từng loại; Các vật liệu thay thế để xây dựng nhà tiêu hợp vệ 

sinh giá rẻ; Các kỹ thuật xây nhà tiêu. 

o Tập huấn về kỹ năng tiếp thị bán hàng cho công tác viên thôn bản. 

o Tập huấn cho CHTI, các chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng và cá nhân tham gia 

kinh doanh về lập kế hoạch kinh doanh, cung cấp các thông tin về thị trường vệ 

sinh tiềm năng ở địa phương và giúp cửa hàng dự đoán thị trường và dự tính tài 

chính trước khi triển khai mô hình kinh doanh CHTI 

iii. NGÀNH GIÁO DỤC 

 Tập huấn cho giảng viên nòng cốt của hệ thống giáo dục (TOT): Chương trình sẽ cung 

cấp đào tạo để cải thiện năng lực của ngành GDĐT, tăng cường khả năng hiểu và thực 

hiện hoạt động BCC trong trường học, duy trì tính bền vững của công trình cấp nước, 

vệ sinh 
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Bảng: Kế hoạch tăng cường năng lực năm 2017 

TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

I Quản lý chương trình  

1 

Nâng 

cao kiến 

thức về 

áp dụng 

các qui 

định về 

đấu thầu 

cạnh 

tranh của 

Chính 

phủ  

(bao 

gồm đấu 

thầu và 

ký hợp 

đồng với 

cộng 

đồng) 

Nâng 

cao chất 

lượng 

HSMT 

và tính 

minh 

bạch của 

Chương 

trình. 

Sở 

KH&ĐT 

UBND 

huyện 

TT Nước 

Sở 

GD&ĐT 

TTYTDP 

tỉnh 

01 Lớp 

tập 

huấn(1 

ngày) 

Sở 

NN&PTNT 

30.000.000 

(dự kiến) 

2/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 

Ảnh 

chụp 

2 

Tập huấn 

về các 

vấn đề 

có liên 

quan đến 

môi 

trường: 

Luật và 

Người 

tham gia 

nắm 

được các 

luật/ quy 

định môi 

trường 

để áp 

dụng và 

Cán bộ có 

liên quan 

từ: 

Sở 

NN&PTNT 

TT nước 

TTYTDP 

01 Lớp 

TH (1 

ngày) 

Sở 

NN&PTNT 

35.000.000 

(dự kiến) 

3/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

                                                 

62 Nhóm mục tiêu cần được ghi rõ tên của huyện/ xã nào sẽ có hoạt động đó được tổ chức (nếu không phải hoạt động đó được 

thực hiện trên toàn tỉnh) 

63Các ngân sách cho từng đầu mục hoạt động trong bảng kế hoạch  này là dự trù kinh phí và sẽ thay đổi tại từng tỉnh, tùy 

thuộc vào số lượng người tham gia, địa điểm tổ chức, số ngày tập huấn… 
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

quy định 

môi 

trường  

Vấn đề 

MT 

trong 

việc lựa 

chọn địa 

điểm, 

thiết kế, 

thi 

công... 

các công 

trình 

nước và 

vệ sinh 

Sàng lọc 

MT 

trong các 

tiểu dự 

án 

 

việc lựa 

chọn địa 

điểm, 

thiết kế, 

thi công 

và quản 

lý các 

công 

trình 

nước và 

vệ sinh 

tỉnh/ huyện 

Sở 

GD&ĐT 

 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 

Ảnh 

chụp 

3 

Tập huấn 

về “Các 

vấn đề 

xã hội 

trong dự 

án vệ 

sinh, cấp 

nước” 

bao gồm 

vấn đề 

về 

DTTS, 

giới và 

nghèo 

đói 

Cán bộ 

liên quan 

xác định 

được các 

vấn đề 

về giới, 

nghèo 

đói, 

DTTS 

trong 

việc lựa 

chọn, 

thiết kế, 

xây dựng 

các công 

trình cấp 

Ban Dân 

tộc tỉnh 

Sở 

NN&PTNT 

TT nước 

TTYTDP 

tỉnh/ huyện 

Các cơ 

quan đoàn 

thể: Hội 

PN 

UBND 

huyện 

01 Lớp 

TH (1 

ngày) 

Sở 

NN&PTNT 

25.000.000 

(dự kiến) 

3/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 

Ảnh 
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

nước và 

biết cách 

áp dụng/ 

giải 

quyết 

chụp 

4 

Tập 

huấn về 

huy 

động sự 

tham gia 

của 

cộng 

đồng 

trong 

lập kế 

hoạch, 

thực 

hiện và 

giám sát 

cơ sở hạ 

tầng và 

dịch vụ 

cấp 

nước và 

vệ sinh  

Người 

tham gia 

nắm 

được 

phương 

pháp huy 

động sự 

tham gia 

của cộng 

đồng 

trong lập 

kế 

hoạch,  

thực hiện 

và giám 

sát các 

hoạt 

động cấp 

nước và 

vệ sinh  

Tăng tỷ 

lệ sẵn 

sàng đấu 

nối và trả 

giá nước, 

đảm bảo 

vận hành 

và bảo 

dưỡng 

Cấp huyện 

gồm: 

UBND 

huyện, 

TTYTDP 

huyện, Hội 

PN, UBND 

các xã 

VSTX và 

xã có công 

trình xây 

mới, cải tạo 

và mở rộng 

các công 

trình cấp 

nước 

01 lớp 

tập 

huấn (2 

ngày) 

Sở 

NN&PTNT 

35.000.000 

(dự kiến) 

5/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 

Ảnh 

chụp 

 

Cấp xã, 

thôn(những 

xã sẽ xây 

dựng, cải 

tạo CTCN 

năm 2017): 

HPN xã, 

thôn, 

trưởng 

thôn, tuyên 

truyền viên 

thôn bản 

01 lớp 

tập 

huấn (2 

ngày) 

Phòng NN 

huyện 

17.000.000 

(dự kiến) 

5/2017  
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

tốt các 

công 

trình cấp 

nước 

Tăng tỷ 

lệ nhà 

tiêu HVS 

tại địa 

phương 

5 

Hội thảo 

về Nâng 

cao 

nhận 

thức và 

quy 

trình 

giải 

quyết 

khiếu 

nại, 

khiếu 

kiện 

Tăng 

cường 

tính 

minh 

bạch 

trong 

quá trình 

thực hiện 

các hoạt 

động của 

chương 

trình 

Đảm bảo 

tính hiệu 

quả của 

các hoạt 

động 

trong 

chương 

trình 

Các sở/ ban 

ngành  liên 

quan 

UBND 

huyện, xã 

Trưởng 

thôn, HPN 

của các xã 

VSTX và 

xã có công 

trình cấp 

nước xay 

mới và cải 

tạo 

01 hội 

thảo (1 

ngày) 

Sở 

NN&PTNT 

12.000.000 

(dự kiến) 

6/2017 Chương 

trình 

hội 

thảo; 

tài liệu 

hội 

thảo; 

danh 

sách 

tham 

gia, báo 

cáo, 

ảnh 

chụp 

II Nâng cao tính bền vững các công trình cấp nước  

6 

Hội thảo 

về Các 

vấn đề 

thể chế 

đối với 

các công 

trình cấp 

nước do 

cộng 

đồng và 

Có khả 

năng áp 

dụng và 

thực hiện 

quản lý 

tốt các 

công 

trình cấp 

nước do 

cộng 

TT nước  

UBND 

huyện, xã 

có các công 

trình cấp 

nước được 

xây mới, 

cải tạo, mở 

rộng trong 

năm 2017 

01 hội 

thảo (1 

ngày) 

NCERWASS 22.000.000 

(dự kiến) 

6/2017 Chương 

trình 

hội 

thảo; 

tài liệu 

hội 

thảo; 

danh 

sách 

tham 



   

288 

 

TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

tư nhân 

quản lý 

 

đồng 

quản lý 

Có khả 

năng thu 

hút và 

quản lý 

tốt các 

khu vực 

tư nhân 

trong 

quản lý 

công 

trình cấp 

nước 

và 201664 gia, báo 

cáo, 

ảnh 

chụp 

7 

Tập huấn 

về O&M 

các công 

trình cấp 

nước 

hiện có 

và khả 

năng 

giám sát 

chất 

lượng 

nước 

 

Các nhân 

viên vận 

hành và 

bảo 

dưỡng 

biết cách 

quản lý, 

khắc 

phục khi 

gặp sự 

cố của 

các công 

trình cấp 

nước 

Chát 

lượng 

nước 

được 

theo dõi 

và giám 

TT nước 

UBND 

huyện, xã 

có các công 

trình cấp 

nước được 

xây mới, 

cải tạo, mở 

rộng trong 

năm 2017 

Cán bộ vận  

hành và 

bảo dưỡng  

Tư nhân 

tham gia 

O&M 

03 Lớp 

(2 

ngày/ 

lớp)  

tập 

huấn 

tại 3 

huyện 

có 

công 

trình 

cấp 

nước 

mới, 

cải tạo 

NCERWASS 22.000.000 

(dự kiến) 

8/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 

Ảnh 

chụp 

                                                 

64 Những đối tượng liên quan ở những công trình cấp nước các xã khác mà đã hoàn thành đấu nối và cấp nước của những 

năm trước cũng có thể được mời tham gia hội thảo này để có thể chia sẻ những bài học kinh nghiệm mà họ có được trong quá 

trình thực hiện  
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

sát tốt 

Tăng 

cường 

tính bền 

vững của 

công 

trình 

 

Tập huấn 

nhắc lại 

về vận 

hành và 

bảo 

dưỡng 

các công 

trình cấp 

nước đã 

được vận 

hành 

Nhân 

viên vận 

hành và 

bảo 

dưỡng 

được: 

- Chia 

sẻ 

kinh 

nghiệ

m 

trong 

quá 

trinh 

vận 

hành 

và bảo 

dưỡng 

đã 

thực 

hiện 

- Đưa ra 

những 

vấn đề 

khó 

giải 

quyết 

để 

thảo 

luận 

và tìm 

UBND xã, 

trưởng thôn 

Ban quản 

lý công 

trình cấp 

nước 

Nhân viên 

vận hành 

và bảo 

dưỡng các 

công trình 

đã vận 

hành 

Tập 

huấn (1 

ngày) 

NCERWASS 12.000.000 

(dự kiến) 

11/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 

Ảnh 

chụp 
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

ra 

phươn

g 

hướng 

khắc 

phục 

- Duy 

trì đấu 

nối 

bền 

vững 

ở 

những 

xã cũ  

8 

Hội thảo 

Nâng 

cao năng 

lực thực 

hiện có 

hiệu quả 

các hoạt 

động 

truyền 

thông về 

cấp nước 

có sự 

tham tại 

cộng 

đồng  

Đẩy 

mạnh 

hoạt 

động 

truyền 

thông có 

chất 

lượng tại 

cộng 

đồng 

Nâng 

cao tỷ lệ 

đấu nối 

HGĐ 

Nâng 

cao tỷ lệ 

Cấp huyện, 

xã:  

UBND 

huyện, xã 

có công 

trình cấp 

nước được 

xây mới và 

cải tạo năm 

2017 và cả 

201665 

Hội PN 

 

01 hội 

thảo (1 

ngày) 

NCERWASS 18.000.000 

(dự kiến) 

7/2017 Chương 

trình 

hội 

thảo; 

Danh 

sách 

tham 

gia; Tài 

liệu hội 

thảo; 

báo 

cáo; 

Ảnh 

chụp 

Cấp thôn 

bản: 

05 lớp 

tập 

NCERWASS 9.000.000 

(dự kiến) 

8/2017 Chương 

trình 

                                                 

65 Lớp tập huấn  này có thể mời cả những đối tượng liên quan ở những công trình cấp nước các xã khác mà đã hoàn thành đấu 

nối và cấp nước của những năm trước để nhằm chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và rút ra những 

bài học kinh nghiệm cho các đối tượng mới tham gia cũng như để nâng cao chất lượng giám sát và duy trì đấu nối bền vững ở 

những xã cũ 

 



   

291 

 

TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

trả phí 

cấp nước 

Nâng 

cao hiệu 

quả sử 

dụng và 

bảo quản 

công 

trình cấp 

nước tại 

cộng 

đồng 

Hội PN, 

trưởng thôn 

bản, tuyên 

truyền viên 

thôn bản 

huấn 

tại 3 

huyện 

(1 

ngày) 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 

Ảnh 

chụp 

9 

Tập huấn 

về giám 

sát, báo 

cáo về 

các hoạt 

động cấp 

nước đã 

thực hiện 

để đảm 

bảo chất 

lượng 

của các 

hoạt 

động 

được 

thực hiện 

- Hoạt 

động 

diễn 

ra 

theo 

đúng 

kế 

hoạch

, đảm 

bảo 

chất 

lượng 

- Đảm 

bảo 

đạt 

được 

các 

chỉ số 

đề ra 

UBND 

huyện, xã, 

Trượng 

học, trạm y 

tế,; trưởng 

thôn, tư 

nhân tham 

gia O&M 

tại các 

huyện, xã 

có công 

trình cấp 

nước được 

xây mới và 

cải tạo năm 

2017 và cả 

năm 201666 

03 lớp 

tập 

huấn 

tại 3 

huyện 

có 

công 

trình 

cấp 

nước 

được 

xây 

mới, 

cải tạo 

(1 

ngày) 

NCERWASS 15.000.000 

(dự kiến) 

9/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 

Ảnh 

chụp 

                                                 

66 Có thể mời cả những đối tượng liên quan ở những công trình cấp nước các xã khác mà đã hoàn thành đấu nối và cấp nước 

của những năm trước để tham gia vào hoạt động  này nhằm chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và rút 

ra những bài học kinh nghiệm cho các xã mới tham gia cũng như để nâng cao chất lượng giám sát và duy trì đấu nối bền 

vững ở những xã cũ 
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

 

10 

Tham 

quan học 

tập kinh 

nghiệm 

tại tỉnh 

bạn (sẽ 

xác định 

tỉnh đi 

tham 

quan 

sau) 

Chia sẻ, 

học tập 

kinh 

nghiệm 

trong 

việc thực 

hiện các 

hoạt 

động 

tăng tính 

bền vững 

của công 

trình cấp 

nước từ 

tỉnh bạn 

Đại diện 

từ:  

UBND 

tỉnh, 

huyện; 3 sở 

liên quan; 

TT nước, 

TTYTDP 

tỉnh, 

huyện, 

Phòng giáo 

dục 

01 

chuyến 

Tham 

quan 

học tập 

kinh 

nghiệm 

Sở 

NN&PTNT 

45.000.000 

(dự kiến) 

12/2017 Công 

văn tổ 

chức 

hoạt 

động; 

Danh 

sách 

tham 

gia; báo 

cáo 

chuyến 

tham 

quan; 

ảnh 

chụp 

NGÀNH Y TẾ 

III 
Tăng cường thay đổi hành vi vệ sinh và tính bền vững các dịch vụ vệ sinh (Theo Kế 

hoạch BCC) 

 

11 

 

Tổ chức 

hội nghị 

triển 

khai về 

chương 

trình vệ 

sinh: tầm 

quan 

trọng về 

vệ sinh, 

phương 

pháp 

thực hiện 

và sự hỗ 

trợ cần 

thiết của 

các cấp 

lãnh đạo 

Các bên 

liên quan 

nắm 

được 

phương 

pháp tiếp 

cận mới 

để thay 

đổi hành 

vi vệ 

sinh và 

phát 

triển thị 

trường 

vệ sinh 

tại địa 

phương 

Cấp tỉnh 

UBND 

tỉnh/ huyện 

Sở y tế 

Sở 

GD&ĐT 

TT nước 

TTYTDP 

01 Hội 

thảo (1 

ngày) 

TTYTDP 

tỉnh 

27.000.000 2/2017 Chương 

trình 

hội 

thảo; 

Danh 

sách 

đại biểu 

tham 

gia; báo 

cáo hội 

thảo 

(kèm 

với các 

tài liệu 

hội 

thảo); 

Ảnh 

chụp 
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

để thúc 

đẩy vệ 

sinh 

nông 

thôn 

Các cán 

bộ liên 

quan 

hiểu 

được 

cách 

thức tổ 

chức 

thực hiện 

các hoạt 

động 

truyền 

thông 

thay đổi 

hành vi 

vệ sinh 

và phát 

triển thị 

trường 

vệ sinh 

Cấp huyện 

UBND xã 

TTYTDP 

huyện 

Phòng GD 

Hội PN 

02 Hội 

thảo (1 

ngày) 

TTYTDP 

tỉnh 

22.000.000 3/2017 Chương 

trình 

hội 

thảo; 

Danh 

sách 

địa biểu 

tham 

gia; báo 

cáo hội 

thảo 

Ảnh 

chụp 

Cấp xã 

(Tại 05 xã 

VSTX) 

UBND xã 

Trạm Y tế 

Hội PN 

Tuyên 

truyền viên 

 

02 Hội 

thảo (1 

ngày) 

TTYTDP 

tỉnh 

17.000.000 3/2017 Chương 

trình 

hội 

thảo; 

Danh 

sách 

địa biểu 

tham 

gia; báo 

cáo hội 

thảo 

Ảnh 

chụp 

12 

Tập huấn 

TOT cho 

các cán 

bộ nòng 

cốt cấp 

tỉnh, 

huyện về 

Các 

giảng 

viên 

tuyến 

tỉnh nắm 

được 

phương 

Cán bộ y tế 

cấp tỉnh, 

huyện67 

01 Lớp 

TH (4 

ngày) 

TTYTDP 

tỉnh 

43.000.000 3/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

                                                 

67 Nếu tỉnh nào chỉ thực hiện lớp TOT này cho những xã VSTX năm 2017 thì có thể mời đại diện của những huyện đã có xã 

thực hiện VSTX năm trước và năm tiếp theo để họ có thể chia sẻ, học tập kinh nghiệm đã có trong quá trình thực hiện năm 

2016 và giúp họ thực hiện tốt công việc duy trì VSTX 
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

truyền 

thông, 

phát 

triển thị 

trường 

vệ sinh, 

giám sát 

đánh giá 

pháp 

thực hiện 

truyền 

thông 

thay đổi 

hành vi 

vệ sinh, 

tạo nhu 

cầu cải 

thiện 

điều kiện 

vệ sinh 

của hộ 

gia đình; 

thực hiện 

các hoạt 

động hỗ 

trợ thị 

trường 

vệ sinh 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 

Ảnh 

chụp 

13 

Hướng 

dẫn và 

hỗ trợ 

lựa chọn 

mô hình 

kinh 

doanh và 

hoạt 

động 

phát 

triển thị 

trường: 

lựa chọn 

và tập 

huấn cửa 

hàng tiện 

ích, hỗ 

trợ CHTI 

phát 

Cán bộ y 

tế huyện, 

xã nắm  

bắt được 

nguyên 

tắc, cách 

thức lựa 

chọn các 

mô hình 

kinh 

doanh và 

các nhân 

tố tham 

gia phát 

triển thị 

trường 

vệ sinh 

Các 

CHTI đã 

Cán bộ y tế 

xã tại 5 xã 

VSTX: 

Xuất  Lễ, 

Chi Lăng, 

Tân Thanh, 

Hồng Thái, 

Thanh 

Long  

01 đợt 

Hướng 

dẫn 

TTYTDP 

tỉnh 

12.490.000 3/2017 Danh 

sách 

các mô 

hình 

kinh 

doanh 

được 

lựa 

chọn; 

Cam 

kết 

tham 

gia 

chương 

trình 

của các 

CHTI, 

danh 

sách 
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

triển thị 

trường 

 

được 

thành lập 

biết cách 

lập kế 

hoạch 

kinh 

doanh: 

dự báo 

thị 

trường 

tiềm 

năng; 

xây dựng 

cơ chế 

phối hợp 

giữa các 

nhân tố 

trong mô 

hình 

kinh 

doanh, 

thực hiện 

tiếp thị 

vệ 

sinh… 

cộng 

tác 

viên, 

thợ xây 

của 

CHTI; 

kế 

hoạch 

kinh 

doanh 

của 

CHTI 

14 

Tập huấn 

cho cửa 

hàng tiện 

ích, thợ 

xây về 

tiêu chí 

các loại 

nhà tiêu 

cải thiện 

và cách 

xây dựng 

Chủ CH 

kinh 

doan và 

các nhân 

tó tham 

gia nắm 

được các 

loại nhà 

tiêu cải 

thiện 

theo tiêu 

chuẩn 

của 

BYT, 

Cấp xã (Tại 

5 xã 

VSTX) 

Các CH 

kinh doanh 

vệ sinh 

Thợ xây 

01 Lớp 

TH (3 

ngày) 

TTYTDP 

tỉnh 

61.400.000 4/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

yêu cầu 

kỹ thuật 

cho xây 

dựng nhà 

tiêu cải 

thiện 

huấn; 

Ảnh 

chụp 

15 

Tập huấn 

cho 

tuyên 

truyền 

viên về 

triển 

khai thực 

hiện các 

hoạt 

động 

BCC tại 

cộng 

đồng 

Tuyên 

truyền 

viên nắm 

được các 

hoạt 

động 

truyền 

thông và 

cách  

thức tổ 

chức các 

hoạt 

động 

truyền 

thông về 

vệ sinh 

tại cộng 

đồng 

Tuyên 

truyền viên 

cấp xã và 

thôn bản tại 

2 xã VSTX 

02 Lớp 

TH 

(2 

ngày) 

TTYTDP 

huyện 

68.000.000 4/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 

Ảnh 

chụp 

16 

Tập huấn 

cho cộng 

tác viên 

bán hàng 

Các cộng 

tác viên 

bán hàng 

có được 

kiến thức 

và kỹ 

năng để 

thực hiện 

các hoạt 

động tiếp 

thị vệ 

sinh như 

thăm hộ 

gia đình, 

tham gia 

Cộng tác 

viên bán 

hàng của 

các CHTI 

tại 2 xã 

VSTX 

01 Lớp 

tập 

huấn 

(2 

ngày) 

TTYTDP 

huyện 

37.100.000 5/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

tiệp thị 

tại các sự 

kiện vệ 

sinh… 

Ảnh 

chụp 

NGÀNH GIÁO DỤC 

17 

Hội nghị 

triển 

khai về 

chương 

trình vệ 

sinh 

trong 

trường 

học. 

Các bên 

liên quan 

trong 

ngành 

giáo dục 

nắm 

được nội 

dung 

thực hiện 

chương 

trình vệ 

sinh 

trong 

trường 

học, từ 

đó có 

những 

ủng hộ 

tích cực 

Sở GD, 

Phòng GD, 

Ban giám 

hiệu các 

trường 

 

01 hội 

nghị 

DOET 36.708.000 2/2017 Chương 

trinh 

hội 

nghị, 

dan 

sách 

tham 

gia, tài 

liệu hội 

nghị; 

báo 

cáo,ảnh 

chụp 

18 

Tập huấn 

TOT về 

triển 

khai 

chương 

trình 

BCC 

trong 

trường 

học 

Tăng 

cường 

khả năng 

hiểu và 

thực hiện 

hoạt 

động 

BCC 

trong 

trường 

học 

Thay đổi 

hành vi 

của học 

Sở GD; 

Phòng GD; 

Ban giám 

hiệu các 

trường   

01 tập 

huấn 

(2 

ngày) 

DOET 41.406.000 3/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 
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TT 

Chủ đề 

hoặc 

Hoạt 

động 

Kết quả 

dự kiến 

và tác 

động đến 

việc đạt 

được Kết 

quả 

Chương 

trình 

Nhóm mục 

tiêu (người 

hưởng 

lợi)62 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Ngân 

sách63 

Thời 

gian 

Tài 

liệu/ 

báo cáo 

sinh 

trong 

việc sử 

dụng và 

bảo quản 

nhà tiêu 

Duy trì 

tính bền 

vững của 

công 

trình cấp 

nước, vệ 

sinh 

huấn; 

Ảnh 

chụp 

19 

Tập huấn 

về 

phương 

pháp 

thực hiện 

truyền 

thông về 

vệ sinh 

môi 

trường 

trong 

trường 

học cho 

giáo 

viên.tổng 

phụ trách 

đội. y tế 

trường 

học các 

trường 

(mỗi 

huyện 1 

lớp) 

Giáo 

viên nắm 

được 

nguyên 

tắc và 

phương 

pháp tổ 

chức các 

hoạt 

động 

truyền 

thông 

thay đổi 

hành vị 

học sinh 

vè vệ 

sinh 

trong 

trường 

học 

Giáo viên 

các trường 

học thuộc 

xã VSTX 

trong năm 

2017 

1 lớp 

Tập 

huấn 

(1 

ngày) 

DOET 12.600.000 3/2017 Chương 

trình 

tập 

huấn; 

Danh 

sách 

học 

viên 

tham 

gia; Tài 

liệu đào 

tạo; 

Báo 

cáo tập 

huấn; 

Ảnh 

chụp 
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Nguồn tăng cường năng lực 

Bảng 2: Phân bổ Ngân sách và Nguồn lực cho công tác tăng cường năng lực 

TT 
Hợp phần tăng cường năng 

lực 

Ngân sách 

(VNĐ) 

Phân bổ nguồn vốn (VNĐ) 

TW Tỉnh Khác 
Chương trình 

RB-SupRSWS Tổng 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP   

I Quản lý Chương trình     154.000.000  

II Tăng cường tính bền vững 

các công trình cấp nước 

    
142.000.000  

NGÀNH Y TẾ   

III Tăng cường thay đổi hành 

vi vệ sinh và tính bền vững 

của các dịch vụ vệ sinh (đã 

được chi trong kế hoạch 

BCC củatỉnh) 

    

287.990.000 

 

 

 

NGÀNH GIÁO DỤC   

IV Tăng cường thay đổi hành 

vi vệ sinh và tính bền vững 

của các công trình vệ sinh 

trong trường học 

    

90.714.000 

 

 

 

 Tổng     674.704.000  
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III. Thuật ngữ sử dụng trong kế hoạch 

 

22. Hợp phần tăng cường năng lực:  Các hoạt động tăng cường năng lực có thể được hiểu một 

cách rộng rãi là các hoạt động có liên quan tới (1) Quản lý chương trình, (2) Tăng cường 

tính bền vững các công trình cấp nước và vệ sinh, (3) Tăng cường thay đổi hành vi vệ sinh 

và tính bền vững các dịch vụ vệ sinh, và (4) Kiểm đếm kết quả và kiểm toán độc lập. 

23. Chủ đề hoặc Hoạt động:  Mẫu kế hoạch trên đưa ra rất nhiều hoạt động có thể được thực 

hiện trong 4 hợp phần của Chương trình. Mỗi tỉnh sẽ xem xét những hoạt động đáp ứng 

nhu cầu của tỉnh và lập kế hoạch tăng cường năng lực tương ứng cho các nhóm tham gia 

Chương trình. Một tỉnh có thể có 1 hoặc nhiều hơn một hoạt động tăng cường năng lực 

không có trong danh mục nói trên nhưng lại cần thiết đối với tỉnh căn cứ vào hiện trạng 

quản lý, kinh tế-xã hội, kỹ thuật, tài chính và môi trường của tỉnh. 

24. Kết quả mong đợi: Đó là những kết quả đặt ra cho từng hoạt động tăng cường năng lực. 

Để trả lời cho câu hỏi: “những người tham gia sẽ làm khác hoặc cải tiến như thế nào sau 

khi hoàn thành hoạt động tăng cường năng lực?” 

25. Nhóm mục tiêu (người hưởng lợi):  Bất kỳ một hoạt động tăng cường năng lực nào đều có 

thể nhắm tới (hướng tới) một hoặc nhiều hơn một cơ quan hoặc cá nhân, tùy thuộc vào 

nhu cầu và tình hình thực tế địa phương (tỉnh, huyện, xã hoặc thôn).   

26. Phương thức thực hiện:  Một hoạt động có thể được tiến hành hoặc thực hiện cho một 

nhóm mục tiêu dưới nhiều hình thức như các khóa tập huấn, truyền thông đa phương tiện, 

qui trình Giám sát và Đánh giá, v.v. Để khuyến khích tham vấn và sự tham gia của DTTS, 

các hình thức tăng cường năng lực phù hợp phải được thiết kế và xây dựng đáp ứng các 

nhu cầu của DTTS như trình độ ngôn ngữ và nhận thức. Dưới đây là danh mục các hình 

thức tăng cường năng lực có thể được áp dụng cho nhiều hoạt động tăng cường năng lực 

khác nhau. 

- Hội thảo 

- Tham quan tìm hiểu (giữa các tỉnh, huyện, xã) 

- Thăm thực địa 

- Lớp/khóa tập huấn 

- Đào tạo tại chỗ 

- Biểu diễn trên đường phố (ví dụ biểu diễn về vệ sinh) 

- Hội chợ (hội chợ thiết bị vệ sinh, quảng bá các thông tin về công nghệ và tài chính vệ 

sinh giá rẻ hướng tới cộng đồng và các hộ gia đình – dịch sang tiếng DTTS, nếu cần) 

- FGD (với nhóm mục tiêu) 

27. Cơ quan chịu trách nhiệm:  Một đơn vị khác được chỉ định quản lý và thực hiện một hợp 

phần tăng cường năng lực, đơn vị này sẽ phối hợp với các cơ quan khác trong quá trình 

thực hiện. Các cơ quan thực hiện này gồm:  

28. Tổng cục Thủy lợi (Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn) – chịu trách nhiệm 

cho Hợp phần Quản lý Chương trình; 
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29. TTQG – chịu trách nhiệm đối với Hợp phần Nâng cao tính bền vững của các công trình 

cấp nước; 

30. VIHEMA – chịu trách nhiệm đối với Hợp phần tăng cường thay đổi hành vi vệ sinh và 

tính bền vững của các dịch vụ vệ sinh; và  

31. Kiểm toán nhà nước – chịu trách nhiệm đối với Hợp phần kiểm đếm kết quả và Kiểm toán 

độc lập. 

32. Ngân sách: Dự toán ngân sách được lập theo các định mức của địa phương/tỉnh. Các hạng 

mục ngân sách gồm lương nhân viên, số nhân viên trong mỗi hoạt động, chi phí của hoạt 

động (bao gồm chi phí tài liệu, thuê địa điểm, loa đài, v.v.), số lần thực hiện hoạt động 

trong mỗi giai đoạn, thời gian thực hiện hoạt động, v.v.   

33. Thời gian:  Trong mẫu kế hoạch, ngày khởi đầu và kết thúc cần được cụ thể hóa bằng 

tháng hoặc quí và năm cho từng hoạt động. Nếu một hoạt động dự kiến sẽ được lặp lại 

nhiều lần trong thời gian thực hiện Chương trình, cần trình bày rõ kế hoạch thời gian hoặc 

tần suất cũng như  tổng số lần thực hiện. Tuy nhiên, đối với kế hoạch tăng cường năng lực 

năm, chỉ cần trình bày kế hoạch và thời gian của các hoạt động sẽ được thực hiện trong 

năm kế hoạch. 

34. Tài liệu/Báo cáo hoạt động: Bản sao các tài liệu và báo cáo hoạt động sẽ là các căn cứ 

chứng minh hoạt động đã được thực hiện. Các tài liệu này gồm các báo cáo hoạt động, 

báo cáo hội thảo/tập huấn, danh sách đại biểu (chi tiết liên hệ), ảnh chụp, v.v. Các tài liệu 

và báo cáo sẽ được sử dụng trong quá trình kiểm đếm kết quả nhằm đánh giá thực hiện kế 

hoạch tăng cường năng lực.  

35. Phân bổ nguồn lực:  Đối với từng hợp phần của kế hoạch tăng cường năng lực và các 

hạng mục ngân sách tương ứng, cần xác định cụ thể phân bổ nguồn lực thích hợp – ngân 

sách TW, tỉnh, các nguồn khác và vốn vay Chương trình RB-SupRSWS.  

36. Qui mô kết quả chương trình: Theo tài liệu Chương trình, có 3 lĩnh vực kết quả Chương 

trình: 

- Lĩnh vực kết quả 1 có liên quan tới các kế hoạch BCC, vệ sinh toàn xã và diện phủ cấp 

nước. Thực hiện các kế hoạch BCC nhằm khuyến khích các tỉnh áp dụng các phương 

pháp tiếp cận và công cụ mới và tăng cường đầu tư vào các phương pháp tiếp cận vệ 

sinh. Các kế hoạch BCC sẽ được Ngân hàng xem xét hàng năm và được xây dựng một 

cách linh hoạt, trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện Chương trình trong các năm trước đó. 

Vệ sinh toàn xã được xác định thông qua một tỷ lệ qui định về cải thiện điều kiện vệ 

sinh hộ gia đình và vệ sinh công cộng (trường học và trạm y tế) nhằm giảm tình trạng 

phóng uế bừa bãi. Bên cạnh đó, nâng cao tỷ lệ điểm rửa tay với xà phòng là tiêu chí 

đánh giá về cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân. 

- Lĩnh vực kết quả 2 tập trung vào tính bền vững của các cơ sở hạ tầng được thẩm định 

trong Lĩnh vực kết quả 1. Lĩnh vực kết quả này đánh giá hiệu quả các công trình cấp 

nước và công trình vệ sinh trường học, trạm y tế 2 năm sau khi xây dựng, tập trung 

vào công tác quản lý và bảo dưỡng công trình.   

- Lĩnh vực kết quả 3 tập trung vào tăng cường năng lực thực hiện Chương trình cấp TW, 

tỉnh và địa phương. Các chỉ số trong lĩnh vực này đánh giá các phương pháp tiếp cận 
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mới – ví dụ BCC và cải tiến kế hoạch và nâng cao tính bền vững của các công trình 

đầu tư – được triển khai trong Chương trình và nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. 

Đồng thời, các chỉ số trong lĩnh vực này cũng đánh giá các cải thiện trong quá trình 

thực hiện, bao gồm (a) hiệu quả giám sát và quản lý Chương trình (như lập kế hoạch, 

giám sát và quản lý tài chính phù hợp hơn); (b) thực hiện các 

- Kế hoạch tăng cường năng lực năm gồm các biện pháp an toàn và quản lý tài chính, 

HTKT về BCC và tính bền vững công trình; và (c) tăng cường các hệ thống quản trị. 

IV. Các chỉ số giải ngân (DLI): Chương trình có 7 DLI sau: 

- DLI 1.1: Số kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi(BCC) đã phê duyệt được thực 

hiện; 

- DLI 1.2: Số xã mới đạt VSTX; 

- DLI 1.3: Số đấu nối mới cấp nước tới hộ gia đình được xây mới hay cải tạo đang hoạt 

động;  

- DLI 2.1: Số hộ gia đình có hệ thống cấp nước bền vững sau hai năm sử dụngtừ công 

trình cấp nước bền vững; 

- DLI 2.2: Số xã đã đạt được tình trạng VSTX sau 02 năm dương lịch, nơi tất cả các 

trường mẫu giáo, tiểu học, trường họcTHCS và trạm y tế duy trì được tình trạng vệ 

sinh;  

- DLI 3.1:Số Kế hoạch và báo cáo của Chương trình hàng năm được công bố công khai; 

- DLI 3.2:Số Kế hoạch Tăng cường/Phát triển năng lực hàng năm đã phê duyệt được 

thực hiện. 
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PHỤ LỤC 14 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT GIÚP KHỞI ĐỘNG RB-SUPRSWS 

 

 Hỗ trợ kỹ thuật này (TA) sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ 

vệ sinh môi trường nông thôn ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; hỗ trợ Chính phủ 

trong việc cung cấp các chương trình cho kết quả tăng cường vệ sinh nông thôn và 

cung cấp nước phù hợp chặt chẽ với hai mục tiêu của Ngân hàngthế giới là kết thúc 

đói nghèo và thúc đẩy sự thịnh vượng chung.HTKT này xây dựng trên những thành 

tựu và bài học từ sự hỗ trợ của WSP về vệ sinh môi trường nông thôn cũng như những 

bài học từ can thiệp về vệ sinh môi trường nông thôn do UNICEF và các đối tác khác. 

Những lực đẩy chính của TA này là tăng cường năng lực của các cơ quan thực hiện tại 

21 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung bộcho việc sử dụng và 

cải tiến phương pháp vệ sinh môi trường nông thôn hiện có;hỗ trợ đổi mới để nâng cao 

hiệu quả của các dịch vụ vệ sinh môi trường nông thôn ở các vùng miền núi xa xôi, có 

tỷ lệ nghèo cao và sự hiện diện của các dân tộc thiểu số (DTTS), cụ thể về phương tiện 

truyền thông đại chúng và truyền thông thay đổi hành vi, mô hình kinh doanh và phát 

triển sản phẩm chi phí thấp. TA cũng sẽ giới thiệu các ưu đãi và / hoặc thưởng trong 

một chương trình của chính phủ để hỗ trợ các hộ gia đình nghèo và đạt được kết quả 

vệ sinh cấp thôn. Do đó mục tiêu phát triển của TA là tăng cường năng lực của các cơ 

quan trung ương, tỉnh và huyện thực hiện và cho việc học tập thích ứng để kết hợp đổi 

mới cho vệ sinh môi trường và vệ sinh dịch vụ nông thôn ở các vùng miền núi phía 

Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung bộ. 

 

Dự kiến các hoạt động HTKT sẽ bao gồm: 

 

(a) Hỗ trợ mở rộng và điều chỉnh cho phù hợp tài liệu bộ công cụ BCC hiện tại đã 

được xây dựng để thí điểm ở tỉnh Hòa Bình và các chiến dịch khác của Chính phủ 

Việt Nam, UNICEF và các tổ chức phi chính phủ. HTKT sẽ phối hợp với 

VIHEMA và các đơn vị có liên quan để tiếp tục triển khai thí điểm bộ công cụ 

BCC trên tại 3 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía bắc và tây nguyên để có cơ sở để 

điều chỉnh bộ công cụ BCC phù hợp với các đặc tính vùng miền và dân tộc của các 

tỉnh tham gia Chương trình. HTKT sẽ hỗ trợ VIHEMA để tuyển một cơ quan sáng 

tạo chuyên nghiệp để chuẩn bị một chiến dịch thay đổi hành vi toàn diện cho 

Chương trình. Cơ quan sẽ hỗ trợ xây dựng các khẩu hiệu truyền thông cổ động; 

thiết kế các công cụ truyền thông cá nhân trực quan, sinh động để giúp các CTV, 

TTV có các công cụ truyền thông hấp dẫn trong các buổi họp thôn, các chuyến 

thăm hộ gia đình; xây dựng các quảng cáo, các chiến dịch truyền thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, các tờ rơi sản phẩm. Một bộ tài liệu hoàn chỉnh 

sẽ được xây dựng để tất cả các tỉnh sử dụng. Các công cụ của Chương trình sẽ gồm 

các tài liệu mà sẽ: (i) Đảm bảo kiến thức về nhà tiêu có thể chấp nhận được và 

không thể chấp nhận được; (ii) Bảo đảm kiến thức về các bước thi công đơn giản 

cho các mô hình chủ chốt (từ các lựa chọn do VIHEMA xây dựng), (iiii) Cho phép 
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tình huống kinh doanh được thực hiện đối với các doanh nghiệp tiềm năng; (iv) 

Giải thích công nghệ cho các hộ gia đình. (v) cung cấp cho marketing sản phẩm 

nói chung, ví dụ: tờ bướm quảng cáo, các áp phích trưng bày, băng rôn kinh 

doanh; (vi) cho phép theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh CHMC, ví dụ sổ 

biên nhận bán hàng CHMC, công cụ theo doanh thu và hàng tồn kho CHMC đơn 

giản. 

(b) Hỗ trợ vận động cho các nhà ra chính sách cấp tỉnh và các cơ quan thực hiện cấp 

tỉnh nhằm hiểu rõ hơn các cách tiếp cận mới về vệ sinh nông thôn trong Chương 

trình để có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời trong việc triển khai thực hiện Chương 

trình.  

(c) Tăng cường năng lực của các cơ quan cấp Trung ương, tỉnh, và huyện trong việc 

lập kế hoạch và tiến hành các can thiệp truyền thông và tạo cầu vệ sinh. HTKT sẽ 

hỗ trợ xây dựng 1 đội ngũ cán bộ nòng cốt cấp trung ương với thành phần là các 

cán bộ của VIHEMA, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Vệ sinh 

dịch tễ Tây Nguyên để có thể triển khai các lớp TOT cho các cán bộ nòng cốt cấp 

tỉnh. Các cán bộ nòng cốt cấp tỉnh này sẽ hỗ trợ và nâng cao năng lực cho các cán 

bộ cấp huyện, xã về năng lực thực hiện chương trình.HTKT cũng sẽ hỗ trợ công 

tác lập kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách thực hiện chương trình hàng năm 

cho các tỉnh thông qua việc xây dựng, phát triển các biểu mẫu cụ thể và chi tiết 

cho các địa phương.  

(d) HTKT sẽ hỗ trợ phát triển mô hình kinh doanh nhằm tăng cường phát triển chuỗi 

cung ứng về vệ sinh và khả năng tham gia của khu vực tư nhân trong việc phát 

triển thị trường vệ sinh thông qua việc tăng cường năng lực cho chính quyền, khu 

vực tư nhân và các điều phối viên cấp tỉnh về xây dựng và phát triển thị trường vệ 

sinh.  

(e) HTKT cũng sẽ hỗ trợ phát triển hệ thống giám sát, đánh giá các kết quả của 

Chương trình thông qua việc phát triển phần mềm thu thập số liệu tương tự như đã 

phát triển trong Chương trình được triển khai tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng. 

(f) Hỗ trợ tổ chức các chuyến thăm quan chia sẻ học tập kinh nghiệm giữa 21 tỉnh 

triển khai Chương trình hoặc giữa các huyện trong cùng một tỉnh nhằm giúp chia 

sẻ những sáng kiến, mô hình truyền thông có hiệu quả và những kinh nghiệm, cách 

thức triển khai Chương trình một cách có hiệu quả. 

 



PHỤ LỤC 15 

KHUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNGVỀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 

 

I. BỐI CẢNH 

Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia Cấp nước và Vệ 

sinh nông thôn đến năm 2020, trong đó xác định Chương trình mục tiêu Quốc Gia về nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là công cụ chủ yếu. Chương trình đã triển khai thực 

hiện qua 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (1999-2005), giai đoạn 2 (2006-2011) và giai đoạn 3 (2012-

2015) và kết thúc vào năm 2015. 

Với sự đóng góp của chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn đến hết năm 2014, khoảng 84,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 

(trong đó đạt QCVN 02: 2009/BYT là 42%). Tỉ lệ người dân sử dụng nước từ các công trình 

cấp nước tập trung nông thôn tăng từ 1,8% (năm 1999) lên 5,9% ( năm 2002), 18% (năm 

2007) và năm 2015 là 36%. Tỷ lệ trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh là 94%, 

trường học có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh là 92%.Ngoài ra chương trình đã góp phần 

đạt được những thành tựu như: 

Chính sách ưu tiên người nghèo đạt được những tiến bộ: Mặc dù không phải tất cả 

người nghèo đều được hưởng lợi từ tăng tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 

trong suốt hai thập kỷ qua, nhưng người nghèo là đối tượng được các chính sách cấp nước ưu 

tiên.  

Thay đổi hành vi sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt: Nhận thức 

của người dân nông thôn về sử dụng nước hợp vệ sinh được nâng lên một bước. Một bộ phận 

người dân nông thôn sẵn sàng chi trả tiền nước nếu được cung cấp nước từ công trình cấp 

nước tập trung với chất lượng đạt tiêu chuẩn và dịch vụ tốt. 

Phát triển dần theo hướng cung cấp dịch vụ: Sau nhiều năm thực hiện giải pháp cấp 

nước, việc cấp nước đã dần phát triển theo hướng dịch vụ như đã thực hiện thu tiền nước, cấp 

nước tới hộ gia đình có đồng hồ, đã xuất hiện Doanh nghiệp, Tư nhân tự đầu tư và vận hành 

khai thác hệ thống cấp nước với giá dịch vụ thỏa thuận với người dùng nước. 

Hình thành mô hình tổ chức vận hành công trình cấp nước: Đã hình thành, phát triển các 

mô hình tổ chức quản lý vận hành. Thực tế cho thấy có 3 mô hình hiệu quả, bền vững  gồm: 

Doanh nghiệp, Đơn vị sự nghiệp có thu (Trung tâm nước sạch và vệ sinh nông thôn) và tư 

nhân. Tuy nhiên do đặc điểm của địa phương,các tỉnh miền núi phía Bắc hay Tây nguyên đã 

ưu tiên phát triển mô hình do cộng đồng quản lý. 

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TT-GD-TT 

Mặc dù cấp nước nông thôn đã đạt được những tiến bộ đáng kể nhưng lĩnh vực này 

cũng gặp không ít những khó khăn và thách thức và hoạt động cấp nước nông thôn ở nhiều 

vùng còn nhiều hạn chế nên hiệu quả chưa tương xứng với nguồn lực đã đầu tư và mong mỏi 

của nhân dân. Cụ thể là, số lượng công trình hoạt động kém hiệu quả vẫn còn cao, chất lượng 

nước ở nhiều công trình cấp nước chưa ổn định, công tác vận hành nhiều nơi còn buông lỏng, 

trách nhiệm không rõ ràng, hoạt động kém dẫn đến việc vẫn còn một tỷ lệ lớn người dân đặc 
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biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số không được hoặc không được 

tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường. 

Theo số liệu điều tra đánh giá năm 2014, trong tổng số 16.220 công trình cấp nước tập 

trung đã xây dựng và vận hành của 63 tỉnh thành, chỉ có 33,3% là bền vững; 15,4% hoạt động 

kém và 10,7% không hoạt động, có tỉnh đến 71% hoạt động kém và không hoạt động.  

Do đặc điểm tự nhiên, khu vực Tây Nguyên và miền núi phía Bắc phần lớn (chiếm tới 

gần 90%) là các công trình cấp nước tập trung dạng tự chảy với nguồn từ các khe, mạch lộ và 

sông suối, năng lực cấp trung bình trên dưới 100 hộ đến 200 hộ dân, chỉ có 15-23% số hệ 

thống cấp nước hoạt động bền vững và 33-48% số hệ thống cấp nước hoàn toàn không được 

sử dụng hoặc vận hành rất kém. Đây cũng là khu vực có mô hình do cộng đồng quản lý chiếm 

ưu thế.  

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến số lượng công trình cấp nước chưa đạt được kết quả 

bền vững như mong đợi như: Gặp khó khăn về nguồn nước; Công trình hư hỏng không có 

kinh phí sửa chữa; vận hành và bảo dưỡng công trình chưa tốt. Tuy nhiên, một số nguyên 

nhân quan trọng khác dẫn đến việc các công trình hoạt động kém hiệu quả phải kể đến là:  

Người dùng nước chưa có ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình gây thất thoát nước 

lớn (Tỷ lệ thất thoát phổ biến ở mức 25-40%, cá biệt có công trình lên tới 60%). 

Hỗ trợ mang nặng cơ chế “xin cho” đã tạo nên sai lầm trong ý thức của người dân rằng công 

trình cấp nước là công trình của nhà nước, nên người dân chưa có ý thức về việc phải đóng 

góp kinh phí sửa chữa, duy trì và bảo dưỡng công trình cấp nước, mà đây lại là yếu tố cấu 

thành trong giá nước. 

Chưa ý thức lợi ích lâu dài của việc sử dụng nước sạch để tự nguyện đấu nối và sẵn sàng chi 

trả phí sử dụng nước. 

Miền núi phía Bắc - Tây Nguyên (MNPB-TN) cũng là hai khu vực chậm phát triển, có 

tỷ lệ nghèo cao lần lượt là 23,8% và 17,8%. Đây cũng là khu vực có nhiều đồng bào dân tộc 

thiểu số (DTTS), sinh sống rải rác, và có trình độ dân trí thấp so với các khu vực khác.   

Ngoài ra, sự chênh lệch tiếp cận về nước sạch và vệ sinh giữa các vùng có nhiều người 

DTTS và phần còn lại của Việt Nam vẫn rất lớn. Ở các khu vực MNPB - TN, khoảng 21% 

dân số nông thôn phóng uế bừa bãi (tỷ lệ này lên tới 31% đối với DTTS); 39% chưa có nhà 

tiêu hợp vệ sinh (47% đối với DTTS) và 27% người dân nông thôn tại các khu vực MNPB - 

TN không được tiếp cận với nước hợp vệ sinh cũng như rất nhiều công trình cấp nước được 

lắp đặt nhưng không còn hoạt động như đã trình bày bên trên. 

Từ đó, có thể thấy rằng, bên cạnh những yếu tố thay đổi về cơ sở hạ tầng, cần có 

những thay đổi nhận thức và hành vithông qua các hoạt động truyền thông nhằm duy trì hiệu 

quả và bền vững của các công trình cấp nước, tăng tỷ lệ đấu nối nước và hướng tới sử dụng 

nước một cách Hiệu quả - An toàn – Tiết kiệm đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu diễn 

ra ngày càng phức tạp như hiện nay. Ngoài ra, hoạt động truyền thông về cấp nước cũng như 

góp phần thu dần khoảng cách chênh lệnh vùng miền về chỉ số tiếp cận nước sạch và nước 

hợp vệ sinh với các vùng miền khác trên toàn quốc. 
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III. MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG TT-GD-TT VỀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 

Mục tiêu chung 

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch, phát huy năng lực 

và nội lực của cộng đồng trong việc: nâng cao tỷ lệ đối nấu nước;  duy trì và vận hành bền 

vững công trình cấp nước; sử dụng nước an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tự nguyện đóng góp tài 

chính để xây dựng công trình cấp nước từ đó góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân 

nông thôn thông qua việc tiếp cận với bền vững với nước sạch tại các xã thuộc 21 tỉnh miền 

núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung bộ. 

Mục tiêu cụ thể 

Hoạt động truyền thông thay đổi hành vi hợp phần cấp nước sẽ góp phần thực hiện các 

mục tiêu đặt ra đến năm 2020 như sau: 

 Nâng cao tỷ lệ đối nối nước, góp phần đạt mục tiêu của Chương trình đó là: đạt khoảng 

255.000 đấu nối hoạt động và khoảng 1.045.000 người hưởng lợi. 

 Người dân vùng dự án nhận thức được lợi ích của nước sạch, mối quan hệ giữa nước 

và dịch bệnh.   

 Sử dụng nước an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; 

 Cộng đồng được tham gia vào các hoạt động của dự án, đặc biệt thông qua ý thức 

quyền làm chủ đối với công trình cấp nước. 

 Tăng cường sự gắn kết xã hội giữa đơn vị vận hành công trình và người sử dụng  nước 

qua việc chia sẻ và minh bạch thông tin về hoạt động cấp nước cũng như nâng cao ý 

thức sử dụng dịch vụ phải trả phí của người sử dụng. 

IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

Tập trung vào người nghèo 

Do người nghèo ít được tiếp cận với thông tin và có trình độ học vấn thấp, nên cần đưa 

các hoạt động TT-GD-TT đến với họ. Ngoài ra, cần đảm bảo người nghèo, dù là nam giới hay 

phụ nữ, được là thành viên của nhóm người sử dụng cũng như tham gia vào quá trình ra quyết 

định và hoạt động giám sát. Những hoạt động truyền thông cần được thiết kế để có thể huy 

động nhóm người nghèo cùng có cơ hội để tham gia. 

Truyền thông dựa vào cộng đồng 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hoạt động truyền thông đạt hiệu quả cao nhất khi áp dụng 

phương pháp cùng tham gia và dựa vào chính điều kiện của cộng đồng. Do vậy trọng tâm sẽ 

thiết lập một sự đối thoại cởi mở đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để giúp người 

dân đưa ra quyết định của chính họ. 

Xem xét sự khác biệt  

Các tỉnh Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung bộ có những đặc thù về tập quán, 

truyền thống, dân tộc, điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí rất khác biệt so với các vùng 
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miền khác. Vì vậy, khi lập kế hoạch và thực thi các hoạt động TT-GD-TT cần phải xem xét và 

tính đến sự khác biệt này. Ví dụ như: 

- Hình thức truyền thông mà cộng đồng có thể tiếp cận, phù hợp và yêu thích (truyền 

thông bằng cách nào?) 

- Ngôn ngữ truyền thông là gì? (tiếng kinh hay tiếng dân tộc?) 

- Thời gian và địa điểm truyền thông phù hợp với cộng đồng (muốn nghe thông tin ở 

đâu và thời gian nào?) 

- Đối tượng truyền thông mà cộng đồng yêu thích và có uy tín (ai truyền thông? cán 

bộ, già làng, trưởng bản hay người lãnh đạo tôn giáo?) 

Để thực hiện được việc này, cần thiết phải có khảo sát, đánh giá để các tỉnh có thể xây dựng 

một kế hoạch truyền thông phù hợp. 

Chú trọng đến vấn đề về giới 

Điều này có nghĩa là cần phải xem xét vai trò và trách nhiệm của cả phụ nữ và nam 

giới nhằm đảm bảo quyền bình đẳng của cả phụ nữ và nam giới trong việc tham gia công tác 

lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các hoạt động.  

Truyền thông có sự tham gia của đơn vị vận hành, quản lý công trình, chính quyền và 

người dân 

Truyền thông cần có sự tham gia của 3 bên bao gồm Đơn vị vận hành, quản lý công 

trình nước - Chính quyền địa phương - Người dân. Việc các bên cùng tham gia vào công tác 

thông tin, giáo dục truyền thông sẽ giúp: 

-  Người dân được cung cấp thông tin về dịch vụ một cách rõ ràng, minh bạch: quản lý, 

phân bổ tài chính, cách tính giá nước; 

- Ý kiến của người sử dụng dịch vụ được hồi đáp và giải quyết một cách thấu đáo, 

đúng người, đúng việc; 

- Đơn vị quản lý, vận hành công trình được tăng uy tín khi có chính quyền cùng  vào 

cuộc trong công tác vận động người tham gia đấu nối nước, bảo vệ công trình cấp nước, tránh 

thất thu thất thoát nước; 

- Tăng mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ nước được cung cấp. 

Sự tham gia vào truyền thông của 3 bên không chỉ trong giai đoạn chuẩn bị dự án, xây 

dựng dự án, mà cả sau khi dự án kết thúc, mối quan hệ ba bên vẫn tiếp tục duy trì để thực hiện 

quá trình thông tin và phản hồi thông tin một cách thông suốt.  

Đơn vị vận hành, quản lý công trình không chỉ đơn thuần là đơn vị quản lý và vận 

hành công trình, mà còn tham gia các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao tỷ lệ đấu nối 

nước và có trách nhiệm thông tin, giải thích và phản hồi những ý kiến của người dân về công 

trình hoặc dịch vụ cấp nước mà đơn vị đang quản lý. 

 Truyền thông gắn với việc giao trách nhiệm 

Chính quyền từng xã và Tuyên truyền viên sẽ được giao trách nhiệm cụ thể trong việc 

thực hiện cam kết tới từng thôn/bản về: 
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- Tăng tỷ lệ hộ gia đình đấu nối sử dụng nước.  

- Giám sát và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn. 

V. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA BÀN THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG 

Đối tượng truyền thông 

- Người dân trong khu vực cấp nước… 

- Người dân không nằm trong khu vực được cấp nước nhưng lại gần nguồn nước cấp. 

Thời gian thực hiện 

Tùy theo nhu cầu, đặc điểm và khả năng đạt được mục tiêu của từng địa phương, trong 

khuôn khổ thời gian chung 2016-2020, thời gian thực hiện truyền thông đối với từng địa 

phương sẽ diễn ra ngay từ khi bắt đầu lập kế hoạch xây/cải tạo công trình xây dựng, trong quá 

trình xây dựng và có thể tiếp tục kể cả sau khi giai đoạn xây dựng kết thúc. 

Địa bàn thực hiện 

- Các xã/thôn nằm trong vùng dự án cấp nước; 

- Một số khu vực xung quanh nguồn nước cấp (tuyên truyền cho người dân về việc bảo 

vệ nguồn nước/công trình cấp nước). 

VI. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 

Nội dung truyền thông về cấp nước cần tập trung vào một số vấn đề sau: 

- Vận động người dân đấu nối và tham gia dịch vụ cấp nước. 

- Nâng caoý thức sử dụng dịch vụ phải trả phí – thanh toán tiền nước khi sử dụng dịch 

vụ cấp nước.  

- Sử dụng nước an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thu, thất thoát nước. 

- Lợi ích của việc sử dụng nước máy. 

- Bảo vệ công trình cấp nước - nâng cao ý thức về quyền làm chủ công trình cấp nước 

của cộng đồng.  

- Tham gia giám sát xây dựng và vận hành hệ thống cấp nước ngay từ giai đoạn đầu 

tiên của dự án. 

Nội dung truyền thông nên được thực hiện theo từng giai đoạn, tùy theo thực tế nhận 

thức, thái độ và thực hành của người dân trong cộng đồng ở mức nào thì thông điệp đưa ra 

phù hợp. Các thông điệp đưa ra theo các bước và từng  

Các giai đoạn dự án như sau: 
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CÁC HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG 

Việc thực hiện truyền thông ở các khu vực dự án cần kết hợp đa dạng nhiều kênh truyền 

thông và hoạt động truyền thông, kể cả truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp. Bên 

cạnh việc xây dựng các hoạt động truyền thông thông thường, cần có thêm các hoạt động 

truyền thông để tăng cường ý thức làm chủ của cộng đồng với công trình, chia sẻ và cập nhật 

thông tin ngay từ ban đầu để người dân có thể tham gia vào các hoạt động của dự án, các hoạt 

động phản hồi thông tin giữa đơn vị quản lý công trình với người sử dụng. Tuỳ từng đặc điểm 

của địa phương, các hoạt động truyền thông sẽ được xây dựng bao gồm: 

- Truyền thông vận động chính sách: thông qua các hội nghị lập kế hoạch, hội nghị 

tổng kết ,...để có được sự cam kết của chính quyền và các bên liên quan tạo điều kiện và thực 

hiện chương trình. Ngoài ra, có thể cùng cộng đồng bàn bạc và đưa quy chế cấp nước và bảo 

vệ hệ thống cấp nước vào quy chế/quy ước của thôn/bản/sóc. 

- Truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: như phát các thông điệp; xây 

dựng các phóng sự; tin bài, tiểu phẩm truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của các cấp 

lãnh đạo cũng như người dân đến vấn đề cần truyền thông. 

- Truyền thông qua loa phát thanh: Kênh truyền thông này sẽ tập trung tuyên truyền 

các thông điệp truyền thông, thông tin về dự án, cơ chế giá, cơ chế phản hồi thông tin về dịch 

Bước 1 (Giai đoạn chuẩn bị dự án và bắt đầu xây dựng dự án): 

Tác hại của ô nhiễm nguồn nước/ sử dụng nước không qua xử lý 

Mối quan hệ giữa nước sạch và sức khỏe 

Giới thiệu về công trình cấp nước tại địa phương: nhấn mạnh quyền và trách 

nhiệm của người dân đối với việc tham gia vào xây dựng công trình của chính 

mình 

Bước 2 (Giai đoạn chuẩn bị dự án và xây dựng dự án): 

Lợi ích của đấu nối và sử dụng nước máy 

Đấu nối và sử dụng nước máy là quyền lợi của người dân 

Tham gia vào việc giám sát đầu tư và quản lý công trình cấp nước 

Phí đấu nối, giá nước, phương thức chi trả 

Bước 3 (Cuối giai đoạn xây dựng dự án và sau khi dự án kết thúc) 

Cách sử dụng nước sạch an toàn, tiết kiệm, hiệu quả 

Bảo vệ công trình cấp nước 

Giám sát quản lý công trình cấp nước 

Cơ chế khiếu kiện, khiếu nại về dịch vụ cấp nước 
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vụ; xây dựng chuyên mục hỏi - đáp liên quan đến những thắc mắc, khiếu kiện của người dân 

khi sử dụng dịch vụ cấp nước. 

- Truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình: Được thực hiện bởi các tuyên truyền viên của 

dự án, cán bộ địa phương hoặc những người có uy tín như già làng, trưởng bản.  

- Truyền thông qua hình dựa vào nhóm đối tượng uy tín: Được thực hiện bởi những 

người có uy tín với cộng đồng như già làng, trưởng bản, các nhà lãnh đạo tôn giáo. Đây là 

một kênh truyền thông quan trọng đối với cộng đồng dân tộc thiểu số. Do đó, cần thiết sử 

dụng hình thức truyền thông này ngay từ giai đoạn ban đầu. 

- Họp cộng đồng/nhóm: không chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin, nâng cao nhận 

thứcvà thái độ về lợi ích của việc sử dụng nước đường ống mà còn về lý do phải trả phí dịch 

vụ, so sánh chi phí sử dụng nước sách với chi phí của các loại dịch vụ khác, mà các cuộc họp 

cần mang tính bàn bạc và quyết định các vấn đề của cộng đồng. 

- Truyền thông qua các sự kiện: Truyền thông qua các sự kiện tại địa phương như họp 

cộng đồng, lễ hội địa phương, sự kiện sinh hoạt văn hóa tại địa phương. 

- Truyền thông trong trường học: Bản thân trẻ em là những “người đưa tin về sức 

khoẻ” tốt nếu các em được chia sẻ những gì các em học ở trường với bạn bè, cha mẹ, gia đình, 

hàng xóm. Tuy nhiên do chương trình giảng dạy trong nhà trường đã rất chặt chẽ nên cách 

tiếp cận sẽ chủ yếu là tạo sân chơi cho các em qua các hoạt động ngoại khoá như thi viết, vẽ, 

sáng tác, kể chuyện, biểu diễn văn nghệ, trò chơi… 

VII. NGUỒN NGÂN SÁCH VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC 

 Nguồn ngân sách   

 Ngân sách thực hiện Kế hoạch truyền thông bao gồm ngân sách dành cho truyền thông 

đã được phê duyệt của Chương trình RB-SupRSWS và từ các nhà tài trợ, từ ngân sách 

TW và địa phương; 

 Việc xây dựng kế hoạch, phê duyệt và phân bổ ngân sách cho Kế hoạch truyền thông 

tuân theo quy định phân bổ ngân sách của Chính phủ và các quy định của các nhà tài 

trợ. 

 Quản lý ngân sách 

 Việc quản lý ngân quỹ phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật ngân sách Nhà nước; UBND 

các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm quản lý, giám sát việc chi tiêu ngân sách cho Kế 

hoạch truyền thông cấp tỉnh. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan địa phương thực hiện được mô tả trong những 

phần sau đây: 

1. Trung tâm QG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

(NCERWASS):Chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương về mặt kỹ thuật trong thực hiện 

Hợp phần cấp nước nông thôn; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ số giải ngân của 

các tỉnh về cấp nước; hỗ trợ các tỉnh thực hiện giám sát, đánh giá các kết quả liên quan tới cấp 

nước, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện công tác truyền thông về lĩnh vực nước sạch 

và hỗ trợ kỹ thuật liên quan. NCERWASS xây dựng khung kế hoạch truyền thông tổng thể, 
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hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức thực hiện một số hoạt động truyền thông bao gồm: Đào tạo, tập 

huấn TOT về  truyền thông trong lĩnh vực nước sạch; xây dựng các tài liệu truyền thông để 

cấp phát cho địa phương; xây dựng các phóng sự, tin bài, tài liệu truyền thông nghe nhìn cho 

địa phương; thực hiện truyền thông đại chúng tại cấp TW. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh là Cơ quan chủ quản thành phần, chịu trách nhiệm quản 

lý, chỉ đạo, phân giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành trong việc thực hiện Chương trình 

trên địa bàn tỉnh.  

- Phê duyệt, phân bổ kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch truyền thông của tỉnh từ 

nguồn kinh phí Trung ương đã giao, từ ngân sách của địa phương và tổ chức huy động các 

nguồn lực trên địa bàn để thực hiện; 

- Tổ chức lồng ghép và phối hợp các nguồn lực của các Chương trình, dự án do địa 

phương quản lý để tránh chồng chéo, giảm bớt đầu mối và tập trung nguồn lực; 

Chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông theo 

lĩnh vực được phân công như sau: 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Cơ quan thường trực Chương trình: 

là cơ quan điều phối Chương trình ở cấp tỉnh, chịu trách nhiệm xây dựng và tổng hợp kế 

hoạch Chương trình của tỉnh; phối hợp với các Sở, ngành trong quản lý, điều phối, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Chương trình của tỉnh;  tổng hợp, báo cáo về các kết quả chỉ số giải 

ngân hàng năm của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; chủ trì quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Hợp phần cấp nước nông thôn trên 

địa bàn tỉnh và các hoạt động liên quan về cấp nước nông thôn của hợp phần 3. Sở Nông 

nghiệp & PTNT/Ban Quản lý dự án chuyên ngành của UBND (nếu được UBND tỉnh giao 

thường trực Chương trình) phê duyệt Kế hoạch truyền thông về nước sạch nông thôn hàng 

năm.  

4. Sở Nông nghiệp & PTNT/Cơ quan thường trưc Chương trình: là đơn vị đầu mối 

tổ chức xây dựng kế hoạch; thực hiện kế hoạch; giám sát, đánh giá và báo cáo tiến độ việc 

thực hiện kế hoạch; phối hợp với các bên liên quan cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát kỹ 

thuật cho cấp huyện và xã trong thực hiện kế hoạch.  

5. Ủy ban nhân dân huyện: chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban của huyện và Ủy 

ban nhân dân các xã, trạm y tế, trường học phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan quản lý, 

giám sát, đánh giá và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 6. UBND xã: Có trách nhiệm lựa chọn tuyên truyền viên nòng cốt cho dự án, Thành 

lập nhóm tuyên truyền viên và xây dựng cơ chế hoạt động của nhóm; phối hợp với 

PCERWASS và các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch. 

7. Các tổ chức liên quan bao gồm Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thành niên và các tổ 

chức chính trị xã hội có trách nhiệm phối hợp và tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

  8. Nhóm tuyên truyền viên: 

Nhóm tuyên truyền viên (TTV) được thành lập ở mỗi xã. Để duy trì hiệu quả của hoạt động 

truyền thông, cũng như giúp công trình cấp nước vận hành bền vững, nhóm TTV cần phải 

được duy trì sau khi dự án kết thúc. Vì vậy, UBND xã cần công nhận vai trò, nhiệm vụ của 
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nhóm, khuyến khích nhóm hoạt động bằng cơ chế hoạt động cụ thể và gắn trách nhiệm của 

từng thành viên trong nhóm với các nhiệm vụ về chính trị, xã hội ở địa phương 

Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã và đại diện một số ban ngành  đoàn thể trong xã. 

- Cán bộ  vận hành công trình cấp nước tại cộng đồng 

- Đại diện chính quyền thôn/bản/sóc, những người chủ chốt trong cộng đồng: già 

làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng. 

Nhiệm vụ: 

- Là người tổ chức thực hiện trực tiếp Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi hợp 

phần cấp nước. 

- Là cầu nối giữa đơn vị cấp nước và người sử dụng nước: thông tin giữa hai bên, 

giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ những vướng mắc mà hệ thống cấp nước gặp 

phải trong quá trình thực hiện. 

- Giám sát việc vận hành và minh bạch hóa tài chính của đơn vị cấp nước tới cộng 

đồng. 

- Huy động cộng đồng tham gia vào việc vận hành và bảo dưỡng công trình (huy 

động cộng đồng tham gia ủng hộ công lao động sửa chữa những đoạn ống bị 

mưa lũ bị đất đá vùi lấp, tham gia vét đất đá ở bể lọc và bể chứa nước khi mưa 

lũ,…) 
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Phụ đính 1. Khung hoạt động truyền thông cấp nước nông thôn (gợi ý) 

CẤP 

TRIỂN 

KHAI 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 

 

Cấp TW 

1. Hướng dẫn tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp; 

2. Tổ chức hội thảo khởi động hướng dẫn các tỉnh triển khai xây dựng và thực 

hiện Kế hoạch truyền thông hợp phần cấp nước; 

3. Xây dựng hệ thống Theo dõi – Giám sát – Đánh giá để giám sát và đánh giá 

hoạt động truyền thông hợp phần cấp nước tại địa phương; 

4. Tập huấn TOT cho các cán bộ nòng cốt cấp tỉnhvề truyền thông dựa vào cộng 

đồng hợp phần nước sạch và hỗ trợ địa phương tập huấn cho cấp cơ sở (nếu 

cần); 

5. Xây dựng, thử nghiệm và phát hành và in ấn các tài liệu truyền thông như: tờ 

rơi, poster, tài liệu truyền thông nghe nhìn; tài liệu truyền thông bằng tiếng 

dân tộc; tài liệu tập huấn;  

6. Triển khai một số hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng như: phát sóng các thông điệp truyền thông (trên cơ sở tài liệu truyền 

thông nghe nhìn đã xây dựng); Xây dựng và phát sóng các phóng sự, các 

chương trình hỏi đáp; viết và đăng các bài trên báo/tập san/website của 

NCERWASS; 

7. Hỗ trợ xây dựng và triển khai một số mô hình truyền thông mẫu phù hợp với 

đặc thù văn hoá vùng miền; 

8. Tổ chức hội nghị/hội thảo tổng kết, đánh giá, chia sẻ kết quả và kinh nghiệm 

thực hiện Kế hoạch truyền hợp phần cấp nước giữa các tỉnh để rút kinh 

nghiệm và điều chỉnh kế hoạch phù hợp. 

 

 

 

 

 

Cấp tỉnh 

1. Tổ chức hội nghị triển khai và xây dựng kế hoạch về chương trình truyền 

thông hợp phần cấp nước cho các huyện xã tham gia dự án; 

2. Xây dựng kế hoạch triển khai và giám sát thực hiện Kế hoạch truyền thông 

hợp phần cấp nước của tỉnh; 

3. Tập huấn cho TTV về thực hiện, giám sát và báo cáo các hoạt động truyền 

thông; 

4. Triển khai một số hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng cấp tỉnh; 

5. Phối hợp tổ chức các sự kiện truyền thông tại tỉnh như: tuần lễ quốc gia, ngày 

nước thế giới, ngày vệ sinh yêu nước, ngày môi trường thế giới….; 

6. Tổ chức các chuyến tham quan/chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương; 

7. Thực hiện công tác Theo dõi – Giám sát – Đánh giá; 

8. Hội thảo tổng kết cuối năm. 

Cấp xã 
1.    Lựa chọn và thành lập nhóm tuyên truyền viên; 

2. Xây dựng cơ chế thực hiện cho nhóm tuyên truyền viên tại xã; 
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CẤP 

TRIỂN 

KHAI 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp phần cấp nước của xã; 

4. Hội nghị triển khai kế hoạch truyền thông hợp phần cấp nước xã; 

5. Lập kế hoạch triển khai và giám sát, hỗ trợ thực hiện ở các thôn; 

6. Tổ chức các sự kiện truyền thông tại xã: 

 - Truyền thông vận động chính sách thông qua các hội nghị lập kế hoạch, hội 

nghị tổng kết; 

- Truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình;  

- Họp cộng đồng: bên cạnh những nội dung truyền thông, trong các cuộc họp, 

cộng đồng bàn bạc và đưa vào quy chế cấp nước và bảo vệ hệ thống cấp nước vào 

quy ước, hương ước của thôn/bản/sóc ;  

- Truyền thông trên loa phát thanh;  

- Tổ chức tham quan và giới thiệu về hoạt động công trình cấp nước cho địa 

phương; 

- Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi thông tin 3 bên giữa đơn vị cung cấp 

dịch vụ cấp nước – chính quyền và người dùngnước nhằm: (i) cung cấp thông tin 

minh bạch về chính sách liên quan đến đấu nối, phí nước; (ii)Thiết lập kênh thông tin 

giữa người sử dụng nước và nhà cung cấp nước. 

7. Thực hiện Theo dõi - Giám sát - Đánh giá. 

8. Họp giao ban và Báo cáo định kỳ. 
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Phụ đính 2: Mẫu lập Kế hoạch hoạt động truyền thông cấp nước nông thôn 

cấp tỉnh, xã. 

 

Phụ đính 2.1:  MẪU LẬP KẾ HOẠCH CẤP TỈNH 

TỈNH ………………………… 

 

KẾ HOẠCH 

TRUYỀN THÔNG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN 

NĂM ………… 

1. Thông tin chung: 

Giới thiệu chung về hợp phần cấp nước của chương trình giai đoạn 2016 - 2020 gồm: 

- Giới thiệu về tình hình chung của tỉnh (dân số, dân tộc, điều kiện tự nhiên..., tình hình 

cấp nước - khó khăn thách thức, tỷ lệ công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng hoặc hoạt 

động kém bền vững, nguyên nhân);  

- Giới thiệu về mục tiêu đề ra của hợp phần cấp nước của cả giai đoạn 2016 - 2020 (tổng 

số công trình nâng cấp, sửa chữa, xây mới, mở rộng....; số đấu nối được phân giao, số vốn cho 

phần xây dựng cơ bản được phân giao, số vốn cho hợp phần truyền thông về cấp nước được 

phân giao,…). 

2. Kế hoạch truyền thông hợp phần cấp nước năm …….. 

2.1. Phạm vi cấp nước và công trình lựa chọn năm….. 

- Giới thiệu về tổng số công trình sẽ được lựa chọn thực hiện trong hợp phần cấp nước 

cho năm kế hoạch, tổng số đấu nối? Trong đó nêu rõ số công trình cải tạo sửa chữa;, xây mới, 

mở rộng mạng lưới; công trình dở dang…. 

- Giới thiệu hiện trạng cấp nước của từng công trình được lựa chọn thực hiện trong hợp 

phần cấp nước. 

- Điền vào mẫu biểu tổng hợp (bên dưới). 

Biểu 1: Biểu tổng hợp công trình cấp nước năm….. 

TT 
Tên côngtrình  

(nêu rõ tên xã) 
Loại hình 

Tổng số 

đấu nối 

Kinh phí 

thực hiện 

Giai đoạn 

thực hiện 

Mô hình 

quản lý 

hiện tại 

Mô hình 

quản lý dự 

kiến 

1        

2        

3        
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2.2. Nội dung kế hoạch truyền thông năm ….. 

Phần này sẽ liệt kê các hoạt động truyền thông và hình thức truyền thông dự kiến 

thực hiện trong năm kế hoạch 

Các hoạt động truyền thông và hình thức truyền thông cần phải được lựa chọn phù 

hợp với tình hình cụ thể của địa phương dựa trên các nguyên tắc truyền thông đã được 

nêu trong khung kế hoạch như dựa vào đặc điểmloại hình công trình cấp nước; nhận 

thức của người dân tại khu vực cấp nước; phong tục tập quán, văn hóa, ngôn ngữ, điều 

kiện kinh tế xã hội,…. và kinh phí hoạt động. 

3. Tổ chức thực hiện:  

Ghi rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện 

Kế hoạch từ cấp tỉnh đến huyện, xã và tuyên truyền viên. 

4.Khung kế hoạch truyền thông năm …..  

4.1. Mục tiêu chương trình 

4.2. Kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông (gợi ý) 

TT Tên hoạt động 
Kết quả 

Mong đợi 

Thời 

gian 

Địa 

điểm 

Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 
Kinh 

phí 
Ghi chú 

Đầu mối Phối  

hợp 

HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI CẤP TỈNH 

1 Tổ chức hội nghị triển khai và 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

truyền thông hợp phần cấp nước 

tại tỉnh cho các huyện, xã tham gia 

dự án 

Số cuộc: 

Số người 

tham dự: 

      

2 Xây dựng kế hoạch triển khai và 

giám sát thực hiện Kế hoạch 

truyền thông hợp phần cấp nước 

của tỉnh 

Kế hoạch 

hoàn thiện: 

      

3 Tin bài, phóng sự, tiểu phẩm liên Số lần phát       

TT Tên công 

trình 

(nêu rõ 

tên xã) 

Loại 

hình 

công 

trình* 

Số thôn 

trong 

khu vực 

cấp 

nước  

Tổng số 

hộ trong 

khu vực 

cấp 

nước 

Tổng số 

đấu nối 

Số đấu nối hàng năm  

Ghi chú 

2016 2017 2018 2019 2020 
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TT Tên hoạt động 
Kết quả 

Mong đợi 

Thời 

gian 

Địa 

điểm 

Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 
Kinh 

phí 
Ghi chú 

Đầu mối Phối  

hợp 

quan đến cấp nước trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

cấp tỉnh 

sóng: 

Số tin/bài: 

4 Phối hợp tổ chức các sự kiện 

truyền thông tại tỉnh như: tuần lễ 

quốc gia, ngày nước thế giới, ngày 

vệ sinh yê u nước, ngày môi 

trường thế giới…. 

Số sự kiện: 

Số người 

tham dự: 

      

5 Tổ chức các chuyến tham 

quan/chia sẻ kinh nghiệm giữa các 

địa phương 

 

Số chuyến 

tham quan: 

Số người 

tham quan: 

      

6 Hỗ trợ các huyện/xã triển khai thực 

hiện: giám sát,đánh giá, theo dõi 

Chuyến 

thực tế: 

      

7 Tổ chức giao ban/họp định kỳ hàng 

quý, báo cáo, giám sát định kỳ 

Số lần 

kiểm tra: 

Số lần họp: 

      

8 Hội thảo tổng kết rút kinh nghiệm 

cuối năm(có thể tổ chức tại tỉnh 

hoặc 1 huyện) 

Số người 

tham dự: 

      

 TỔNG CỘNG        

Lưu ý: - Kinh phí cho từng hoạt động trên phải được lập từ các dự toán cụ thể cho mỗi 

hoạt động. 
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PHỤ LỤC 16 

KHUNG TRUYỀN THÔNG 

THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN  

 

 Các Khung kế hoạch tổng thể truyền thông Thay đổi hành vi cho từng tỉnh được xây 

dựng vào năm 2016 thực hiện trong khoảng thời gian 3 năm. Mẫu kế hoạch thực hiện BCC 

sau đây cho việc thực hiện 2017/2018 không bao gồm kế hoạch tổng thể BCC. Trong bất kỳ 

trường hợp một tỉnh nào không tuân thủ việc chuẩn bị và phê duyệt kế hoạch 2016, khung này 

phải được đưa vào kế hoạch phê duyệt năm 2017. 

Kế hoạch thực hiện BCC năm 2017/2018 

Mẫu 

Tỉnh 

NĂM ….. 

Tổng kinh phí thực hiện năm … 

STT Cấp/hoạt động Số tiền Nguồn kinh phí 

Trung ương Địa phương Ghí chú 

 

1 Ngành y tế     

2 Ngành giáo dục     

 Tổng     

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BCC THÚC ĐẦY VỆ SINH TRONG CỘNG ĐỒNG   

DO NGÀNH Y TẾ THỰC HIỆN 

KẾ HOẠCH NĂM ….  

CẤP TỈNH 

Địa bàn can thiệp 

TT Huyện 

Số xã 

thực 

hiện can 

thiệp 

Số xã 

đạt vệ 

sinh 

toàn xã 

Số thôn 

trong xã 

đạt vệ sinh 

toàn xã 

Số hộ được 

hưởng lợi 

Số dân được 

hưởng lợi 

 

Tổng kinh 

phí 
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Các hoạt động truyền thông cấp tỉnh  

T

T 
Tên hoạt động Số lần 

Thời 

gian 

Dự 

kiến 

Đơn vị thực hiện 

Kinh 

phí 
Đầu 

mối 

Phối 

hợp 

1 

Tổ chức hội nghị triển khai về chương 

trình vệ sinh: tầm quan trọng về vệ sinh, 

phương pháp thực hiện và sự hỗ trợ cần 

thiết của các cấp lãnh đạo để thúc đẩy vệ 

sinh nông thôn 

     

2 

Xây dựng kế hoạch triển khai và hệ 

thống giám sát chương trình bao gồm 

văn bản cam kết và hợp đồng trách 

nhiệm với các đơn vị/cấp liên quan 

     

3 

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……. 

     

4 

Xây dựng và triển khai chương trình 

truyền thông trên phương tiện thông tin 

đại chúng (Đài truyền hình và báo) bao 

gồm (i) phát thông điệp truyền thông 

(dựa theo clip đã có), (ii) xây dựng và 

phát phóng sự/tọa đàm/bản tin truyền 

thông, (iii) Viết và đăng các bài trên 

báo/tập san. 

     

5 

Hướng dẫn và hỗ trợ lựa chọn mô hình 

kinh doanh và hoạt động phát triển thị 

trường: lực chọn và tập huấn cửa hàng 

tiện ích, hỗ trợ CHTI phát triển thị 

trường……. 

     

6 

Tổ chức các sự kiện truyền thông vận 

động 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. 

     

7 
Hỗ trợ các huyện/xã triển khai thực hiện, 

giám sát, đánh giá 

     

8 

Tổ chức các chuyến tham quan/chia sẻ 

kinh nghiệm giữa các địa phương (giữa 

xã với xã, huyện với huyện, tỉnh với 

tỉnh) 

     

9 
Tổ chức giao ban/họp định kỳ ít nhất 3 

tháng/1 lần, báo cáo, giám sát định kỳ 
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T

T 
Tên hoạt động Số lần 

Thời 

gian 

Dự 

kiến 

Đơn vị thực hiện 

Kinh 

phí 
Đầu 

mối 

Phối 

hợp 

10 

Kiểm tra và giám sát chất lượng nước 

theo quy chuẩn cho trường học và trạm y 

tế 

     

11 
Phối hợp với Đơn vị kiểm đểm để xác 

nhận các xã đạt “Vệ sinh toàn xã” 

     

12 

In ấn và phân phối tài liệu truyền thông 

theo hướng dẫn của Cục QLMTYT bao 

gồm sao chép tài liệu nghe nhìn (băng 

đĩa) và tài liệu truyền thông trực tiếp 

catalogue sản phẩm, poster, tờ rơi truyền 

thông, sổ tay hướng dẫn triển khai 

Chương trình tại các cấp, … 

     

13 
Tổ chức công nhận xã đạt vệ sinh toàn 

xã 

     

14 

Hỗ trợ huyện và xã giám sát để duy trì 

tính bền vững với các xã đã đạt vệ sinh 

toàn xã.  

     

15 Hội thảo tổng kết cuối năm      

16 

Hoạt động khác (Ghi rõ: ví dụ như họp 

với các đoàn thể, các tổ chức xã hội, tôn 

giáo, các hoạt động lồng ghép trong các 

lễ hội, hoạt động văn hóa, tín ngưỡng...) 

     

Lưu ý: -  Kinh phí cho từng hoạt động trên dựa trên dự toán cụ thể cho mỗi hoạt động. 

- Một số hoạt động có thể lồng ghép và không cần kinh phí. 
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KẾ HOẠCH NĂM …  

CẤP HUYỆN 

 

HUYỆN: ………………………………………. 

Địa bàn can thiệp  

TT 

Tên xã 

thực hiện 

can thiệp 

Số thôn 

trong xã 

Tổng số 

hộ trong 

xã 

Số dân 

hưởng lợi 

trong xã 

Tỷ lệ nhà 

tiêu CẢI 

THIỆN đầu 

năm 

Mục tiêu % nhà tiêu 

CẢI THIỆN cuối năm 

Xã đăng ký đặt VSTX trong năm … 

       

       

       

Xã duy trì VSTX 

       

       

Xã thực hiện can thiệp gối cho năm sau (nếu có) 

       

       

Các hoạt động truyền thông  

TT Tên hoạt động Số lần 
Thời 

gian 

Người thực hiện 

Kinh phí Đầu 

mối 

Phối 

hợp 

1 

Tổ chức hội nghị triển khai về 

chương trình vệ sinh: tầm quan trọng 

về vệ sinh, phương pháp thực hiện 

và sự hỗ trợ cần thiết của các cấp 

lãnh đạo để thúc đẩy vệ sinh nông 

thôn 

     

2 

Xây dựng kế hoạch triển khai và hệ 

thống giám sát chương trình bao 

gồm văn bản cam kết và hợp đồng 

trách nhiệm với các đơn vị/cấp liên 

quan 

     

3 

Xây dựng và triển khai chương trình 

truyền thông trên phương tiện thông 

tin đại chúng (Đài truyền hình và 
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TT Tên hoạt động Số lần 
Thời 

gian 

Người thực hiện 

Kinh phí Đầu 

mối 

Phối 

hợp 

báo) bao gồm (i) phát thông điệp 

truyền thông (dựa theo clip đã có), 

(ii) xây dựng và phát phóng sự/tọa 

đàm/bản tin truyền thông. 

4 

Phối hợp với tỉnh để tổ chức các sự 

kiện truyền thông vận động 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. 

     

5 

Hướng dẫn và hỗ trợ lựa chọn mô 

hình kinh doanh và hoạt động phát 

triển thị trường: lực chọn và tập huấn 

cửa hàng tiện ích, hỗ trợ CHTI phát 

triển thị trường……. 

     

6 

Tập huấn cho cửa hàng tiện ích, thợ 

xây về kỹ thuật xây dựng nhà tiêu 

hợp vệ sinh (có thể mấy huyện tổ 

chức 1 lớp) 

     

7 

Tập huấn cho cán bộ xã và tuyên 

truyền viên về phương pháp thực 

hiện BCC tại cộng đồng (có thể mấy 

huyện tổ chức 1 lớp) 

     

8 

Tập huấn cho cán bộ xã và cộng tác 

viên về tiếp thị vệ sinh và kỹ năng 

bán hàng (có thể mấy huyện tổ chức 

1 lớp) 

     

9 
Phối hợp với Đoàn kiểm đếm công 

nhận các xã đạt “vệ sinh toàn xã 

     

10 
Hỗ trợ các huyện/xã triển khai thực 

hiện: giám sát,đánh giá,  

     

11 

Tổ chức giao ban/họp định kỳ ít nhất 

3 tháng/1 lần, báo cáo, giám sát định 

kỳ 

     

12 
Hội thảo tổng kết cuối năm(có thể tổ 

chức tại tỉnh) 

     

13 

Kiểm tra và giám sát chất lượng 

nước theo quy chuẩn cho trường học 

và trạm y tế 

     

14 Giám sát xã để duy trì tính bền vững      
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TT Tên hoạt động Số lần 
Thời 

gian 

Người thực hiện 

Kinh phí Đầu 

mối 

Phối 

hợp 

với các xã đã đạt vệ sinh toàn xã. 

15 

Hoạt động khác (Ghi rõ: ví dụ như 

họp với các đoàn thể, các tổ chức xã 

hội, tôn giáo, các hoạt động lồng 

ghép trong các lễ hội, hoạt động văn 

hóa, tín ngưỡng...) 

     

 TỔNG CỘNG      

Lưu ý:   

-    Kinhphí cho từng hoạt động trên cần được đưa vào trên cơ sở dự toán cụ thể cho mỗi hoạt 

động 

-    Một số hoạt động có thể lồng ghép và không cần kinh phí 
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KẾ HOẠCH NĂM …. 

CẤP XÃ 

XÃ:………………………………..    

HUYỆN: ………………………… 

 

TT Tên hoạt động Số lần 

Thời 

gian 

Dự 

kiến 

Người thực hiện 

Kinh 

phí Đầu 

mối 

Phối 

hợp 

I. HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC XÃ THỰC HIỆN VSTX TRONG NĂM 

1 
Xây dựng văn bản cam kết của lãnh đạo xã 

thực hiện chương trình đạt vệ sinh toàn xã 

     

2 
Hội nghị triển khai chương trình vệ sinh nông 

thôn  

     

3 
Lập kế hoạch triển khai và giám sát, hỗ trợ 

thực hiện ở các thôn 

     

4 

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). 

     

5 

Lắp đặt các cụm pano, áp phích truyền thôn, vẽ 

tranh tường về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 

trường tại các trạm y tế xã, trường học và nơi 

công cộng. 

     

6 
Phát chương trình vệ sinh trên loa phát thanh 

của xã 

     

7 
Hỗ trợ huyện lựa chọn cộng tác viên bán hàng, 

cửa hàng tiện ích và thợ xây 

     

8 
Hỗ trợ tổ chức hoạt động truyền thông thay đổi 

hành vi vệ sinh trường học 

     

9 
Giám sát, hỗ trợ hoạt động ở thôn, báo cáo định 

kỳ 

     

10 
Phối hợp với Đoàn đánh giá độc lập đcông 

nhận các xã đạt “vệ sinh toàn xã 

     

11 Họp giao ban và Báo cáo định kỳ      

12 
Giám sát xã để duy trì tính bền vững với các xã 

đã đạt vệ sinh toàn xã. 

     

13 Tổ chức kích hoạt cho những địa bàn phù hợp       

14 
Hoạt động khác (Ghi rõ: ví dụ như gặp gỡ với 

những người có uy tín trong cộng đồng, các 
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TT Tên hoạt động Số lần 

Thời 

gian 

Dự 

kiến 

Người thực hiện 

Kinh 

phí Đầu 

mối 

Phối 

hợp 

hoạt động lồng ghép trong các lễ hội, hoạt động 

văn hóa, tín ngưỡng, dòng họ ...) 

 CỘNG      

Hoạt động cấp thôn 

1 Lập bản đồ  vệ sinh thôn/bản      

2 Họp thôn về vệ sinh (ít nhất 2 lần/thôn)      

3 

Họp lồng ghép vào các cuộc họp thôn định 

kỳ/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 cải thiện 

     

4 
Thăm hộ gia đình vận động xây và sử dụng nhà 

tiêu hợp cải thiện 

     

5 

Phối hợp với Cộng tác viên bán hàng để giới 

thiệu về dịch vụ xây nhà tiêu của cửa hàng tiện 

ích 

     

6 Phát thông điệp trên loa/đài       

7 Tham gia họp giao ban, báo cáo định kỳ của xã      

8 Tham gia các hoạt động của xã      

9 
Phối hợp với Đoàn đánh giá độc lập và xác 

nhận các xã đạt “vệ sinh toàn xã” 

     

10 
Giám sát xã để duy trì tính bền vững với các xã 

đã đạt vệ sinh toàn xã. 

     

11 

Hoạt động khác (Ghi rõ: ví dụ như gặp gỡ với 

những người có uy tín trong cộng đồng, các 

hoạt động lồng ghép trong các lễ hội, hoạt động 

văn hóa, tín ngưỡng, dòng họ ...) 

     

 CỘNG      

II. HOẠT ĐỘNG CẤP XÃ DUY TRÌ VSTX 

1 
Giám sát tình trạng vệ sinh tại các trường học, 

trạm y tế 

     

2 
Hoạt động truyền thông vệ sinh, RTXP tại các 

trường học 

     

 Hoạt động khác (Ghi rõ)      

 CỘNG      

III. HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC XÃ CAN THIỆP CHO NHỮNG NĂM SAU 
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TT Tên hoạt động Số lần 

Thời 

gian 

Dự 

kiến 

Người thực hiện 

Kinh 

phí Đầu 

mối 

Phối 

hợp 

1 
Xây dựng văn bản cam kết của lãnh đạo xã 

thực hiện chương trình đạt vệ sinh toàn xã 

     

2 
Hội nghị triển khai chương trình vệ sinh nông 

thôn  

     

3 Tổ chức kích hoạt cho những địa bàn phù hợp       

4 

Hoạt động khác (Ghi rõ: ví dụ như gặp gỡ với 

những người có uy tín trong cộng đồng, các 

hoạt động lồng ghép trong các lễ hội, hoạt động 

văn hóa, tín ngưỡng, dòng họ ...) 

     

 CỘNG      

Lưu ý:   

-  Kinh phí cho từng hoạt động được đưa vào trên cơ sở dự toán cụ thể cho mỗi hoạt động 

-  Một số hoạt động có thể lồng ghép và không cần kinh phí 

- Xã duy trì VSTX bao gồm các xã đã được công nhận VSTX, hoạt động duy trì được thực hiện 

liên tục ngay sau khi xã được công nhận VSTX, tập trung vào việc duy trì tình trạng vệ sinh công cộng 

tại các trường học điểm chính( Mẫu giáo, Tiểu học, THCS )và Trạm y tế xã. Các hoạt động này nhằm 

đạt được chỉ số giải ngân DLI 2.2 (Xã đạt được tình trạng Vệ sinh toàn xã  sau hai năm, nơi tất cả các 

mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế xã vẫn duy trì được tình trạng vệ sinh) 

- Xã can thiệp cho những năm kế tiếp bao gồm các xã có tỷ lệ HGĐ có  nhà tiêu cải thiện  thấp. 

Dự kiến thời gian can thiệp sớm như sau: (i) xá có tỷ lệ HGĐ có nhà tiêu cải thiện dưới 40% cần can 

thiệp trước 3 năm,  (ii) xá có tỷ lệ HGĐ có nhà tiêu cải thiện  40-50% % cần can thiệp trước 2 năm; 

(iii) xá có tỷ lệ HGĐ có nhà tiêu cải thiện dưới 50-60% cần can thiệp trước 1 năm. 
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KẾ HOẠCH THÚC ĐẦY VỆ SINH TRONG TRƯỜNG HỌC 

DO NGÀNH GIÁO DỤC THỰC HIỆN NĂM …. 

 

Địa bàn can thiệp 

TT Huyện Xã Tên trường Số học sinh 

     

     

     

 

Các hoạt động truyền thông 

TT Tên hoạt động Số lần 

Thời 

gian dự 

kiến 

Người thực hiện 

Kinh phí Đầu 

mối 

Phối 

hợp 

 CẤP TỈNH, HUYỆN      

1 Hội nghị triển khai về chương 

trình vệ sinh trong trường học. 

     

2 Tập huấn ToT cho sở GD&ĐT, 

Phòng GD&ĐT, và Ban giám 

hiệu các trường học (2 ngày) 

     

3 Tập huấn , hướng dẫn về công 

tác vệ sinh trường học cho cán bộ 

quản lý và cán bộ y tế trường học 

     

4 In ấn tài liệu truyền thông (áp 

phích rửa tay bằng xà phòng; sử 

dụng nhà tiêu, các video clip…) 

và hướng dẫn sử dụng cho các 

trường học 

     

5 Tổ chức các hoạt động cấp tỉnh, 

huyện như ngày hội vệ sinh 

trường học cấp huyện, liên 

trường 

     

6 Giám sát việc thực hiện hoạt 

động truyền thông và duy trì nhà 

vệ sinh,  rửa tay xà phòng trường 

học 

     

7 Hoạt động khác (Ghi rõ)...      

 CẤP TRƯỜNG      
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TT Tên hoạt động Số lần 

Thời 

gian dự 

kiến 

Người thực hiện 

Kinh phí Đầu 

mối 

Phối 

hợp 

1 Tập huấn về phương pháp thực 

hiện truyền thông về vệ sinh môi 

trường trong trường học cho giáo 

viên, tổng phụ trách đội, y tế 

trường học các trường (mầm non, 

tiểu học và THCS) (2 ngày)  

     

2 Hội nghị/ Họp triển khai thực 

hiện hoạt động truyền thông về 

vệ sinh môi trường trong trường 

học 

     

3 Triển khai các hoạt động truyền 

thông lồng ghép trong trường 

học: tuyên truyền trong lễ chào 

cờ, giờ sinh hoạt lớp và qua hoạt 

động của đội Thiếu niên Tiền 

phong Hồ Chí Minh tại tất cả các 

cấp học 

     

4 Triển khai các hoạt động ngọai 

khóa về vệ sinh môi trường 

(trong đó chú ý nội dung rửa tay 

bằng xà phòng và sử dụng – bảo 

quản nhà vệ sinh trường học) như 

Hội thi tìm hiểu, thi vẽ tranh… 

cho học sinh các trường mầm non 

và tiểu học. 

     

5 Xây dựng quy định sử dụng Nhà 

tiêu trường học, treo tranh ảnh, 

áp phích.. 

     

6 Giám sát việc thực hiện hoạt 

động truyền thông và duy trì nhà 

vệ sinh,  rửa tay xà phòng trường 

học 

     

7 Hoạt động khác (Ghi rõ)...      

 CỘNG      

Lưu ý: - Kinh phí cho từng hoạt động được đưa vào trên cơ sở dự toán cụ thể cho mỗi hoạt động. 
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PHỤ LỤC 17 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VÀ QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT 

 

Danh mục Tiêu chuẩn và Quy định về Thiết kế kỹ thuật 

1. Nghị định số 149/2004/ND-CP ngày 27/7/2004 của CPVN về quy định việc cấp phép 

thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.     

2. QCVN 08-2015/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 

3. QCVN 09-2015/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm 

4. TCXD 233:1999: Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ cho hệ 

thống cấp nước sinh hoạt.  

5. TCVN 5502:2003: Nước cấp sinh hoạt - yêu cầu chất lượng 

6. QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (áp 

dụng cho các cơ sở cấp nước quy mô nhỏ có công suất dưới 1.000 m3/ngày đêm) 

7. QCVN 01-2009/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (áp dụng 

cho các cơ sở cấp nước quy mô lớn có công suất từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên) 

 

Danh mục Tiêu chuẩn và Quy định về Thiết kế kỹ thuật 

Mảng vệ sinh 

8. TCVN 3978: 1984 – Trường học phổ thông – Tiêu chuẩn thiết kế 

9. TCVN 3907:1984 – Nhà trẻ, trường mẫu giáo - Tiêu chuẩn thiết kế 

10. Quyết định số1221/2000/QD-BYT của Bộ Y tế về ban hành quy định về vệ sinh trường 

học.  

11. QCVN 01:2011/BYT: Quy định về nhà tiêu – Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh. 

 

Hệ thống cấp nước 

Thiết kế kỹ thuật 

 Quy chuẩn và quy định thiết kế các hệ thống cấp nước nông thôn chủ yếu dựa vào tiêu 

chuẩn Việt Nam. Ngoài ra, cần tính đến một số tiêu chuẩn nổi bật quốc tế và các công 

nghệ và thiết bị mới để áp dụng vào thi công các công trình đảm bảo an toàn và độ tin cậy 

của các công trình cấp nước, giảm chi phí thi công, vận hành và bảo trì các công trình này. 

Các thông số kỹ thuật và công nghệ sử dụng cho thiết kế cấp nước và sản xuất sẽ được áp 

dụng tuân theo Tiêu Chuẩn Xây dựng Việt Nam. 

12. Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam Tập I, II, III. 

13. QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 
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14. TCXDVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết 

kế. 

15. TCXDVN 33-2006: Cấp nước - Mạng lưới cấp nước công trình - Tiêu chuẩn thiết kế. 

16. TCXDVN 4513-1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế. 

17. TCXDVN 4474-87: Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế. 

18. TCXDVN 4519-88: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi 

công và nghiêm thu. 

19. PHỤ LỤC 2622-1995 Cấp nước phòng cháy chữa cháy. 

 

Thiết kết kết cấu và thi công 

20. TCVN 5573: 1999 - Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép– Tiêu chuẩn thiết kế. 

21. TCXDVN 356: 2005 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.  

22. TCVN 338: 2005 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

23. TCVN 2737: 1995 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế..  

24. TCXD 40 : 1987 - Kết cấu xây dựng và nền, nguyên tắc cơ bản tính toán. 

25. TCVN 4054-2005 - Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế. 

26. TCVN 4447: 1987 - Công tác đất.Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

27. TCXD 79: 1980 - Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng 

28. TCVN 45:1978 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. 

29. TCVN 4453: 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối- Quy phạm thi công và 

nghiệm thu.. 

30. TCVN 4085: 1985- Kết cấu gạch đá - quy phạm thi công và nghiệm thu.. 

31. TCVN 5641:1991- Bể chứa bêtông cốt thép - Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

32. TCXDVN286 : 2003 Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. 

33. TCXDVN 205:1998 Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế. 

34. TCXDVN 189:1996: Móng cọc tiết diện nhỏ, tiêu chuẩn thiết kế. 

 

Thiết kế điện và cơ khí 

35. TCVN - 2328 : 1978- Môi trường lắp đặt thiết bị điện – Định nghĩa chung. 

36. TCVN - 4756: 1989 - Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện. 

37. 11TCN-18 : 1984 - Quy phạm trang bị điện - Phần 1 

38. 11 TCN-19 : 1984 - Quy phạm trang bị điện - Phần 2 

39. 11 TCN-20 : 1984 - Quy phạm trang bị điện - Phần 3 
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40. 11 TCN-21 : 1984 - Quy phạm trang bị điện - Phần 4 

41. Kĩ thuật chiếu cho nhà và tòa nhà, gồm 14 quy phạm từ TCVN-4400: 1987 đến 

TCXD-29: 1991. 

42. TCXDVN-236:2002 - đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.... 

43. TCXD 46:1984 - chống sét cho các công trình xây dựng - tiêu chuẩn thiết kế - thi công.  

44. Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện. 
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PHỤ LỤC 18 

KHUNG KẾT QUẢ 

                                                 

68 Người hưởng lợi trực tiếp của chương trình; không phải những người là mục tiêu của các chiến dịch truyền thông đại chúng, phân theo giới và Dân tộc thiểu số. Giả định rằng mỗi xã có mười 

làng, mỗi làng có dân số khoảng 200 hộ gia đình. 

Chỉ số Kết quả L
õ
i 

D
L

I 

Đơn vị Cơ sở 
Mục tiêu 

Giai đoạn Nguồn dữ liệu 
Thu thập dữ 

liệu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 

Mục tiêu Phát triển Chương trình Cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường và duy trì tiếp cận tới vệ sinh và cấp nước ở các khu vực nông thôn tại các tỉnh tham gia Chương trình. 

Chỉ số Mục tiêu Phát 

triển Chương trình 1: 

Người hưởng lợi trực tiếp 

từ Chương trình68 

(Phân loại theo; % 

nữ, % hộ gia đình do nữ 

làm chủ hộ, và % hộ 

DTTS) 

X  Số  0 400.000  1.200.000  1.500.000  1.000.000  1.000.000  Hàng năm  
Thẩm định kết quả 

hàng năm  

Bộ NN-PTNT, 

CQTĐĐL 

Chỉ số Mục tiêu Phát 

triển Chương trình 2:Hộ 

gia đình được sử dụng các 

hệ thống cấp nước bền 

vững  

(Giới phân theo chủ 

hộ gia đình) 

 X Số  0 0 0 0 25.000 80.000 Hàng năm 
Thẩm định kết quả 

hàng năm  

Bộ NN-PTNT, 

CQTĐĐL 

Chỉ số Mục tiêu Phát 

triển Chương trình 3:Xã 

đạt được vệ sinh toàn xã 

 X Số  0 50 150 200 140 140 Hàng năm 
Thẩm định kết quả 

hàng năm  

Bộ NN-PTNT, 

CQTĐĐL 

Chỉ số Mục tiêu Phát 

triển Chương trình 4: Xã 

nơi các trường học và trạm 

y tế duy trì được tình trạng 

vệ sinh 

 X Số  0 0 0 45 125 170 Hàng năm  
Thẩm định kết quả 

hàng năm  

Bộ NN-PTNT, 

CQTĐĐL 
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Chỉ số Mục tiêu Phát 

triển Chương trình 5:  

Cách tiếp cận mới cho 

BCC và các hoạt động của 

chuỗi cung cấp được đưa 

vào chương trình kế tục của 

CTMTQG3 

  Không/Có  Không  Không  Không  Không  Có  Có  Hàng năm 

 

Đánh Giá Giữa kỳ  

 

Bộ NN-PTNT 

Lĩnh vực Kết quả Trung gian 1:Hành vi vệ sinh chủ chốt thay đổi trong đối tượng dân số mục tiêu và tăng cường tiếp cận các dịch vụ cơ bản  

Chỉ số Kết quả Trung 

gian 1:Xây dựng và thực 

hiện kế hoạch truyền thông 

thay đổi hành vi (BCC) đã 

thống nhất; ở cấp tỉnh, 

huyện, và xã. 

 X Các tỉnh  0 21 21 21 21 21 Hàng năm 
Thẩm định kết quả 

hàng năm  

Bộ NN-PTNT, 

CQTĐĐL 

Chỉ số Kết quả Trung 

gian 2: Các trường đạt 

được thông qua chiến dịch 

BCC mục tiêu 

  Số  0 100  300  400  280  280  Hàng năm  Báo cáo tiến độ  Bộ GDĐT 

Chỉ số Kết quả Trung 

gian 3:Các trạm y tế với 

chương trình tiền sinh sản 

được đưa vào BCC  

  

Số (cộng dồn - 

các hoạt động 

lặp lại mỗi năm) 
0 25  75  100  70  70  Hàng năm Xem xét tài liệu Bộ YT 

Chỉ số Kết quả Trung 

gian 4: Chương trình BCC 

quốc gia được phát động 
  Có/Không  Không Không Không Có  Có  Có  Hàng năm  Báo cáo tiến độ Bộ YT 

Chỉ số Kết quả Trung 

gian 5: Tăng cường rửa tay 

bằng xà phòng sau khi sử 

dụng nhà vệ sinh tăng lên 

trong đối tượng dân số mục 

tiêu so với các xã không 

thuộc chương trình 

  %  0 0 0 30 20 20 Đánh giá 

giữa kỳ  

Đánh giá của Đánh 

Giá giữa kỳ  
Bộ YT 

Lĩnh vực Kết quả Trung gian 2:Có đủ cơ sở hạ tầng vệ sinh và nước, và đi vào hoạt dông 

Chỉ số Kết quả Trung 

gian 6:Đấu nối cấp nước 
X X Số  0 0 25.000 80.000 90.000 60.000 Hàng năm 

Thẩm định kết quả 

hàng năm  

Bộ NN-PTNT, 

ĐVTĐĐL 
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hộ gia đình được cải tạo và 

xây mới đang hoạt động 

(FWSC) 

(chia theo giới) 

 

Chỉ số Kết quả Trung 

gian 7:Trường học và trạm 

y tế có công trình cấp nước 

và vệ sinh được cải tạo và 

xây mới   

  Số  0 200  600  800  560  560  Hàng năm 
Báo cáo tiến độ, các 

chuyến thăm thực địa 
Bộ NN-PTNT 

Lĩnh vực Kết quả Trung gian 3:Cải thiện năng lực thực hiện chương trình  

Chỉ số Kết quả Trung 

gian 8: Kế hoạch và Báo 

cáo Chương trình hàng năm 

được công bố công khai 

 X 

Số 

 
    0 43 43 43 43 43 Hàng năm 

Thẩm định kết quả 

hàng năm  

Bộ NN-PTNT, 

CQTĐĐL 

Chỉ số Kết quả Trung 

gian 9: Báo cáo về phản 

hồi của người hưởng lợi đã 

nhận được và phản hồi đã 

được sử dụng 

  

Số tỉnh có báo cáo 

phản hồi của 

người hưởng lợi 

được lập và sử 

dụng  

0 5 10 15 21 21 Hàng năm 

Nền tảng GS&ĐG 

CNTT, báo cáo tiến 

độ  

Bộ NN-PTNT 

Chỉ số Kết quả Trung 

gian 10: Kế hoạch tăng 

cường năng lực hàng năm 

phê duyệt cho các tỉnh đã 

được thực hiện 

 X 

Số tỉnh đã thực 

hiện kế hoạch đã 

duyệt  
0 21 21 21 21 21 Hàng năm  

Thẩm định kết quả 

hàng năm  

Bộ NN-PTNT, 

CQTĐĐL  

Chỉ số Kết quả Trung 

gian 11: Các hệ thống sẵn 

sàng và được sử dụng để 

giám sát và hỗ trợ sự bền 

vững của diện vệ sinh toàn 

xã 

  

Số xã có các hệ 

thống được lắp đặt 

sẵn sàng để theo 

dõi tính bền vững  

0 0 0 34 94 128 Hàng năm  Thăm thực địa  Bộ NN-PTNT  
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PHỤ LỤC 19 

Biểu mẫu Giám sát Tổng hợp 

DLI 1.1 BCC PLAN (CSGN 1.1 KẾ HOẠCH TT THAY ĐỔI HÀNH VI) 

Provinces 

(Tỉnh) 

  

            

Ongoing Achievement of BCC Plan Development [Year] 

Tiến độ lập kế hoạch BCC [năm] 

   

  

Date Approved by 

province       

   

  

(Ngày tỉnh phê 

duyệt)       

   

  

Date Approved by 

MOH       

   

  

(Ngày VIHEMA  

duyệt)       

   

  

Date Reviewed by 

MARD       

   

  

(Ngày CO  duyệt)       

   

  

Date Approved by 

the WB       

   

  

(Ngày WB duyệt)       
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Key Provincial level Activities:  

(Các hoạt động then chốt ở cấp tỉnh) 

Key District level Activities: 

(Các hoạt động then chốt ở cấp huyen) 

Key Communal level Activities: 

(Các hoạt động then chốt ở cấp xã) 

Activities 

(Tên hoạt động) 

Implementation 

Progress 

Tiến độ, kết quả đạt 

được (chưa bắt đầu, 

đang thực hiện, đã hoàn 

thành) 

District 

(Tên huyen) 

Activities 

(Tên hoạt 

động) 

Implementation 

Progress 

Tiến độ, kết quả đạt 

được (chưa bắt đầu, 

đang thực hiện, đã hoàn 

thành) 

Commun

es 

(Tên xã) 

Activities 

(Tên hoạt 

động) 

Implementation 

Progress 

Tiến độ, kết quả đạt 

được (chưa bắt đầu, 

đang thực hiện, đã hoàn 

thành) 

 Health/Y tế    

 

[District/Huyện]      

 

[Commune/Xã]      

                

                

                

 Education/Giáo 

dục                

    

 

[District/Huyện]      

 

[Commune/xã]      
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2. HGĐ VSTX  (DLI 1.2) 

 

Provinces

(Tỉnh)

# of HHs 

(Tổng số 

hộ)

# of 

populati

on

% female 

headed 

HHs

% of EM 

HHs # HHs with 

improved 

latrines

(Số hộ có 

xí cải 

thiện)

% of 

improved 

latrines         

(% có xí cải 

thiện)

Target number 

of HHs with 

improved 

latrines to 

achieve CWS (Số 

hộ cần có xí cải 

thiện để xã đạt 

VSTX)

HHs with 

dedicated 

handwashing 

stations (Số 

hộ có điểm 

rửa tay)

% of HHs 

with 

dedicated  

handwashing 

stations (% 

hộ có điểm 

rửa tay)

number of HHs 

with dedicated 

handwashing 

stations to 

achieve CWS 

(Số hộ cần có 

điểm rửa tay)

Achieved 

number of 

improved 

latrines 

(Số nhà tiêu 

cải thiện đã 

đạt)

% of 

improved 

latrines 

ahieved

(% nhà 

tiêu cải 

thiện)

Achieved 

number of HHs 

with dedicated 

handwashing 

stations

(Số hộ  có điểm 

rửa tay)

% of HHs 

with 

dedicatd 

handwashing 

statsions (% 

số hộ có 

điểm rửa 

tay)

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

COMMUNE WIDE SANTATION IMPLEMENATION PROGRESS

Achievement [Quater] (Kết quả đạt được trong kỳ báo cáo)Baseline (Số liệu đầu vào)Selected 

Communes

(Xã được chọn)

Huyện/ 

District
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3. CWS Schools và HCs (DLI 1.2)  

 

Province (Tỉnh) DLI 1.2 SCHOOLS AND CLINICS (CSGN 1.2 TRƯỜNG HỌC VÀ TRẠM XÁ)

Selected 

Communes

(Xã được chọn)

School/clinic 

name

(Tên trường/ 

Trạm y tế)

Facilities need intervention

Những công trình cần can thiệp (CTVS 

học sinh, giáo viên, CT rửa tay khu VS 

GV…)

Type of intervention

Loại can thiệp (Xây 

mới, cải tạo)

CIR, design approved Date

(Ngày phê duyệt báo cáo đầu 

tư, thiết kế) 

Construction 

start date

Ngày khởi công

Construction progress 

(% completed)

Tiến độ xây dựng (% 

hoàn thành)

Completion 

date

(Ngày hoàn 

thành)

[Commune (Xã)] School xx

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)] Clinic yy

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

[Commune (Xã)]

Baseline (Số liệu đầu vào) Progress (Tiến độ)
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4. Đấu nối cấp nước đang hoạt động (DLI 1.3)  

 

Province (Tỉnh) DLI 1.3 FWSCs (CSGN 1.3 ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC HOẠT ĐỘNG)

# name of Water 

Supply Scheme

(Công trình cấp 

nước)

Commune

(Xã)

Type (New, 

Pending, Expansion, 

Repair, 

Rehabilitated)

Loại CT (xây mới, 

mở rộng, cải tạo…)

Design 

Capacity 

(m3)

(Công 

suất thiết 

kế - m3)

Planned 

FWSCs (as per 

the annual 

report)

(Số đấu nối 

theo kế hoạch)

Date of FS 

completion

(Ngày hoàn 

thành FS)

Date CIR 

completed

(Ngày hoàn 

thành BCĐT)

Date detailed 

design 

procurement 

completed

(Ngày hoàn thành 

chọn thầu TKCT)

Date Detailed 

Design 

contract 

signed

(Ngày ký HĐ 

TKCT)

Date Construction 

Bidding process 

start

(Ngày bắt đầu quá 

trình đấu thầu thi 

công)

Date 

Construction 

contract 

signed

(Ngày ký HĐ 

thi công)

Date 

Construction 

Started

(Ngày khởi 

công)

Date 

Construction 

completed

(Ngày hoàn 

thành thi 

công)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Note: # 18 & #19 will be filled for the scheme that will be operated by community only 

Date of 

community 

consultation 

about water 

scheme 

design and 

tarriff 

Signed 

contract 

with 

operatio

n team 

(yes/no)

signed 

MoU with 

pCERWAS

S for 

technical 

backup 

(yes/no)

IEC activities 

implemented

Plan (Kế hoạch) Ongoing Achievement (Tiến độ thực hiện)

Construction 

progress 

(Tiến độ thi 

công)

FWSCs 

(Số đấu 

nối đã 

đạt 

được)
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 DLI 3.1. KẾ HOẠCH, BÁO CÁO NĂM 

  Tỉnh 

   

Kế hoạch năm của tỉnh   

Ngày tỉnh phê duyệt KH   

Kế hoạch được đăng tải trên website của tỉnh   

Ngày đăng trên trang web tỉnh   

Kế hoạch được công khai trên bảng thông tin cấp xã và các cuộc họp    

Ngày công bố trên bảng thông tin xã và trong các cuộc họp   

Báo cáo Chương trình hàng năm    

Ngày phê duyệt báo cáo hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh    

Ngày tỉnh phê duyệt báo cáo   

Báo cáo được đăng tải trên trên web của tỉnh    

Ngày đăng tải báo cáo trên trang web tỉnh   

Báo cáo được công khai ở bảng thông tin của xã và các cuộc họp.    

Ngày công bố trên bảng thông tin xã và trong các cuộc họp   
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6. DLI 3.2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 

 

   Tỉnh 

   

Tiến độ xây dựng kế hoạch NCNL 

Ngày phê duyệt bởiSở NNPTNT     

(Ngày Sở NN phê duyệt) 

 

  

(Ngày Bộ NNPTNT duyệt) 

 

  

CÁC HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI ĐÃ THỰC HIỆN/BCC  

TÊN HOẠT ĐỘNG 

Tiến độ thực hiện (chưa 

bắt đầu, đang thực hiện, Đã 

hoàn thành) 

/GHI CHÚ 

MARD/pCERWASS     

      

      

      

NGÀNH Y TẾ     

      

CẤP TỈNH     

      



   

343 

 

      

      

CẤP HUYỆN     

      

      

CẤP XÃ     

      

      

      

CẤP THÔN     

      

      

NGÀNH GIÁO DỤC     
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7. PAP (KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG)

Province (Tỉnh)

Actions (Các Hành động) Progress, achievement (Tiến độ, kết quả)

Action 1 (Hành động 1)

Participating Provinces have maintained a database on complaints (relating to public consultation / corruption / fiduciary / procurement/ Program 

implementation). (DATE)

Các tỉnh tham gia Chương trình duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại và trả lời các khiếu nại về tham vấn cộng đồng/tham nhũng/ quản lý tài chính/ đấu 

thầu/ thực hiện Chương trình (Ngày)
Participating Provinces have maintained a database on beneficiary feedback to implementing agencies, along with related responding documents. 

(DATE)

Các tỉnh tham gia Chương trình duy trì cơ sở dữ liệu về phản hồi của của người hưởng lợi tới các cơ quan thực hiện Chương trình và trả lời đối với 

những phản hồi đó (Ngày)

Action 2 (Hành động 2)

All proposals for detailed designs, construction supervision and bids for civil works, whether below or above cost estimates, shall be evaluated; 

proposals and bids shall not be rejected for minor and insignificant deviations. (Y/N)

Tất cả các đề xuất cho thiết kế chi tiết, giám sát thi công và hồ sơ dự thầu xây lắp, dù thấp hơn hoặc cao hơn mức giá ước tính của gói thầu, đều sẽ 

được đánh giá; không được loại các đề xuất và hồ sơ dự thầu chỉ vì những sai lệch nhỏ, không quan trọng (C/K)

State-Owned Enterprises dependent on Program  ministries/provinces/departments will not be allowed to participate. (Y/N)

Các Doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc  (của Tỉnh thực hiện đấu thầu hoặc Bộ NN&PTNT) sẽ không được tham gia dự thầu (C/K0

Firms and individuals on the local, national or Bank debarment/suspension lists will not be allowed to participate. (Y/N)

Các doanh nghiệp và cá nhân trong danh sách cấm/đình chỉ của địa phương, quốc gia hay NHTG sẽ không được phép tham gia (C/K)

Action 3 (Hành động 3)

Provincial annual plan and budget shall be approved at all concerned levels (Y/N)

Kế hoạch và ngân sách hàng năm sẽ được phê duyệt ở tất cả các cấp (C/K)

Specify the amount of funds allocated in $US (Số tiền đươc phân bổ )

Implementation funds are transferred to provinces according to the allocation decision (Y/N)

Tiền được chuyển về tỉnh theo như được phân bổ (C/K)

Budget allocated to implementing agencies in accordance with inter-ministerial guidance (Y/N)

Ngân sách được phân bổ cho các cơ quan thực hiện theo hướng dẫn liên bộ (C/K)

Action 4 (Hành động 4)

Provinces will implement guidelines to ensure the effective participation of and consultation with local people, including EMs and vulnerable groups. 

This guideline will fully comply with the Vietnamese regulations related to EM groups through the prior, open and informed consultation (Y/N)

Các tỉnh triển khai và thực hiện các hướng dẫn đảm bảo sự tham gia hiệu quả và tham vấn người dân địa phương, bao gồm các nhóm DTTS và người dễ 

bị ảnh hưởng. Hướng dẫn này sẽ thực hiện đầy đủ các qui định của Việt Nam có liên quan tới các nhóm DTTS thông qua quá trình tham vấn trước cởi 

mở và có cung cấp đầy đủ thông tin (C/K)

6 months report submitted on EMs for each Province (Gửi Báo cáo 6 tháng về công tác người DT thiểu số)

Action 5 (Hành động 5)

Provinces have implement the Behavior Change Communication (BCC) component of the Program as per the Program Operational Manual. (Y/N)

Các tỉnh thực hiện hợp phần Truyền thông thay đổi hành vi (TĐHV) của Chương trình theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình (C/K)  
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8. RESULTS FRAMEWORK (KHUNG KẾT QUẢ TRUNG GIAN)

Province (Tỉnh)

Indicator reference

(Chỉ số Khung KQ)
Indicator description (Mô tả chỉ số) Tiến độ/Progress 

Number of Direct Program Beneficiaries

(Số người hưởng lợi trực tiếp của chương trình)

% female (% nữ)

% female headed households

(% hộ có chủ hộ là nữ)

% EM households (% hộ DTTS)

Intermediate Results 

Indicator 2

Chỉ số KQ trung gian 2

Number of schools reached through targeted BCC campaigns 

Số trường học đã tham gia các chiến dịch BCC có mục tiêu

Number of schools with new or rehabilitated water supply and sanitation facilities

Số trường học có CT nước và vệ sinh xây mới hoặc cải tạo

Number of health centers  with new or rehabilitated water supply and sanitation facilities

Số trạm y tế có CT nước và vệ sinh xây mới hoặc cải tạo

 Reports on beneficiary feedback received (Y/N)

Đã nhận được các báo cáo phản hồi của người hưởng lợi (C/K)

 Beneficiary feedback has been used (Y/N)

Phản hồi của người hưởng lợi đã được sử dụng (C/K)

Number of communes with systems in place to monitor sustainability of commune-wide sanitation

Số xã đã có hệ thống giám sát tính bền vững VSTX

Number of communes with systems being used to support sustainability of commune-wide sanitation

Số xã có hệ thống được sử dụng để hỗ trợ đảm bảo VSTX bền vững

PDO Indicator 1

(Chỉ số PDO 1)

Intermediate Results 

Indicator 7

Chỉ số KQ trung gian 7

Intermediate Results 

Indicator 9

Chỉ số KQ trung gian 9

Intermediate results 

indicator 11

Chỉ số KQ trung gian 

11  
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9. AN TOÀN MÔI TRƯỜNG 

Tỉnh:  

Tiểu dự 

án 

Sàng lọc 

môi 

trường 

Chuẩn bị tiểu dự 

án 

Giấy phép khai 

thác nước 

Ghi 

chú 

Đánh giá Tác động 

môi trường (EPP) 

Lồng ghép EPP Báo cáo 

giám sát 

môi 

trường 

Ghi 

chú 

Tiểu dự 

án 1 

 Nghiên 

cứu khả 

thi 

Thiết kế 

chi tiết 

Nước 

mặt 

Nước 

ngầm 

 Đang 

chuẩn bị 

Đã phê 

duyệt 

Hồ sơ 

mới 

thầu và 

dự toán 

Hợp 

đồng 

thi 

công 

Hợp 

đồng 

giám 

sát thi 

công 
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10. Tái định cư 

 

 

Phạm vi tác động của công trình tính tới ngày …  

 

S

S 

TT 

Công 

trình 

Số HGĐ bị ảnh hưởng vĩnh viễn Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn (m2) Tổng 

diện tích đất 

hiến tặng 

(m2) 
# HGĐ bị AH nặng nề 

#
 

H
G

Đ
 

y
ếu

 

th
ế 

b
ị 

ản
h
 

h
ư

ở
n
g
 

(m
ất 

<
3

0
%

 
đ

ất 

n
ô

n
g

 n
g
h

iệp
 

#
 

H
G

Đ
 

k
in

h
 

d
o

an
h

 
b

ị 
ản

h
 

h
ư

ở
n

g
 #
 

H
G

Đ
 

D
ân

 

tộ
c T

h
iểu

 số
 b

ị ản
h
 

h
ư

ở
n

g
 #
 H

G
Đ

 d
ễ tổ

n
 

th
ư

ơ
n

g
 

b
ị 

ản
h
 

h
ư

ở
n

g
 T
ổ

n
g

 số
 H

G
Đ

 

b
ị A

H
 Đ
ất ở

 

Đ
ất trồ

n
g

 lú
a 

Đ
ất rừ

n
g
 

Đ
ất k

h
ác 

T
ổ

n
g
 

T
ổ

n
g
 

#
 

H
G

Đ
 m

ất =
 

<
3

0
%

 
đ

ất 

n
ô

n
g

 n
g
h

iệp
 

#
 

H
G

Đ
 d

i d
ờ

i 

b
ị 

ản
h
 

h
ư

ở
n

g
 

1 

Công 

trình A               

2 

Công 

trình B 
   

           

3 

Công 

trình C               

4 ….               

  Tổng               
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Tình hình chi trả đền bù tính tới ngày … 

S

tt 

Côn

g trình 

T
ổ

n
g

 

g
iá

 trị 

b
ồ

i 

th
ư

ờ

n
g

 Tổng đã chi trả 

('000 VND) 

Tình trạng chi 

trả bồi thường 

TÌnh trạng giải 

phóng mặt bằng  

#HGĐ bị AH 

hiến đất  

   

Đ
ã
 đ

ư
ợ

c
 

trả
 tiề

n
 tớ

i n
a
y
 

S
ẽ
 
đ
ư

ợ
c
 

trả
 

#
 

H
G

Đ
 

b
ị A

H
 đ

ã
 n

h
ậ
n
 

tiề
n
 

b
ồ
i 

th
ư

ờ
n
g
 

#
 

H
G

Đ
 

b
ị 

A
H

 
c
h
ư

a
 

n
h
ậ
n
 

đ
ư

ợ
c
 

tiề
n
 

b
ồ
i 

th
ư

ờ
n
g
 

#
 

H
G

Đ
 

b
ị A

H
 
đ
ã
 
g
ia

o
 

đ
ấ
t 

#
 

H
G

Đ
 

b
ị 

A
H

 
k
h
ô
n
g
 

g
ia

o
 đ

ấ
t 

 

1 

Công 

trình A         

2 

Công 

trình B         

3 

Công 

trình C         

4 ….         

 

 Tổng         

 

 

   

Đ
ã
 đ

ư
ợ

c
 

trả
 tiề

n
 tớ

i n
a
y
 

S
ẽ
 
đ
ư

ợ
c
 

trả
 

#
 

H
G

Đ
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ị A

H
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ã
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h
ậ
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b
ồ
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#
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ậ
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#
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Đ
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ị A

H
 
đ
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g
ia
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đ
ấ
t 

#
 

H
G

Đ
 

b
ị 

A
H

 
k
h
ô
n
g
 

g
ia

o
 đ

ấ
t 

 

1 Công trình A         

2 Công trình B         

3 Công trình C         

4 ….         

 

 Tổng         
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 LUỒNG LAO ĐỘNG 

 

Tác động dẫn tới rủi ro xã hội do luồng lao động gây ra 

Stt Tác động xã hội Có Không Giải pháp 

khuyến nghị 

Tình trạng giải 

quyết 

1 Rủi ro mâu thuẫn xã hội liên quan đến những khác 

biệt về tôn giáo, văn hoá hoặc dân tộc. 

X    

2 
Rủi ro tăng lên về hành vi và tội phạm tiềm ẩn 

(trộm cắp, tấn công, lạm dụng, mại dâm và buôn 

bán người) 

    

3 Gánh nặng tăng lên về và cạnh tranh trong cung 

cấp dịch vụ công (như nước, điện, dịch vụ y tế, 

giao thông, giáo dục và dịch vụ xã hội) 

    

4 Rủi ro tăng lên về bệnh truyền nhiễm và gánh 

nặng lên dịch vụ y tế địa phương  

    

5 Bạo lực về giới (như lạm dụng tình dục với phụ 

nữ và trẻ em gái, khai thác quan hệ tình dục, và 

quan hệ tình dục ngầm với trẻ em vị thành niên) 

   

 

 

 

6 Lạm dụng sức lao động trẻ em và bỏ học ở trẻ em      

7 Giao thông và tai nạn giao thông gia tăng      
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Theo dõi luồng lao động của các nhà thầu 

S

tt 

Tên công 

trình 

Số lượng công nhân theo công trình 

< 50 công nhân => 50-100 >100 

1 Công trình A X   

2 Công trình B    

3 Công trình C    

4 ….    
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 12. GIỚI VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

  

Stt Kết Quả Dự Kiến Chỉ số Cấp nước Y tế Giáo dục Tổng    

 Xây dựng năng lực # người được tập huấn        

  % người tham gia là phụ nữ        

  % người tham gia là DTTS        

  # phụ nữ là cán bộ tập huấn và 

vận động 

       

 CẤP NƯỚC  Công trình 

1 

CT 2 CT 3 CT4 ..  Tổng 

 Thông tin về công 

trình 

# HGĐ hưởng lợi        

 # HGĐ có nữ làm chủ        

 # HGĐ DTTS        

 Tham vấn cộng đồng 

trong thiết kế công 

trình, mức giá và 

đóng góp của HGĐ 

# người tham gia        

 # người tham gia là phụ nữ        

 # người tham gia là DTTS        

 Tham vấn cộng đồng 

trong nhóm vận hành 

công trình nước, và 

# người tham gia        

 # người tham gia là phụ nữ        
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tác động, đền bù nếu 

có 
# người tham gia là DTTS        

 Trao quyền cho phụ 

nữ 

# & % đại diện của phụ nữ trong 

nhóm vận hành 

       

Lưu ý: Theo Hướng dẫn VH&BD, cần có ít nhất 2 tham vấn cộng đồng cho mỗi công trình, có thể kết hợp nhiều chủ đề trong một tham vấn 
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PHỤ LỤC 20: DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC CỘNG ĐỒNG 

 

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC CỘNG ĐỒNG 

CÓ TRÊN 250 ĐẤU NỐI 

  

       Thông tin chung: 

      Tên của công trình:  

      Tên xã:  

      Tên Huyện  

      Tỉnh: 

      Mô hình quản lý  

      Quy mô công trình theo kế hoạch 

      

        Hoạt động  Trách nhiệm  có  Không Bằng chứng Nhận xét  

Giai đoạn I: Khởi động, lập kế hoạch và thiết kế 

1 Phát hành thư cam kết để tham vấn 

thường xuyên và hỗ trợ kỹ thuật cho 

công trình 

PCERWASS và/hoặc Sở 

NN-PTNT 

    

Thư cam kết được ký  
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2 Bổ nhiệm Cán bộ nước chuyên trách (ưu 

tiên có kinh nghiệm) và thông báo cho 

người hưởng lợi ở xã 

UBND xã và 

PCERWASS 

    

Quyết định bổ nhiệm của UBND 

xã  

  

3 Tập huấn cho Cán bộ nước trong 

những lĩnh vực quản trị, xử lý nước, kỹ 

thuật và bảo dưỡng 

PCERWASS  

    

Giấy chứng nhận của 

PCERWASS 

  

4 PCERWASS và cán bộ nước/UBND xã 

ký biên bản ghi nhớ xác định rõ rằng 

PCERWASS sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho công 

trình 

UBND xã/ cán bộ nước 

và PCERWASS 

    

Biên bản ghi nhớ được ký  

  

5 Bao gồm gói hướng dẫn IEC, DTTS, 

Giới và O&M cho đơn vị vận hành áp 

dụng 

UBND xã và 

PCERWASS 

    

  

  

6 Thu thập dữ liệu cơ bản về DTTS và 

giới, và đánh giá tác động của công trình 

tới DTTS và phụ nữ và đề xuất biện 

pháp xử lý 

PCERWASS/ UBND xã, 

cán bộ nước, cộng đồng 

    

Báo cáo đánh giá đã hoàn thành 

và sẵn có  

  

7 Trước hết tiến hành tham vấn cộng đồng 

về đánh giá nhu cầu và sự sẵn sàng của 

cộng đồng trong chi trả tiền nước (bao 

gồm đóng góp ban đầu cho xã) 

PCERWASS/ UBND xã, 

cán bộ nước, cộng đồng 

    

Biên bản thôn về tham vấn do 

UBND xã xác nhận 

  

8 Ước tính chi phí sản xuất và vận hành và 

phí nước (dựa trên thiết kế và đánh giá 

nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả) 

PCERWASS/ UBND xã, 

cán bộ nước 

    

Đề xuất giá nước để thảo luận với 

cộng đồng  
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9 Hoàn thiện tiêu chí lựa chọn đơn vị vận 

hành, hợp đồng giữa UBND xã và đơn 

vị vận hành và điều lệ khách hàng  

Cán bộ nước/ UBND xã, 

hỗ trợ của PCERWASS 

    

Tiêu chí lựa chọn đơn vị vận hành 

nước được xác định và công bố 

trên bản tin của xã   

1

0 

Tiến hành tham vấn cộng đồng lần hai 

về: nhu cầu nước, khả năng của cộng 

đồng đóng góp và chi trả, và có tính tới 

người nghèo, phụ nữ và người DTTS 

UBND xã/ PCERWASS, 

cộng đồng, UBDT 

    

Biên bản thôn về tham vấn do 

UBND xã xác nhận 

  

1

1 

Lựa chọn đơn vị vận hành công trình 

nước và ký hợp đồng dựa trên tiêu chí đã 

xác định 

Cán bộ nước/ UBND xã, 

PCERWASS, cộng đồng 

    

Hợp đồng với đơn vị vận hành 

được ký kết  

  

1

2 

Lựa chọn tư vấn thiết kế để hoàn thành 

thiết kế cấp nước 

PCERWASS/ UBND xã, 

cán bộ nước, đơn vị vận 

hành, cộng đồng     

Tư vấn thiết kế nước được chọn  

  

1

3 

Tiến hành tham vấn cộng đồng lần thứ 3 

để thông tin về thiết kế chi tiết, cộng 

đồng giám sát thi công và đấu nối, và 

đàm phán/ đưa ra giá nước 

PCERWASS/ UBND 

Huyện, UBND xã, cán bộ 

nước, UBDT, tư vấn thiết 

kế, cộng đồng     

Biên bản tham vấn thôn do 

UBND xã xác nhận và giá ban 

hành bởi UBND Huyện 

  

  Thi công, giám sát và nghiệm thu công trình   

1 Huy động đóng góp của cộng đồng bằng 

tiền mặt hoặc hiện vật để thi công công 

trình 

PCERWASS/ UBND xã, 

đơn vị vận hành, cộng 

đồng  

    Thu các khoản đóng góp bằng 

tiền mặt/ hiện vật  

  

2 Đại diện cộng đồng giám sát thi công 

(cùng với cán bộ nước và đvi vận hành) 

PCERWASS/ UBND xã, 

đơn vị vận hành, cộng     

Đại diện giám sát xã được lựa 

chọn   
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được cử  đồng  

3 Đơn vị vận hành công trình nước 

tiến hành các hoạt động IEC để xúc tiến 

đấu nối và tăng cường sử dụng nước 

Đơn vị vận hành và 

PCERWASS 

    

Điều lệ khách hàng được phổ 

biến; hợp đồng cung cấp dịch vụ 

cấp nước được ký kết   

4 
Tiến hành giám sát thi công công trình 

nước 

PCERWASS/ cán bộ 

nước, cộng đồng, đơn vị 

vận hành     

Công trình nước được hoàn thành 

đúng hạn với chất lượng tốt  

  

5 Xây dựng kế hoạch vận hành công trình 

nước và đào tạo đơn vị vận hành 

PCERWASS/ UBND xã, 

cán bộ nước     

Đơn vị vận hành được đào tạo và 

có kế hoạch vận hành công trình   

6 Chạy thử công trình nước và tổ chức họp 

cộng đồng để có được sự thống nhất của 

cộng đồng về hoàn thành công trình 

PCERWASS/ cán bộ 

nước, UBND xã,  cộng 

đồng, đơn vị vận hành     

Biên bản họp cộng đồng cấp xã 

được phát hành, xác nhận sự chấp 

nhận công trình    

7 Đơn vị vận hành ký hợp đồng vận hành 

cấp nước với mỗi người sử dụng nước  

UBND xã/ Đv vận hành/ 

người sử dụng nước     

Hợp đồng nước được ký  

  

8 Đơn vị vận hành lập và triển khai một hệ 

thống phản hồi để nhận và trả lời ý kiến/ 

khiếu nại từ khách hàng.   

Đơn vị vận hành, cán bộ 

nước, UBND xã 

    

Hệ thống phản hồi được thiết lập 

  

Vận hành, Bảo trì, Theo dõi và Đánh giá 

1 Đv vận hành cung cấp nước 24/7, 

xem xét trữ nước hộ gia đình và cho 

phép tỷ lệ mất nước trung bình 

20%/tháng.   

Đơn vị vận hành 

    

Dịch vụ cấp nước đáp ứng tiêu 

chí của chương trình  
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2 Đơn vị vận hành kiểm tra chất lượng 

nước theo quy tắc do PCERWASS xây 

dựng 

Đơn vị vận 

hành/PCERWASS, 

UBND xã, cán bộ nước      

Kết quả kiểm tra Chất lượng nước 

được công bố trong bảng tin cộng 

đồng   

3 Đơn vị vận hành tiếp tục tiến hành các 

hoạt động IEC thông qua họp thôn và 

loa phát thanh nhằm tăng cường sử dụng 

và chi trả tiền nước 

Đơn vị vận 

hành/PCERWASS, 

UBND xã, cán bộ nước  
    

  

  

4  Duy trì và công bố sổ sách kế toán tiền 

mặt với dữ liệu đáng tin cậy về doanh 

thu và chi phí  

Đơn vị vận hành 

    

Lưu trữ sổ sách khách hàng và sổ 

sách kế toán được cập nhật và 

duy trì    

5 Duy trì nước thất thoát ở mức dưới 25% 

đối với các công trình có một hoặc nhiều 

hợp phần sau: các công trình xử lý nước 

tập trung; trạm bơm nước thô; và trạm 

bơm nước sạch 

Đơn vị vận hành 

    

Thất thoát nước trung bình dưới 

25% 

  

6 PCERWASS và UBND xã hỗ trợ cho 

đơn vị vận hành nước cho các công trình 

có mức thu hồi chi phí thấp hơn chi phí 

vận hành & bảo dưỡng  

Đơn vị vận hành/Cán bộ 

nước/ UBND xã, 

PCERWASS, Sở NN-

PTNT     

  

  

7 Cán bộ nước/ đơn vị vận hành tiến hành 

họp hàng quý với cộng đồng để tóm tắt 

về tình hình hoạt động của công trình 

nước, phản hồi của cộng đồng, đánh giá 

về việc cung cấp nước 

Đơn vị vận hành/UBND 

xã, cán bộ nước, cộng 

đồng, PCERWASS 

    

Biên bản họp thôn được phát 

hành   
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DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC CỘNG ĐỒNG 

KHÔNG CÓ TRÊN 250 ĐẤU NỐI 

 

       Thông tin chung: 

      Tên của công trình:  

      Tên xã:  

      Tên Huyện  

      Tỉnh: 

      Mô hình quản lý  

      Quy mô công trình theo kế hoạch 

      

        

Hoạt động  Trách nhiệm  

C

ó  

K

hông Bằng chứng 

Nhận 

xét  

Giai đoạn I: Khởi động, lập kế hoạch và thiết kế 

1 Phát hành thư cam kết để tham vấn 

thường xuyên và hỗ trợ kỹ thuật cho công 

trình 

PCERWASS và/hoặc 

Sở NN-PTNT 

    

Thư cam kết được ký  

  

2 Bổ nhiệm Cán bộ nước chuyên trách 

(ưu tiên có kinh nghiệm) và thông báo 

cho người hưởng lợi ở xã 

UBND xã và 

PCERWASS 

    

Quyết định bổ nhiệm 

của UBND xã  
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3 Tập huấn cho Cán bộ nước trong 

những lĩnh vực quản trị, xử lý nước, kỹ 

thuật và bảo dưỡng 

PCERWASS  

    

Giấy chứng nhận của 

PCERWASS 

  

4 PCERWASS và cán bộ nước/UBND 

xã ký biên bản ghi nhớ xác định rõ rằng 

PCERWASS sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho công 

trình 

UBND xã/ cán bộ nước 

và PCERWASS 

    

Biên bản ghi nhớ được 

ký  

  

5 Bao gồm gói hướng dẫn IEC, DTTS, 

Giới và O&M cho đơn vị vận hành áp 

dụng 

UBND xã và 

PCERWASS 

    

  

  

6 Thu thập dữ liệu cơ bản về DTTS và 

giới, và đánh giá tác động của công trình 

tới DTTS và phụ nữ và đề xuất biện pháp 

xử lý 

PCERWASS/ UBND 

xã, cán bộ nước, cộng 

đồng 

    

Báo cáo đánh giá đã 

hoàn thành và sẵn có  

  

7 Trước hết tiến hành tham vấn cộng 

đồng về đánh giá nhu cầu và sự sẵn sàng 

của cộng đồng trong chi trả tiền nước 

(bao gồm đóng góp ban đầu cho xã) 

PCERWASS/ UBND 

xã, cán bộ nước, cộng 

đồng 

    

Biên bản thôn về tham 

vấn do UBND xã xác nhận 

  

8 Ước tính chi phí sản xuất và vận hành 

và phí nước (dựa trên thiết kế và đánh giá 

nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả) 

PCERWASS/ UBND 

xã, cán bộ nước 

    

Đề xuất giá nước để 

thảo luận với cộng đồng  

  

9 Hoàn thiện tiêu chí lựa chọn đơn vị 

vận hành, hợp đồng giữa UBND xã và 

đơn vị vận hành và điều lệ khách hàng  

Cán bộ nước/ UBND xã, 

hỗ trợ của PCERWASS 

    

Tiêu chí lựa chọn đơn 

vị vận hành nước được xác 

định và công bố trên bản tin   
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của xã 

1

0 

Tiến hành tham vấn cộng đồng lần 

hai về: nhu cầu nước, khả năng của cộng 

đồng đóng góp và chi trả, và có tính tới 

người nghèo, phụ nữ và người DTTS 

UBND xã/ 

PCERWASS, cộng 

đồng, UBDT 

    

Biên bản thôn về tham 

vấn do UBND xã xác nhận 

  

1

1 

Lựa chọn đơn vị vận hành công trình 

nước và ký hợp đồng dựa trên tiêu chí đã 

xác định 

Cán bộ nước/ UBND xã, 

PCERWASS, cộng 

đồng     

Hợp đồng với đơn vị 

vận hành được ký kết  

  

1

2 

Lựa chọn tư vấn thiết kế để hoàn 

thành thiết kế cấp nước 

PCERWASS/ UBND 

xã, cán bộ nước, đơn vị 

vận hành, cộng đồng     

Tư vấn thiết kế nước 

được chọn  

  

1

3 

Tiến hành tham vấn cộng đồng lần 

thứ 3 để thông tin về thiết kế chi tiết, cộng 

đồng giám sát thi công và đấu nối, và đàm 

phán/ đưa ra giá nước 

PCERWASS/ UBND 

Huyện, UBND xã, cán 

bộ nước, UBDT, tư vấn 

thiết kế, cộng đồng     

Biên bản tham vấn thôn 

do UBND xã xác nhận và 

giá ban hành bởi UBND 

Huyện   

Giai đoạn II: Thi công, giám sát và nghiệm thu công trình 

1 Huy động đóng góp của cộng đồng 

bằng tiền mặt hoặc hiện vật để thi công 

công trình 

PCERWASS/ UBND 

xã, đơn vị vận hành, 

cộng đồng  

    Thu các khoản đóng 

góp bằng tiền mặt/ hiện vật  

  

2 Đại diện cộng đồng giám sát thi công 

(cùng với cán bộ nước và đvi vận hành) 

được cử  

PCERWASS/ UBND 

xã, đơn vị vận hành, 

cộng đồng      

Đại diện giám sát xã 

được lựa chọn 
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3 Đơn vị vận hành công trình nước tiến 

hành các hoạt động IEC để xúc tiến đấu 

nối và tăng cường sử dụng nước 

Đơn vị vận hành và 

PCERWASS 

    

Điều lệ khách hàng 

được phổ biến; hợp đồng 

cung cấp dịch vụ cấp nước 

được ký kết   

4 Tiến hành giám sát thi công công 

trình nước 

PCERWASS/ cán bộ 

nước, cộng đồng, đơn vị 

vận hành     

Công trình nước được 

hoàn thành đúng hạn với 

chất lượng tốt    

5 Xây dựng kế hoạch vận hành công 

trình nước và đào tạo đơn vị vận hành 

PCERWASS/ UBND 

xã, cán bộ nước 

    

Đv vận hành được đào 

tạo và có kế hoạch vận 

hành công trình   

6 Chạy thử công trình nước và tổ chức 

họp cộng đồng để có được sự thống nhất 

của cộng đồng về hoàn thành công trình 

PCERWASS/ cán bộ 

nước, UBND xã,  cộng 

đồng, đơn vị vận hành 

    

Biên bản họp cộng 

đồng cấp xã được phát 

hành, xác nhận sự chấp 

nhận công trình    

7 Đơn vị vận hành ký hợp đồng vận 

hành cấp nước với mỗi người sử dụng 

nước  

UBND xã/ Đv vận hành/ 

người sử dụng nước 

    

Hợp đồng nước được 

ký  

  

8 Đv vận hành lập và triển khai một hệ 

thống phản hồi để nhận và trả lời ý kiến/ 

khiếu nại từ khách hàng.   

Đơn vị vận hành, cán bộ 

nước, UBND xã 

    

Hệ thống phản hồi 

được thiết lập 

  

Giai đoạn III: Vận hành, Bảo trì, Theo dõi và Đánh giá 

1 
Đv vận hành cung cấp nước 24/7, 

xem xét trữ nước hộ gia đình và cho phép 

Đơn vị vận hành 
  

  

Dịch vụ cấp nước đáp 

ứng tiêu chí của chương 
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tỷ lệ mất nước trung bình 20%/tháng.   trình  

2 Đơn vị vận hành kiểm tra chất lượng 

nước theo quy tắc do PCERWASS xây 

dựng 

Đối với vận 

hành/PCERWASS, 

UBND xã, cán bộ nước  

  

  

Kết quả kiểm tra Chất 

lượng nước được công bố 

trong bảng tin cộng đồng   

3 Đơn vị vận hành tiếp tục tiến hành 

các hoạt động IEC thông qua họp thôn và 

loa phát thanh nhằm tăng cường sử dụng 

và chi trả tiền nước 

Đối với vận 

hành/PCERWASS, 

UBND xã, cán bộ nước  
  

  

  

  

4 Duy trì và công bố sổ sách kế toán 

tiền mặt với dữ liệu đáng tin cậy về doanh 

thu và chi phí  

Đơn vị vận hành 

    

Lưu trữ sổ sách khách 

hàng và sổ sách kế toán 

được cập nhật và duy trì    

5 Bảng tóm tắt chi phí, doanh thu, chất 

lượng nước và các nội dung khác được 

đưa lên bảng thông báo cộng đồng hàng 

tháng 

Đơn vị vận hành 

    

Bảng tóm tắt được đưa 

lên bảng thông báo cộng 

đồng 

  

6 Duy trì nước thất thoát ở mức dưới 

25% đối với các công trình có một hoặc 

nhiều hợp phần sau: các công trình xử lý 

nước tập trung; trạm bơm nước thô; và 

trạm bơm nước sạch 

Đơn vị vận hành 

    

Thất thoát nước trung 

bình dưới 25% 

  

7 PCERWASS và UBND xã hỗ trợ cho 

đơn vị vận hành nước cho các công trình 

có mức thu hồi chi phí thấp hơn chi phí 

Đơn vị vận hành 
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vận hành & bảo dưỡng  

8 Cán bộ nước/ đơn vị vận hành tiến 

hành họp hàng quý với cộng đồng để tóm 

tắt về tình hình hoạt động của công trình 

nước, phản hồi của cộng đồng, đánh giá 

về việc cung cấp nước 

Đối với vận hành/Cán 

bộ nước/ UBND xã, 

PCERWASS, Sở NN-

PTNT 

  

  

Biên bản họp thôn được 

phát hành   
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PHỤ LỤC 21: HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ XEM XÉT CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC BỀN VỮNG (DLI 2.1) 

 I. Tiêu chí chung. 

 Các công trình cấp nước đưa vào báo cáo cho chỉ số cấp nước bền vững cần phải đã được kiểm đếm chỉ số đấu nối nước đang hoạt 
động trước đó;  

 Các đấu nối nước bền vững (và cả các đấu nối nước đang hoạt động) cần phải được thực hiện trong chương trình (tuân thủ các tiêu chí 
hợp lệ của chương trình và vượt qua việc kiểm đếm), nhưng KHÔNG cần phải được tài trợ bởi WB. Thuật ngữ "trong chương trình" 
không phải là "được tài trợ bới chương trình" mà cần được hiểu là "hợp lệ trong chương trình" 

1) Đồng hồ đo nước: (i) Đồng hồ nước sẽ được lắp cho tất cả các đấu nối nước hộ gia đình đối với mọi công trình cấp nước trong Chương 

trình, bất kể quy mô; (ii) Đồng hồ tổng sẽ được lắp cho các công trình có sử dụng hóa chất hoặc điện để sản xuất hoặc phân phối. 

2) Sổ sách tài chính: Tiêu chí hợp lệ yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành công trình phải có cán bộ được đào tạo về QLVH (về kỹ thuật, 

quản trị, tài chính cho QLVH CTCN), được cung cấp và hướng dẫn về các mẫu sổ sách tài chính. Các nội dung này sẽ được cơ quan kiểm toán 

quốc tế (IVA) kiểm tra trong quá trình kiểm toán hồ sơ. 

3) Mô hình quản lý: Áp dụng một trong các mô hình quản lý sau đây: (i) Đơn vị sự nghiệp công lập: Đơn vị sự nghiệp công lập có thu 

nhập trực tiếp từ quản lý vận hành CTCN; (ii) Doanh nghiệp: doanh nghiệp quản lý vận hành CTCN (công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty 

TNHH), hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; (iii) UBND xã: thường ký hợp đồng giao khoán toàn bộ hoặc một phần việc QLVH cho tổ chức, cá 

nhân phù hợp. 

4) Hồ sơ công trình: Yêu cầu cần có đầy đủ hồ sơ công trình (tài liệu về đầu tư công trình, biên bản bàn giao công trình,...) của các công 

trình trong Chương trình vì tất cả các công trình đều đươc thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện. 
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II. Minh chứng cho công trình cấp nước bền vững. 

TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết 

để được chấp nhận cho đề xuất 

1 

Thời gian vận hành.Công trình cấp nước phải vận hành được ít nhất 

2 năm (tính từ tháng đầu tiên cấp nước có hóa đơn-thu tiền, hoặc 

phiếu thu tiền nước, hoặc sổ sách ghi chép rõ ràng và các hộ sử dụng 

có trả tiền nước). 

 Đối với kỳ kiểm đếm kết quả 2020, thời hạn chót được chấp nhận 

để đạt tiêu chí này là tháng 3 năm 2018, tức là tất cả các công trình 

cấp nước thỏa mãn tiêu chí trên (tháng đầu tiên cấp nước có hóa 

đơn-thu tiền, và các hộ sử dụng có trả tiền nước) không muộn hơn 

tháng 3/2018 sẽ được xem là đáp ứng tiêu chí này. Thời hạn tương 

tự cũng được chấp nhận cho kỳ kiểm đếm 2021 (tức là tháng 

3/2019 là hạn chót). Không có sự linh hoạt nào ngoài tháng 3 sẽ 

được chấp nhận.  

 Chú ý rằng thời hạn gửi các báo cáo của chương trình và các tài 

liệu/minh chứng phục vụ cho kiểm toán hồ sơ vẫn tuân theo các 

quy định trong Sổ tay thực hiện dự án (POM). 

- Hóa đơn tháng đầu tiên thu tiền nước hoặc phiếu 

thu tiền nước hoặc sổ sách ghi chép rõ ràng. 

- Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa 

vào vận hành sử dụng. 

2 

Chất lượng nước.Cung cấp nước sạch đảm bảo (a) Đối với hệ thống 

cấp nước có công suất Q<1000m3/ngđ thì đảm bảo tuân theo Quy 

chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế; (b) Đối với hệ thống cấp 

nước có công suất Q≥1000m3/ngđ thì nước sau xử lý đảm bảo giá trị 

giới hạn tối đa của Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế, với 

tối thiểu 14 chỉ tiêu được quy định trong Quy chuẩn QCVN 

02:2009/BYT của Bộ Y tế69 ; (c) hoặc tuân thủ theo QCVN 01-

- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra lấy 

tại trạm xử lý trong vòng 6 tháng tính đến thời 

điểm gửi báo cáo. 

                                                 

69 Chương trình chỉ kiểm tra 14 chỉ tiêu của QCVN 02 nhưng các tỉnh cần tuân thủ pháp luật của Việt Nam về chất lượng nước của các CTCN 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết 

để được chấp nhận cho đề xuất 

1:2018/BYT ban hành theo Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế 

hoặc Quy chuẩn kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh/TP ban hành; (d) 

Thông số Clo dư chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo 

làm phương pháp khử trùng 

3 

Tỷ lệ đấu nối. 

- Tối thiểu 80% số đấu nối hệ thống dự kiến là FWSC. 

(Công thức tính toán số đấu nối hoạt động sau 2 năm như sau: A = 

80%*Số đấu nối theo kế hoạch (B). Trong đó: A là: Số đấu nối tối 

thiểu phải đáp ứng là hoạt động sau 2 năm; Số đấu nối theo kế hoạch 

được tính như sau: B= 60%Số đấu nối theo thiết kế tại năm công trình 

đưa vào hoạt động + 2*((Số đấu nối theo tính toán tại năm tương lai – 

60% Số đấu nối theo thiết kế tại năm công trình đưa vào hoạt 

động)/số năm của giai đoạn tính toán). (Ví dụ: Công trình tính toán 

thiết kế năm 2017 (có số hộ là 1.000), công trình đưa vào hoạt động 

năm 2018 với số hộ thiết kế là 1.100 hộ, đề nghị kiểm đếm bền vững 

năm 2020, tính toán giai đoạn thiết kế đến năm 2030 (có số hộ tính 

toán là 1.500), thì số đấu nối tối thiểu phải đáp ứng hoạt động sau 2 

năm được tính như sau: B = 60%*1.100+2*((1.500-

60%*1.100/(2030-2018)) = 660+2*70 = 800 đấu nối. A = 80%*800 = 

640 đấu nối). (Số đấu nối thiết kế của năm công trình đưa vào hoạt 

động nếu không có trong hồ sơ sẽ được tính toán nội suy theo tỷ lệ 

gia tăng dân số và chia cho quy mô hộ được thiết kế trong Chương 

trình) 

- Danh sách hộ đấu nối, sổ sách tài chính thu chi 

được ghi chép (số A); 

- Bằng chứng chứng minh việc thu tiền nước từ 

những hộ đấu nối (Số A hoặc nhiều hơn). 

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Thuyết minh dự án đầu 

tư, thuyết minh thiết kế được phê duyệt, quyết 

định phê duyệt BCKTKT/Dự án đầu tư, Bản vẽ 

thiết kế. 

4 

Thất thoát nước: 

1. Đối với công trình cấp nước có sử dụng hóa chất hoặc điện để sản 

xuất hoặc phân phối. 

- Sổ nhật ký vận hành, sổ sách tài chính; 

- Báo cáo của đơn vị quản lý vận hành. 

(Chứng minh về tỷ lệ thất thoát nước không cần 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết 

để được chấp nhận cho đề xuất 

 Tỷ lệ nước thất thoát phải dưới 25% tính bình quân 3 tháng trước khi 

thẩm định. 

2. Với các công trình cấp nước không sử dụng hóa chất hoặc điện để 

sản xuất hoặc phân phối thì không phải áp dụng tiêu chí về thất thoát 

nước. 

phải đưa vào báo cáo, nhưng cần được nộp lêm 

cơ quan cấp tỉnh để đơn vị kiểm đếm xem xét 

trong quá trình kiểm tra hồ sơ tại tỉnh) 

5 

Mô hình quản lý vận hành. 

Hệ thống vận hành theo mô hình quản lý được công nhận (03 mô 

hình quản lý đã được nêu ở trên): 

- Quyết định giao công trình cho đơn vị quản lý 

vận hành.  

5.1 

Đối với công trình cấp nước giao cho UBND xã quản lý phải đáp 

ứng thêm các tiêu chí sau: 

I) CTCN có <=250 đấu nối: 

- UBND xã chỉ định 1 cán bộ nước đã được đào tạo phụ trách CTCN; 

- Quyết định của UBND xã thành lập tổ QLVH công trình; 

- Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử dụng 

nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và cung cấp HTKT 

cho việc vận hành công trình; 

- Có BBGN (hợp đồng) giữa UBND xã và đơn vị QLVH; 

- Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình cấp nước trước 

đây và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng chỉ/chứng nhận về quản lý 

vận hành công trình cấp nướcđược cấp bởi một cơ quan có năng lực 

(trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc PCERWASS, Sở NNPTNT, 

NGO). 

II) CTCN có >250 đấu nối: 

- UBND xã chỉ định 1 cán bộ nước đã được đào tạo phụ trách CTCN; 

- Quyết định của UBND xã thành lập tổ QLVH công trình, tổ phải có 

tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật cho mỗi 250 hộ; 

Các Quyết định, văn bản ký kết và các biên bản 

giao nhận, 

Chứng chỉ đào tạo quản lý vận hành công trình 

cấp nước 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết 

để được chấp nhận cho đề xuất 

- Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử dụng 

nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và cung cấp HTKT 

cho việc vận hành công trình; 

- Có quy chế phục vụ khách hang được công bố; 

- Có BBGN (hợp đồng) giữa UBND xã và đơn vị QLVH; 

- Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình cấp nước trước 

đây; và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng chỉ/chứng nhận về quản lý 

vận hành công trình cấp nướcđược cấp bởi một cơ quan có năng lực 

(trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc PCERWASS, Sở NNPTNT, 

NGO). 

6 

Thu đủ bù chi. 

Doanh thu từ vận hành công trình cấp nước phải đủ bù chi phí vận 

hành và duy tu trực tiếp ít nhất trong 3 tháng cuối của năm báo cáo. 

Trường hợp công trình cấp nước có doanh thu vận hành không đủ bù 

chi phí quản lý vận hành nhưng phần thiếu hụt được trợ cấp bù giá từ 

ngân sách tỉnh hoặc xã, có quyết định chính thức của UBND tỉnh phù 

hợp với chính sách giá nước của nhà nước (Nghị định 117/2007/NĐ-

CP ngày 11/7/2007) thì cũng được xem là đáp ứng tiêu chí này. Văn 

bản chính thức của UBND tỉnh về việc trợ cấp bù giá cho công trình 

nước cần được cung cấp như là “minh chứng” 

 

Doanh thu được phải chi trả đủ theo kế hoạch 

quản lý vận hành hoặc được quy định trong Quy 

chế sử dụng dịch vụ cấp nước đối với công trình 

do UBND xã quản lý (Trả lương công nhân, mua 

hóa chất, dự phòng, sửa chữa nhỏ). Được thể hiện 

trong sổ sách kế toán/ghi thu chi, báo cáo của đơn 

vị QLVH hoặc Tổ QLVH có xác nhận của UBND 

xã. 

 

I) CTCN có <=250 đấu nối: 

 

 

 

 

+ Sổ tiền mặt ghi thu chi cần có các thông tin sau 

cho ít  nhất 12 tháng cuối: 

- Tên công trình cấp nước; 

- Tên, địa chỉ và ngày đấu nối của tất cả các hộ đấu 

nối; 

- Ghi chỉ số đồng hồ hàng tháng của các hộ đấu 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết 

để được chấp nhận cho đề xuất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) CTCN có >250 đấu nối: 

 

nối; 

- Tiền thu hàng tháng của các hộ dùng nước, số 

còn nợ, số đã trả, tổng số trong tháng; 

- Chi phí vận hành phát sinh như hóa chất, điện..., 

kê danh mục, số lượng, đơn giá, từng tháng; 

- Bảng tóm tắt chỉ rõ tổng thu, chi từng tháng. 

+ Bảng tóm tắt cần được công bố trên bảng tin 

công cộng hàng tháng. 

 

 

+ Yêu cầu phải có các thông tin sau: 

- Số liệu chính thức về thu chi ghi trong sổ sách tài 

chính của đơn vị quản lý CTCN của năm báo cáo; 

- Các hóa đơn khách hàng đã phát hành/phiếu thu 

tiền nước/sổ sách ghi chép tiền nước tới tháng 12 

của năm báo cáo; 

- Tổng số khách hàng được phục vụ bởi CTCN; 

- Danh sách khách hàng và lượng nước tiêu thụ 

(hang tháng)…; 

- Chỉ số đồng hồ nước của các hộ dung nước; 

+ Bảng tóm tắt cần được công bố trên bảng tin 

công cộng hàng tháng. 
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Phụ lục 22: HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC HỢP LỆ 

 

1. Công trình xây dựng mới 

TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất 

 

Tất cả 4 cấu phần chính (công trình đầu mối, trạm xử lý, 

tuyến ống chính, bể chứa nếu có và trạm bơm) được xây 

sau khi Chương trình bắt đầu (01/01/2016);  

Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật;  Báo cáo kinh tế kỹ thuật; 

Biên bản nghiệm thu các hạng mục chính hoàn thành sau ngày 

01/01/2016 

1 

Ít nhất 60% số hộ gia đình cam kết đóng góp đầy đủ phần 

đối ứng thi công công trình, đấu nối và chi trả tiền sử dụng 

nước 

- Danh sách cam kết, đăng ký có chữ ký của chủ hộ và có dấu 

xác nhận của UBND xã. 

- Hoặc trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã 

được phê duyệt đã thể hiện kết quả điều tra xã hội xác nhận tỷ lệ 

số hộ đấu nối của công trình.  

2 
Nguồn nước thô sử dụng cho CT cấp nước đảm bảo tối thiểu 

80% công suất của hệ thống cấp nước trong mùa kiệt 

Báo cáo điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn nước thô mùa kiệt 

được thể hiện trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật hoặc báo cáo riêng 

3 

Các tiêu chí áp dụng cho thiết kế công trình theo nội dung mục 

32 phần 4. Cấp nước - Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương 

trình 

- Văn bản của chủ đầu tư gửi Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông 

nghiệp &PTNT về việc  tuân thủ các tiêu chí thiết kế công trình 

cấp nước của Chương trình  

- Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê 

duyệt.  

4 
Có mô hình quản lý phù hợp với Chương trình và xây dựng 

kế hoạch quản lý, vận hành và bảo dưỡng bền vững 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Mô hình quản lý 

vận hành - hoặc được nêu rõ trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, thể hiện được các nội dung 

chính: Chọn lựa đơn vị quản lý vận hành, tổ chức nhân sự, kế 

hoạch quản lý vận hành...  
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70Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, có thể làmột tình nguyện viên, đượcđào tạo, Ủy ban Nhân dân xã quy định về thời hạn của tổ vận hành. 

71NCERWASS sẽ hướng dẫn các mẫu Quyết định và Biên bản. 

72Việcđào tạo cần bao gồm các nội dung về kỹ thuật, hành chính và tài chính để quản lý vận hành công trình cấp nước 

5 Nếu công trình do UBND xã/cộng đồng quản lý vận hành thì:  

 

(i) Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành 

công trình, tổ phải có tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật70 cho mỗi 250 

hộ; 

Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành công 

trình 

 

(ii) Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử 

dụng nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và 

cung cấp HTKT cho việc vận hành công trình71;  và  

Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU  

 

(iii) Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình cấp 

nước trước đây và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng chỉ/chứng 

nhận về quản lý vận hành công trình cấp nướcđược cấpbởi một 

cơ quan có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc 

PCERWASS, Sở NNPTNT, NGO). Trong trường hợp cán bộ 

của tổ vận hành chưa có chứng chỉ/chứng nhận, UBND xã phải 

cam kết bằng văn bản sẽ cử cán bộ của tổ vận hành đi đào tạo 

và việc đào tạo phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ 

khi công trình bắt đầu vận hành72.  

Chứng chỉ về vận hành công trình cấp nước của nhân viên tổ vận 

hành; 

Cam kết của UBND xã về việc cử nhân viên tổ vận hành đi đào 

tạo  

6 

Công trình không nằm ở các khu vực nhạy cảm về văn hoá 

và môi trường (là các khu vực bảo tồn văn hóa và môi 

trường, ...) 

Quyết định phê duyệt dự án 

7 
Hàm lượng asen trong nước thô sử dụng cho cấp nước phải 

thấp hơn tiêu chuẩn nước uống là 10µg/l. 

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước thô được gắn kèm như phụ 

lục trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật  đã 

được phê duyệt 

8 Nước sau xử lý đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý trong vòng 6 tháng 
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9 
Tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt đầu 

chương trình tuân thủ với KHHĐ: 
 

9.1 

Mọi hồ sơ dự thầu thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng 

như hồ sơ dự thầu xây dựng công trình có giá thấp hơn hoặc 

cao hơn mức giá ước tính của gói thầu đều được đánh giá; đề 

xuất và hồ sơ dự thầu không bị loại do các sai lệch nhỏ và 

không quan trọng 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 

hồ sơ mời thầu; 

Thư mời thầu; Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; 

Các Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà 

thầu  

9.2 
Các doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào các đơn vị/tỉnh/bộ 

thực hiện Chương trình sẽ không được phép tham gia 

9.3 
Các hãng và cá nhân trong danh sách cấm của địa phương, quốc 

gia và của ngân hàng không được phép tham gia 

9.4 

Thực hiện các hướng dẫn đảm bảo sự tham gia hiệu quả và 

tham vấn người dân địa phương, bao gồm các nhóm DTTS và 

người dễ bị ảnh hưởng. 

Biên bản các cuộc họp thôn hoặc báo cáo tham vấn, truyền thông 

thôn… ghi nhận rõ sự tham gia của các thành phần, gồm người 

dân tộc thiểu số;  danh sách các hộ đăng ký, cam kết đấu nối, 

đóng góp, chi trả tiền nước 
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2. Công trình dở dang (CT chuyển tiếp) 

TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất 

1 

Công trình mà một trong 4 thành phần chính (Công trình đầu mối, 

trạm xử lý, tuyến ống chính, bể chứa nếu có và trạm bơm) chưa được 

hoàn thành khi Chương trình bắt đầu (01/01/2016) 

- Quyết định phê duyệt Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật - Biên bản nghiệm thu các hạng mục chính hoàn 

thành sau ngày 01/01/2016. 

2 

Giá trị của công trình chưa hoàn thành đã được đánh giá, và đã được 

báo cáo (trong hai năm gần nhất) về mức độ và chất lượng phần đã 

hoàn thành, và khẳng định rằng cần đầu tư và thi công thêm trước khi 

có thể đi vào vận hành, và dựa trên đánh giá này, khoản đầu tư sử dụng 

cho hoàn thành công trình được xác nhận là có hiệu quả kinh tế 

Báo cáo của Chủ đầu tư có xác nhận của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thể hiện rõ các nội dung yêu cầu của tiêu 

chí 

3 
Công trình không liên quan tới bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc vấn đề 

khác gây cản trở việc hoàn thành và vận hành công trình. 

4 
Không có đấu nối hộ gia đình nào hoạt động trước khi chương trình 

bắt đầu (01/01/2016) 

- Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật;  

- Xác nhận của UBND xã nơi có dự án. 

5 
Ít nhất 60% số hộ gia đình cam kết đóng góp đầy đủ phần đối ứng 

thi công công trình, đấu nối và chi trả tiền sử dụng nước. 

- Danh sách cam kết, đăng ký có chữ ký của chủ hộ và có dấu 

xác nhận của UBND xã. 

- Hoặc trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đã được phê duyệt đã thể hiện kết quả điều tra xã hội xác 

nhận tỷ lệ số hộ đấu nối của công trình.  

6 
Hàm lượng asen trong nước thô sử dụng cho cấp nước phải thấp hơn 

tiêu chuẩn nước uống là 10µg/l 

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước thô được gắn kèm như 

phụ lục trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật  

đã được phê duyệt 

7 Nước sau xử lý đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý trong vòng 6 

tháng 

8 
Tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt đầu chương 

trình tuân thủ với KHHĐ: 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất 

8.1 

Mọi hồ sơ dự thầu thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng như hồ sơ 

dự thầu xây dựng công trình có giá thấp hơn hoặc cao hơn mức giá 

ước tính của gói thầu đều được đánh giá; đề xuất và hồ sơ dự thầu 

không bị loại do các sai lệch nhỏ và không quan trọng 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu 

thầu; hồ sơ mời thầu; 

Thư mời thầu; Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; 

Các Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn 

nhà thầu  

8.2 
Các doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào các đơn vị/tỉnh/bộ thực 

hiện Chương trình sẽ không được phép tham gia 

8.3 
Các hãng và cá nhân trong danh sách cấm của địa phương, quốc gia và 

của ngân hàng không được phép tham gia 

8.4 

Thực hiện các hướng dẫn đảm bảo sự tham gia hiệu quả và tham vấn 

người dân địa phương, bao gồm các nhóm DTTS và người dễ bị ảnh 

hưởng. 

Biển bản các cuộc họp thôn hoặc báo cáo tham vấn, truyền 

thông thôn… ghi nhận rõ sự tham gia của các thành phần, 

gồm người dân tộc thiểu số;  danh sách các hộ đăng ký, cam 

kết đấu nối, đóng góp, chi trả tiền nước 

 Nếu công trình do UBND xã/cộng đồng quản lý vận hành thì:  

 

(i) Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành công trình, 

tổ phải có tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật73 cho mỗi 250 hộ; 

Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành công 

trình 

                                                 

73Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, có thể làmột tình nguyện viên, đượcđào tạo, Ủy ban Nhân dân xã quy định về thời hạn của tổ vận hành. 

9 
Có mô hình quản lý phù hợp với Chương trình và xây dựng kế 

hoạch quản lý, vận hành và bảo dưỡng bền vững 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Mô hình quản lý 

vận hành - hoặc được nêu rõ trong Báo nghiên cứu khả 

thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, thể hiện được 

các nội dung chính: Chọn lựa đơn vị quản lý vận hành, tổ 

chức nhân sự, kế hoạch quản lý vận hành...  
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(ii) Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử dụng nước 

đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và cung cấp HTKT cho 

việc vận hành công trình74;  và  

Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU  

 

(iii) Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình cấp nước 

trước đây và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng chỉ/chứng nhận về quản 

lý vận hành công trình cấp nướcđược cấpbởi một cơ quan có năng lực 

(trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc PCERWASS, Sở NNPTNT, 

NGO). Trong trường hợp cán bộ của tổ vận hành chưa có chứng 

chỉ/chứng nhận, UBND xã phải cam kết bằng văn bản sẽ cử cán bộ của 

tổ vận hành đi đào tạo và việc đào tạo phải được thực hiện trong vòng 

6 tháng kể từ khi công trình bắt đầu vận hành75.  

Chứng chỉ về vận hành công trình cấp nước của nhân viên tổ 

vận hành; 

Cam kết của UBND xã về việc cử nhân viên tổ vận hành đi 

đào tạo  

                                                 

74NCERWASS sẽ hướng dẫn các mẫu Quyết định và Biên bản. 

75Việcđào tạo cần bao gồm các nội dung về kỹ thuật, hành chính và tài chính để quản lý vận hành công trình cấp nước 
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3. Công trình Mở rộng 

TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

1 

Bất kể công trình nào (kể cả cấp đô thị nào hay nguồn vốn nào). 

Nếu công trình hiện hữu đã vận hành trước khi chương trình bắt 

đầu thì công trình đã đáp ứng tất cả các tiêu chí về hệ thống cấp 

nước bền vững:  

- Chất lượng nước đảm bảo Quy chuẩn; 

- Hệ thống cấp nước vận hành theo mô hình quản lý được công 

nhận; 

- Tối thiểu 80% số đấu nối theo thiết kế của hệ thống hoạt động 

(FWSC); 

- Doanh thu hoạt động đủ để chi trả cho chi phí vận hành và 

bảo dưỡng trực tiếp 

- Tỷ lệ nước thất thoát dưới 25%. 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng; 

- Hợp đồng vận hành bảo dưỡng công trình hoặc Quyết định 

giao cho đơn vị quản lý vận hành 

- Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý trong vòng 6 

tháng. 

- Báo cáo của đơn vị quản lý vận hành về tổng số đấu nối theo 

thiết kế của hệ thống, số đấu nối đang hoạt động. 

- Báo cáo tài chính; hoặc báo cáo thu chi của đơn vị quản lý 

vận hành. 

2 Có đủ khả năng cấp nước cho các khu vực mở rộng 

- Quyết định phê duyệt Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật của công trình được mở rộng;  

- Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật thể hiện rõ 

công suất đủ khả năng cấp nước cho phần mở rộng.  

3 
Mở rộng đáng kể tuyến ống chính ra khu vực nông thôn trước 

đây chưa được cấp nước 

Xác nhận của UBND xã (thể hiện rõ nội dung tiêu chí: khu 

vực nông thôn chưa được cấp nước); Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

của công trình được mở rộng; Sơ đồ mặt bằng tuyến ống  (nêu 

rõ  Mở rộng đáng kể tuyến ống chính ra khu vực nông thôn 

trước đây chưa được cấp nước) 

4 

Các tiêu chí áp dụng cho thiết kế công trình theo nội dung mục 

32 phần 4. Cấp nước - Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương 

trình 

- Văn bản của chủ đầu tư gửi Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông 

nghiệp &PTNT về việc  tuân thủ các tiêu chí thiết kế công 

trình cấp nước của Chương trình  
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

- Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê 

duyệt. 

5 
Ít nhất 60% số hộ gia đình cam kết đóng góp đầy đủ phần 

đối ứng thi công công trình, đấu nối và chi trả tiền sử dụng 

nước 

- Danh sách cam kết, đăng ký có chữ ký của chủ hộ và có dấu 

xác nhận của UBND xã. 

- Hoặc trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đã được phê duyệt đã thể hiện kết quả điều tra xã hội xác nhận 

tỷ lệ số hộ đấu nối của công trình. 

6 
Hàm lượng arsen trong nước thô sử dụng cho cấp nước phải 

thấp hơn tiêu chuẩn nước uống là 10µg/l 

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước thô được gắn kèm như 

phụ lục trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật  

đã được phê duyệt 

7 Nước sau xử lý đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý trong vòng 6 

tháng 

8 
Tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt đầu 

chương trình tuân thủ với KHHĐ: 
 

8.1 

Mọi hồ sơ dự thầu thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng như 

hồ sơ dự thầu xây dựng công trình có giá thấp hơn hoặc cao hơn 

mức giá ước tính của gói thầu đều được đánh giá; đề xuất và hồ 

sơ dự thầu không bị loại do các sai lệch nhỏ và không quan trọng 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu 

thầu; hồ sơ mời thầu; 

Thư mời thầu; Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; 

Các Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà 

thầu  

8.2 
Các doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào các đơn vị/tỉnh/bộ 

thực hiện Chương trình sẽ không được phép tham gia 

8.3 
Các hãng và cá nhân trong danh sách cấm của địa phương, quốc 

gia và của ngân hàng không được phép tham gia 

8.4 

Thực hiện các hướng dẫn đảm bảo sự tham gia hiệu quả và tham 

vấn người dân địa phương, bao gồm các nhóm DTTS và người 

dễ bị ảnh hưởng. 

Biển bản các cuộc họp thôn hoặc báo cáo tham vấn, truyền 

thông thôn… ghi nhận rõ sự tham gia của các thành phần, gồm 

người dân tộc thiểu số;  danh sách các hộ đăng ký, cam kết đấu 

nối, đóng góp, chi trả tiền nước 
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 Nếu công trình do UBND xã/cộng đồng quản lý vận hành thì:  

 

(i) Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành 

công trình, tổ phải có tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật76 cho mỗi 250 

hộ; 

Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành 

công trình 

 

(ii) Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử 

dụng nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và 

cung cấp HTKT cho việc vận hành công trình77;  và  

Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU  

 

(iii) Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình 

cấp nước trước đây và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng 

chỉ/chứng nhận về quản lý vận hành công trình cấp nướcđược 

cấpbởi một cơ quan có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên 

nghiệp hoặc PCERWASS, Sở NNPTNT, NGO). Trong trường 

hợp cán bộ của tổ vận hành chưa có chứng chỉ/chứng nhận, 

UBND xã phải cam kết bằng văn bản sẽ cử cán bộ của tổ vận 

hành đi đào tạo và việc đào tạo phải được thực hiện trong vòng 6 

tháng kể từ khi công trình bắt đầu vận hành78.  

Chứng chỉ về vận hành công trình cấp nước của nhân viên 

tổ vận hành; 

Cam kết của UBND xã về việc cử nhân viên tổ vận hành đi 

đào tạo  

                                                 

76Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, có thể làmột tình nguyện viên, đượcđào tạo, Ủy ban Nhân dân xã quy định về thời hạn của tổ vận hành. 

77NCERWASS sẽ hướng dẫn các mẫu Quyết định và Biên bản. 

78Việcđào tạo cần bao gồm các nội dung về kỹ thuật, hành chính và tài chính để quản lý vận hành công trình cấp nước 

9 
Có mô hình quản lý phù hợp với Chương trình và xây 

dựng kế hoạch quản lý, vận hành và bảo dưỡng bền vững 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Mô hình 

quản lý vận hành - hoặc được nêu rõ trong Báo nghiên cứu khả 

thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, thể hiện được các 

nội dung chính: Chọn lựa đơn vị quản lý vận hành, tổ chức 

nhân sự, kế hoạch quản lý vận hành...  
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4. Cải tạo Công trình ngừng hoạt động 

TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

1 

Công trình hiện hữu mà một trong bốn thành phần chính (Công 

trình đầu mối, trạm xử lý, tuyến ống chính, bể chứa nếu có và 

trạm bơm) không hoạt động trong ít nhất 3 tháng liên tiếp vì lý 

do kỹ thuật, hoặc số đấu nối còn hoạt động không vượt quá 

50% số đấu nối theo thiết kế, được xác nhận bằng văn bản bởi 

đơn vị vận hành/quản lý công trình, và UBND xã nơi có công 

trình đó 

Báo cáo của đơn vị quản lý vận hành về tình trạng hoạt động 

của công trình có xác nhận của UBND xã nơi có công trình; 

Báo cáo đánh giá hoạt động của công trình của cấp có thẩm 

quyền; báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt 

2 
Chi phí cải tạo và sửa chữa tối thiểu ≥20% giá trị của thành 

phần chính không hoạt động 

Quyết toán của hạng mục hư hỏng cần sửa chữa và Dự toán 

phần sửa chữa được phê duyệt. 

3 
Hàm lượng asen trong nước thô sử dụng cho cấp nước phải 

thấp hơn tiêu chuẩn nước uống là 10µg/l 

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước thô được gắn kèm như 

phụ lục trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật  

đã được phê duyệt 

4 Nước sau xử lý đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 
Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý trong vòng 6 

tháng. 

5 
Tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt đầu 

chương trình tuân thủ với KHHĐ: 
 

5.1 

Mọi hồ sơ dự thầu thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng như 

hồ sơ dự thầu xây dựng công trình có giá thấp hơn hoặc cao hơn 

mức giá ước tính của gói thầu đều được đánh giá; đề xuất và hồ 

sơ dự thầu không bị loại do các sai lệch nhỏ và không quan trọng 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu 

thầu; hồ sơ mời thầu; 

Thư mời thầu; Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; 

Các Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà 

thầu  

5.2 
Các doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào các đơn vị/tỉnh/bộ 

thực hiện Chương trình sẽ không được phép tham gia 

5.3 
Các hãng và cá nhân trong danh sách cấm của địa phương, quốc 

gia và của ngân hàng không được phép tham gia 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

5.4 

Thực hiện các hướng dẫn đảm bảo sự tham gia hiệu quả và tham 

vấn người dân địa phương, bao gồm các nhóm DTTS và người 

dễ bị ảnh hưởng. 

Biển bản các cuộc họp thôn hoặc báo cáo tham vấn, truyền 

thông thôn… ghi nhận rõ sự tham gia của các thành phần, gồm 

người dân tộc thiểu số;  danh sách các hộ đăng ký, cam kết đấu 

nối, đóng góp, chi trả tiền nước 

 Nếu công trình do UBND xã/cộng đồng quản lý vận hành thì:  

 

(i) Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành công 

trình, tổ phải có tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật79 cho mỗi 250 hộ; 

Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành công 

trình 

 

(ii) Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử 

dụng nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và 

cung cấp HTKT cho việc vận hành công trình80;  và  

Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU  

 

(iii) Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình cấp 

nước trước đây và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng chỉ/chứng 

nhận về quản lý vận hành công trình cấp nướcđược cấpbởi một 

cơ quan có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc 

PCERWASS, Sở NNPTNT, NGO). Trong trường hợp cán bộ 

của tổ vận hành chưa có chứng chỉ/chứng nhận, UBND xã phải 

Chứng chỉ về vận hành công trình cấp nước của nhân viên tổ 

vận hành; 

Cam kết của UBND xã về việc cử nhân viên tổ vận hành đi đào 

tạo  

                                                 

79Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, có thể làmột tình nguyện viên, đượcđào tạo, Ủy ban Nhân dân xã quy định về thời hạn của tổ vận hành. 

80NCERWASS sẽ hướng dẫn các mẫu Quyết định và Biên bản. 

6 
Có mô hình quản lý phù hợp với Chương trình và xây dựng 

kế hoạch quản lý, vận hành và bảo dưỡng bền vững 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Mô hình quản lý 

vận hành - hoặc được nêu rõ trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, thể hiện được các nội 

dung chính: Chọn lựa đơn vị quản lý vận hành, tổ chức nhân 

sự, kế hoạch quản lý vận hành...  
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cam kết bằng văn bản sẽ cử cán bộ của tổ vận hành đi đào tạo và 

việc đào tạo phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi 

công trình bắt đầu vận hành81.  

 

Ghi chú: Với loại hình công trình này đấu nối hợp lệ được tính là toàn bộ đấu nối hoạt động của công trình được phục hồi, cải tạo nếu đáp ứng 

các tiêu chí trong Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Chương trình. 

 

                                                 

81Việcđào tạo cần bao gồm các nội dung về kỹ thuật, hành chính và tài chính để quản lý vận hành công trình cấp nước 
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5. Cải tạo Công trình hiện hữu chưa đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước. 

TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

1 

Công trình hiện hữu cấp nước sạch cho khu vực nông thôn mà 

có ít nhất 50% trong số 14 tiêu chí chất lượng nước sau xử lý 

không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được xác nhận bởi cơ 

quan/đơn vị có thẩm quyền về kiểm nghiệm chất lượng nước 

trong vòng 6 tháng trước khi phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa, 

và sau ngày bắt đầu của Chương trình (01/01/2016) 

Báo cáo của đơn vị quản lý vận hành về tình trạng hoạt động 

của công trình có xác nhận của UBND xã nơi có công trình; 

Báo cáo đánh giá hoạt động của công trình của cấp có thẩm 

quyền; Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sau xử lý của 

công trình trong vòng 6 tháng trước khi phê duyệt dự án cải 

tạo, sửa chữa, và sau ngày bắt đầu Chương trình; 

Quyết định phê duyệt Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật + báo cáo khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

2 
Là một công trình hiện hữu hoạt động trước ngày bắt đầu thực 

hiện Chương trình 
Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng 

3 
Ít nhất 60% số hộ gia đình cam kết đóng góp đầy đủ phần 

đối ứng thi công công trình, đấu nối và chi trả tiền sử dụng 

nước 

- Danh sách cam kết, đăng ký có chữ ký của chủ hộ và có 

dấu xác nhận của UBND xã. 

- Hoặc trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đã được phê duyệt đã thể hiện kết quả điều tra xã hội 

xác nhận tỷ lệ số hộ đấu nối của công trình. 

4 
Chi phí cải tạo và sửa chữa tối thiểu ≥20% giá trị của hạng mục 

chính được cải tạo 

Quyết toán của hạng mục hư hỏng cần sửa chữa Dự toán 

phần sửa chữa đã được phê duyệt. 

5 
Hàm lượng asen trong nước thô sử dụng cho cấp nước phải 

thấp hơn tiêu chuẩn nước uống là 10µg/l 

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước thô được gắn kèm như 

phụ lục trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật  đã được phê duyệt 

6 Nước sau xử lý đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý trong vòng 6 

tháng. 

7 
Tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt đầu 

chương trình tuân thủ với KHHĐ: 
 

7.1 Mọi hồ sơ dự thầu thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng như Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu 
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hồ sơ dự thầu xây dựng công trình có giá thấp hơn hoặc cao hơn 

mức giá ước tính của gói thầu đều được đánh giá; đề xuất và hồ 

sơ dự thầu không bị loại do các sai lệch nhỏ và không quan trọng 

thầu; hồ sơ mời thầu; 

Thư mời thầu; Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; 

Các Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn 

nhà thầu  7.2 
Các doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào các đơn vị/tỉnh/bộ 

thực hiện Chương trình sẽ không được phép tham gia 

7.3 
Các hãng và cá nhân trong danh sách cấm của địa phương, quốc 

gia và của ngân hàng không được phép tham gia 

7.4 

Thực hiện các hướng dẫn đảm bảo sự tham gia hiệu quả và tham 

vấn người dân địa phương, bao gồm các nhóm DTTS và người 

dễ bị ảnh hưởng. 

Biển bản các cuộc họp thôn hoặc báo cáo tham vấn, truyền 

thông thôn… ghi nhận rõ sự tham gia của các thành phần, 

gồm người dân tộc thiểu số;  danh sách các hộ đăng ký, cam 

kết đấu nối, đóng góp, chi trả tiền nước 

 Nếu công trình do UBND xã/cộng đồng quản lý vận hành thì:  

 

(i) Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành công 

trình, tổ phải có tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật82 cho mỗi 250 hộ; 

Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành công 

trình 

 

(ii) Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử 

dụng nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và 

cung cấp HTKT cho việc vận hành công trình83;  và  

Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU  

                                                 

82Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, có thể làmột tình nguyện viên, đượcđào tạo, Ủy ban Nhân dân xã quy định về thời hạn của tổ vận hành. 

83NCERWASS sẽ hướng dẫn các mẫu Quyết định và Biên bản. 

8 
Có mô hình quản lý phù hợp với Chương trình và xây dựng 

kế hoạch quản lý, vận hành và bảo dưỡng bền vững 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Mô hình quản lý 

vận hành - hoặc được nêu rõ trong Báo nghiên cứu khả 

thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, thể hiện được 

các nội dung chính: Chọn lựa đơn vị quản lý vận hành, tổ 

chức nhân sự, kế hoạch quản lý vận hành...  
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(iii) Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình cấp 

nước trước đây và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng chỉ/chứng 

nhận về quản lý vận hành công trình cấp nướcđược cấpbởi một 

cơ quan có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc 

PCERWASS, Sở NNPTNT, NGO). Trong trường hợp cán bộ 

của tổ vận hành chưa có chứng chỉ/chứng nhận, UBND xã phải 

cam kết bằng văn bản sẽ cử cán bộ của tổ vận hành đi đào tạo và 

việc đào tạo phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi 

công trình bắt đầu vận hành84.  

Chứng chỉ về vận hành công trình cấp nước của nhân viên tổ 

vận hành; 

Cam kết của UBND xã về việc cử nhân viên tổ vận hành đi 

đào tạo  

Ghi chú: Với loại hình công trình này đấu nối hợp lệ được tính là toàn bộ đấu nối hoạt động của công trình được cải tạo nếu đáp ứng các tiêu chí 

trong Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Chương trình. 

 

Trên thực tế, có nhiều công trình mà sự can thiệp là một tổ hợp của 5 loại hình nêu trên, khi đó tiêu chí đánh giá sẽ là tổ hợp của các 

tiêu chí của mỗi loại can thiệp. Dưới đây là một vài ví dụ điển hình. 

6. Công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng  

 (Cải tạo công trình đang ngừng hoạt động, nâng cấp và mở rộng) 

TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

1 

Công trình hiện hữu mà một trong bốn thành phần chính 

(Công trình đầu mối, trạm xử lý, tuyến ống chính, bể chứa nếu 

có và trạm bơm) không hoạt động trong ít nhất 3 tháng liên 

tiếp vì lý do kỹ thuật, hoặc số đấu nối còn hoạt động không 

vượt quá 50% số đấu nối theo thiết kế, được xác nhận bằng 

văn bản bởi đơn vị vận hành/quản lý công trình, và UBND xã 

nơi có công trình đó 

Báo cáo của đơn vị quản lý vận hành về tình trạng hoạt động 

của công trình có xác nhận của UBND xã nơi có công trình. 

Báo cáo đánh giá hoạt động của công trình của cấp có thẩm 

quyền; Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt + quyết 

định phê duyệt BC KTKT 

                                                 

84Việcđào tạo cần bao gồm các nội dung về kỹ thuật, hành chính và tài chính để quản lý vận hành công trình cấp nước 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

 

2 
Chi phí cải tạo và sửa chữa tối thiểu ≥20% giá trị của thành 

phần chính không hoạt động 

Quyết toán của hạng mục hư hỏng cần sửa chữa Dự toán phần 

sửa chữa hạng mục được phê duyệt. 

3 
Sau khi nâng cấp, cải tạo, có đủ khả năng cấp nước cho cả các 

khu vực mở rộng 

- Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật thể hiện rõ 

nguồn nước, công suất đủ khả năng cấp nước cho phần mở 

rộng.  

4 

Các tiêu chí áp dụng cho thiết kế công trình theo nội dung mục 

32 phần 4. Cấp nước - Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương 

trình (tính cho phần mở rộng) 

- Văn bản của chủ đầu tư gửi Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông 

nghiệp &PTNT về việc  tuân thủ các tiêu chí thiết kế công 

trình cấp nước của Chương trình  

- Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê 

duyệt. 

5 

Ít nhất 60% số hộ gia đình cam kết đóng góp đầy đủ phần 

đối ứng thi công công trình, đấu nối và chi trả tiền sử dụng 

nước (tính cho toàn bộ hệ thống: cả khu vực nông thôn cải 

tạo và mở rộng) 

- Danh sách cam kết, đăng ký có chữ ký của chủ hộ và có dấu 

xác nhận của UBND xã. 

- Hoặc trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đã được phê duyệt đã thể hiện kết quả điều tra xã hội xác nhận 

tỷ lệ số hộ đấu nối của công trình. 

6 

Hàm lượng asen trong nước thô sử dụng cho cấp nước phải 

thấp hơn tiêu chuẩn nước uống là 10µg/l 

 

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước thô được gắn kèm như 

phụ lục trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật  

đã được phê duyệt 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

7 Nước sau xử lý đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 
Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý trong vòng 6 

tháng. 

8 
Tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt đầu 

chương trình tuân thủ với KHHĐ: 
 

8.1 

Mọi hồ sơ dự thầu thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng 

như hồ sơ dự thầu xây dựng công trình có giá thấp hơn hoặc cao 

hơn mức giá ước tính của gói thầu đều được đánh giá; đề xuất 

và hồ sơ dự thầu không bị loại do các sai lệch nhỏ và không 

quan trọng 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu 

thầu; hồ sơ mời thầu; 

Thư mời thầu; Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; 

Các Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà 

thầu  
8.2 

Các doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào các đơn vị/tỉnh/bộ 

thực hiện Chương trình sẽ không được phép tham gia 

8.3 
Các hãng và cá nhân trong danh sách cấm của địa phương, quốc 

gia và của ngân hàng không được phép tham gia 

8.4 

Thực hiện các hướng dẫn đảm bảo sự tham gia hiệu quả và 

tham vấn người dân địa phương, bao gồm các nhóm DTTS và 

người dễ bị ảnh hưởng. 

Biển bản các cuộc họp thôn hoặc báo cáo tham vấn, truyền 

thông thôn… ghi nhận rõ sự tham gia của các thành phần, gồm 

người dân tộc thiểu số;  danh sách các hộ đăng ký, cam kết đấu 

nối, đóng góp, chi trả tiền nước 

9 
Có mô hình quản lý phù hợp với Chương trình và xây dựng 

kế hoạch quản lý, vận hành và bảo dưỡng bền vững 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Mô hình quản lý 

vận hành - hoặc được nêu rõ trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, thể hiện được các nội 

dung chính: Chọn lựa đơn vị quản lý vận hành, tổ chức nhân 

sự, kế hoạch quản lý vận hành...  

 Nếu công trình do UBND xã/cộng đồng quản lý vận hành thì:  
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

 

(i) Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành 

công trình, tổ phải có tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật85 cho mỗi 250 

hộ; 

Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành công 

trình 

 

(ii) Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử 

dụng nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và 

cung cấp HTKT cho việc vận hành công trình86;  và  

Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU  

 

(iii) Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình cấp 

nước trước đây và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng chỉ/chứng 

nhận về quản lý vận hành công trình cấp nướcđược cấpbởi một 

cơ quan có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc 

PCERWASS, Sở NNPTNT, NGO). Trong trường hợp cán bộ 

của tổ vận hành chưa có chứng chỉ/chứng nhận, UBND xã phải 

cam kết bằng văn bản sẽ cử cán bộ của tổ vận hành đi đào tạo 

và việc đào tạo phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ 

khi công trình bắt đầu vận hành87.  

Chứng chỉ về vận hành công trình cấp nước của nhân viên tổ 

vận hành; 

Cam kết của UBND xã về việc cử nhân viên tổ vận hành đi đào 

tạo  

Ghi chú: Với loại hình công trình này đấu nối hợp lệ được tính là toàn bộ đấu nối hoạt động của công trình được phục hồi, cải tạo và nâng cấp 

nếu đáp ứng các tiêu chí trong Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Chương trình. 

 

 

                                                 

85Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, có thể làmột tình nguyện viên, đượcđào tạo, Ủy ban Nhân dân xã quy định về thời hạn của tổ vận hành. 

86NCERWASS sẽ hướng dẫn các mẫu Quyết định và Biên bản. 

87Việcđào tạo cần bao gồm các nội dung về kỹ thuật, hành chính và tài chính để quản lý vận hành công trình cấp nước 
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7. Công trình Nâng cấp, mở rộng 

 

TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

1 

Các công trình hiện hữu đã vận hành trước khi chương trình 

bắt đầu (01/01/2016) 

 

Báo cáo của đơn vị quản lý vận hành về tình trạng hoạt động của 

công trình có xác nhận của UBND xã nơi có công trình. Báo cáo 

đánh giá hoạt động của công trình của cấp có thẩm quyền; 

Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng 

2 

Nguồn nước thô sử dụng cho CT cấp nước đảm bảo tối thiểu 

80% công suất của hệ thống cấp nước sau khi nâng cấp, mở 

rộng trong mùa kiệt  

Báo cáo điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn nước thô mùa kiệt 

được thể hiện trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật hoặc báo cáo riêng 

3 
Sau khi nâng cấp, có đủ khả năng cấp nước cho các khu vực 

mở rộng 

- Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật thể hiện rõ 

nguồn nước, công suất đủ khả năng cấp nước cho phần mở rộng.  

4 
Mở rộng đáng kể tuyến ống chính ra khu vực nông thôn 

trước đây chưa được cấp nước 

Xác nhận của UBND xã (thể hiện rõ nội dung tiêu chí: khu vực 

nông thôn chưa được cấp nước); ); Báo cáo kinh tế kỹ thuật của 

công trình được mở rộng; Sơ đồ mặt bằng tuyến ống  (nêu rõ  Mở 

rộng đáng kể tuyến ống chính ra khu vực nông thôn trước đây 

chưa được cấp nước) 

5 

Các tiêu chí áp dụng cho thiết kế công trình theo nội dung 

mục 32 phần 4. Cấp nước - Sổ tay hướng dẫn thực hiện 

Chương trình  

- Văn bản của chủ đầu tư gửi Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông 

nghiệp &PTNT về việc tuân thủ các tiêu chí thiết kế công trình 

cấp nước của Chương trình  

- Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê 

duyệt.  

6 
Ít nhất 60% số hộ gia đình cam kết đóng góp đầy đủ 

phần đối ứng thi công công trình, đấu nối và chi trả tiền 

sử dụng nước 

- Danh sách cam kết, đăng ký có chữ ký của chủ hộ và có dấu 

xác nhận của UBND xã. 

- Hoặc trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã 

được phê duyệt đã thể hiện kết quả điều tra xã hội xác nhận tỷ lệ 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

số hộ đấu nối của công trình.  

7 
Hàm lượng arsen trong nước thô sử dụng cho cấp nước phải 

thấp hơn tiêu chuẩn nước uống là 10µg/l 

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước thô được gắn kèm như phụ 

lục trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật  đã 

được phê duyệt 

8 Nước sau xử lý đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý trong vòng 6 tháng. 

9 

Có mô hình quản lý phù hợp với Chương trình và xây dựng 

kế hoạch quản lý, vận hành và bảo dưỡng bền vững 

Mô hình quản lý vận hành phải nêu rõ trong Báo nghiên cứu khả 

thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thuyết minh dự án đầu tư hoặc báo 

cáo riêng thể hiện được các nội dung (Đơn vị QLVH, tổ chức 

nhân sự, kế hoạch thu chi cho quản lý, vận hành...). 

 Nếu công trình do UBND xã/cộng đồng quản lý vận hành thì:  

 

(i) Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành 

công trình, tổ phải có tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật88 cho mỗi 

250 hộ; 

Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành công 

trình 

 

(ii) Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử 

dụng nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và 

cung cấp HTKT cho việc vận hành công trình89;  và  

Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU  

 

(iii) Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình 

cấp nước trước đây và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng 

chỉ/chứng nhận về quản lý vận hành công trình cấp nướcđược 

Chứng chỉ về vận hành công trình cấp nước của nhân viên tổ vận 

hành; 

                                                 

88Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, có thể làmột tình nguyện viên, đượcđào tạo, Ủy ban Nhân dân xã quy định về thời hạn của tổ vận hành. 

89NCERWASS sẽ hướng dẫn các mẫu Quyết định và Biên bản. 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

cấpbởi một cơ quan có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên 

nghiệp hoặc PCERWASS, Sở NNPTNT, NGO). Trong 

trường hợp cán bộ của tổ vận hành chưa có chứng chỉ/chứng 

nhận, UBND xã phải cam kết bằng văn bản sẽ cử cán bộ của 

tổ vận hành đi đào tạo và việc đào tạo phải được thực hiện 

trong vòng 6 tháng kể từ khi công trình bắt đầu vận hành90.  

Cam kết của UBND xã về việc cử nhân viên tổ vận hành đi đào 

tạo  

11 
Tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt đầu 

chương trình tuân thủ với KHHĐ: 
 

11.1 

Mọi hồ sơ dự thầu thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng 

như hồ sơ dự thầu xây dựng công trình có giá thấp hơn hoặc 

cao hơn mức giá ước tính của gói thầu đều được đánh giá; đề 

xuất và hồ sơ dự thầu không bị loại do các sai lệch nhỏ và 

không quan trọng 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 

hồ sơ mời thầu; 

Thư mời thầu; Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; 

Các Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà 

thầu  
11.2 

Các doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào các đơn vị/tỉnh/bộ 

thực hiện Chương trình sẽ không được phép tham gia 

11.3 
Các hãng và cá nhân trong danh sách cấm của địa phương, 

quốc gia và của ngân hàng không được phép tham gia 

11.4 

Thực hiện các hướng dẫn đảm bảo sự tham gia hiệu quả và 

tham vấn người dân địa phương, bao gồm các nhóm DTTS và 

người dễ bị ảnh hưởng. 

Biển bản các cuộc họp thôn hoặc báo cáo tham vấn, truyền thông 

thôn… ghi nhận rõ sự tham gia của các thành phần, gồm người 

dân tộc thiểu số;  danh sách các hộ đăng ký, cam kết đấu nối, đóng 

góp, chi trả tiền nước 

 

Ghi chú: Với loại hình công trình này đấu nối hợp lệ được tính là đấu nối hoạt động của khu vực mở rộng nếu đáp ứng các tiêu chí trong Sổ tay 

Hướng dẫn Thực hiện Chương trình. 

                                                 

90Việcđào tạo cần bao gồm các nội dung về kỹ thuật, hành chính và tài chính để quản lý vận hành công trình cấp nước 
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8. Công trình nâng cấp, cải tạo tăng công suất vận hành 

 

TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

1 
Các công trình hiện hữu đã vận hành trước khi chương trình 

bắt đầu (01/01/2016) 
Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng 

2 

Nguồn nước thô sử dụng cho CT cấp nước đảm bảo tối thiểu 

80% công suất của hệ thống cấp nước sau khi nang cấp, mở 

rộng trong mùa kiệt  

Báo cáo điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn nước thô mùa kiệt 

được thể hiện trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật hoặc báo cáo riêng 

3 
Công trình hiện hữu đã vận hành hết công suất, không đáp 

ứng được nhu cầu dùng nước trong vùng phục vụ  

- Xác nhận của đơn vị vận hành có xác nhận của UBND xã (thể 

hiện rõ nội dung tiêu chí: công trình hiện hữu đã vận hành hết 

công suất, không đáp ứng được nhu cầu dùng nước trong vùng 

phục vụ);  

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình được cải tạo, nâng cấp 

(nêu rõ công suất vận hành trước và sau khi được cải tạo…) 

4 

Các tiêu chí áp dụng cho thiết kế công trình theo nội dung 

mục 32 phần 4. Cấp nước - Sổ tay hướng dẫn thực hiện 

Chương trình  

- Văn bản của chủ đầu tư gửi Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông 

nghiệp &PTNT về việc tuân thủ các tiêu chí thiết kế công trình 

cấp nước của Chương trình  

- Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê 

duyệt.  

5 
Chi phí cải tạo, nâng cấp tối thiểu ≥20% giá trị của thành phần 

chính được cải tạo, nâng cấp 

Quyết toán của hạng mục hư hỏng cần sửa chữa và Dự toán phần 

sửa chữa được phê duyệt. 

6 Nước sau xử lý đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý trong vòng 6 tháng. 

7 
Hàm lượng arsen trong nước thô sử dụng cho cấp nước phải 

thấp hơn tiêu chuẩn nước uống là 10µg/l 

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước thô được gắn kèm như phụ 

lục trong Báo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật  đã 

được phê duyệt 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

8 

Có mô hình quản lý phù hợp với Chương trình và xây dựng kế 

hoạch quản lý, vận hành và bảo dưỡng bền vững 

Mô hình quản lý vận hành phải nêu rõ trong Báo nghiên cứu khả 

thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thuyết minh dự án đầu tư hoặc báo 

cáo riêng thể hiện được các nội dung (Đơn vị QLVH, tổ chức 

nhân sự, kế hoạch thu chi cho quản lý, vận hành...). 

 Nếu công trình do UBND xã/cộng đồng quản lý vận hành thì:  

 

(i) Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành 

công trình, tổ phải có tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật91 cho mỗi 250 

hộ; 

Quyết định của UBND xã thành lập tổ quản lý vận hành công 

trình 

 

(ii) Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử 

dụng nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và 

cung cấp HTKT cho việc vận hành công trình92;  và  

Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và 

PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU  

 

(iii) Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình cấp 

nước trước đây và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng chỉ/chứng 

nhận về quản lý vận hành công trình cấp nướcđược cấpbởi một 

cơ quan có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc 

PCERWASS, Sở NNPTNT, NGO). Trong trường hợp cán bộ 

của tổ vận hành chưa có chứng chỉ/chứng nhận, UBND xã phải 

cam kết bằng văn bản sẽ cử cán bộ của tổ vận hành đi đào tạo 

và việc đào tạo phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ 

khi công trình bắt đầu vận hành93.  

Chứng chỉ về vận hành công trình cấp nước của nhân viên tổ vận 

hành; 

Cam kết của UBND xã về việc cử nhân viên tổ vận hành đi đào 

tạo  

                                                 

91Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, có thể làmột tình nguyện viên, đượcđào tạo, Ủy ban Nhân dân xã quy định về thời hạn của tổ vận hành. 

92NCERWASS sẽ hướng dẫn các mẫu Quyết định và Biên bản. 

93Việcđào tạo cần bao gồm các nội dung về kỹ thuật, hành chính và tài chính để quản lý vận hành công trình cấp nước 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được chấp 

nhận cho đề xuất và rà soát bởi NCERWASS 

10 
Tất cả các phần công trình hoàn thành kể từ khi bắt đầu 

chương trình tuân thủ với KHHĐ: 
 

10.1 

Mọi hồ sơ dự thầu thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng 

như hồ sơ dự thầu xây dựng công trình có giá thấp hơn hoặc 

cao hơn mức giá ước tính của gói thầu đều được đánh giá; đề 

xuất và hồ sơ dự thầu không bị loại do các sai lệch nhỏ và 

không quan trọng 

Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 

hồ sơ mời thầu; 

Thư mời thầu; Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; 

Các Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà 

thầu  
10.2 

Các doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc vào các đơn vị/tỉnh/bộ 

thực hiện Chương trình sẽ không được phép tham gia 

10.3 
Các hãng và cá nhân trong danh sách cấm của địa phương, 

quốc gia và của ngân hàng không được phép tham gia 

10.4 

Thực hiện các hướng dẫn đảm bảo sự tham gia hiệu quả và 

tham vấn người dân địa phương, bao gồm các nhóm DTTS và 

người dễ bị ảnh hưởng. 

Biển bản các cuộc họp thôn hoặc báo cáo tham vấn, truyền thông 

thôn… ghi nhận rõ sự tham gia của các thành phần, gồm người 

dân tộc thiểu số;  danh sách các hộ đăng ký, cam kết đấu nối, đóng 

góp, chi trả tiền nước 

 

Ghi chú: Với loại hình công trình này số đấu nối hợp lệ được tính theo công thức: 

Số đấu nối hợp lệ = Tổng số đấu nối hoạt động x Công suất mới mở rộng/Tổng công suất sau khi nâng cấp, cải tạo 

Danh sách đấu nối hợp lệ gồm các đấu nối hoạt động lấy ở khu vực bị ảnh hưởng thiếu nước trước khi công trính được nâng cấp, đáp ứng các 

tiêu chí trong Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Chương trình. 
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