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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

CLTS “Community – led total sanitation” ngh a là vệ sinh tổng th  do 

cộng đồng làm chủ 

UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc - United Nations Children's 

Fund  

WaterAid Tổ chức quốc tế phi chính phủ về nước từ thiện 

ODF Open Defecation Free – Khu vực không còn tình trạng đi tiêu bừa 

bãi 

GSĐG Giám sát đánh giá 

THV Tập huấn viên 

HV Học viên 

VSMT Vệ sinh môi trường 

NSVSMT 

 

Nước sạch, vệ sinh môi trường  

 

 

THÔN 

 

Được hi u là đơn vị cấp dưới của xã, phường như: Ấp, Bản, 

Phum, Sóc, Làng..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỜI MỞ ĐẦU 

 

  T  là từ viết t t của tiếng  nh từ cụm từ   ommunit  – led total 
sanitation  ngh a là vệ sinh tổng th  do cộng đồng làm chủ    T  được Tiến s  
Kamal Kar giới thiệu đ u tiên tại Ấn Độ và hiện n  đã được tri n khai tại g n 30 
quốc gia trên thế giới  Đâ  là một phương pháp tiếp cận không c  sự h  trợ về tài 
chính   hương pháp nà  gi p người dân tự nhận thức được vấn đề của việc đi vệ 
sinh ngoài trời và tự lựa chọn cho m nh phương thức ph  hợp đ  giải qu ết vấn 
đề trên   

Vệ sinh tổng th  do cộng đồng làm chủ (CLTS) là một phương pháp mới 
nhằm đạt được và duy trì tình trạng không phóng uế bừa bãi qua việc hướng dẫn 
cộng đồng phân tích thực trạng vệ sinh, th i quen đi vệ sinh và hậu quả của nó. 
Không giống các cách tiếp cận khác trợ cấp bằng tiền mặt hay vật tư cho hộ gia 
đ nh và tập trung vào xây dựng nhà vệ sinh, CLTS tập trung vào động cơ tha  đổi 
hành vi vệ sinh của cộng đồng.  

Tâm đi m của   T  là  kích hoạt  -   Triggering , tại đâ , nh ng cộng tác 
viên s  thu ết phục cộng đồng thông qua việc hướng dẫn cộng đồng v  bản đồ về 
vị trí nhà   và vị trí mà họ ha  đi vệ sinh ngoài trời, sau đ  thực hiện các tính toán 
đơn giản đ  tính số lượng phân mà cộng đồng thải ra môi trường sống và phân 
tích con đường lâ  nhi m từ phân đến miệng  Nhờ các hoạt động trên mà vấn đề 
về đi vệ sinh ngoài trời được trực quan một cách r  ràng và sinh động,tạo cho 
người dân c  cảm giác sốc, ghê sợ, kinh t m và xấu hổ từ đ  tự ngu ện t m cách 
từ b  th i quen đi vệ sinh ngoài trời bằng việc xâ  dựng và s  dụng nhà tiêu  

Tại Việt Nam, Bộ y tế,  NV, UNI EF đã thực hiện thí đi m CLTS trực tiếp 
tại cộng đồng thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Kon Tum, Ninh Thuận, 
 n Giang và Đồng Tháp. Kết quả thu được từ việc tri n khai mô h nh thí đi m này 
cho thấy CLTS là một phương pháp tiếp cận tốt, có khả năng áp dụng tại cộng 
đồng đặc biệt là   các v ng sâu, v ng xa đ  giải quyết vấn đề phóng uế bừa bãi.  
Đ  góp ph n thực hiện chiến lược và mục tiêu quốc gia về Cấp nước sạch và vệ 
sinh nông thôn đến năm 2020,  ục Quản lý Môi trường Y tế và UNICEF đã c  
sáng kiến biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn  Vệ sinh tổng th  do cộng đồng làm chủ 
(  T )   Tài liệu này nhằm cung cấp cho các tập huấn viên cấp tỉnh kiến thức, kỹ 
năng và phương pháp đ  tổ chức đào tạo và h  trợ cộng đồng thực hiện  kích 
hoạt  -   Triggering , nhằm đảm bảo thực hiện bền v ng mô hình CLTS. 

Bộ tài liệu là kết tinh ý tư ng, kinh nghiệm và sự hi u biết của rất nhiều 
người; đặc biệt là sự đ ng g p của nh m tư vấn   T  Trường  ao đẳng Nông 
nghiệp và Phát tri n nông thôn B c Bộ; cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà 
nước, các tổ chức hội, các đơn vị khoa học và đào tạo, các tổ chức  trong nước và 
quốc tế. 

Chúng tôi mong nhận được nh ng ý kiến, đ ng g p xâ  dựng của bạn đọc 
đ  tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn 

 

Thay mặt nhóm biên soan 

 

NGND.TS Phạm Thanh Hải và đồng sự



PHẦN MỘT 

GIỚI THIỆU CUỐN TÀI LIỆU 

 

1. Mục tiêu của tài liệu 

Tài liệu này nhằm cung cấp cho các cộng tác viên cộng đồng kiến thức, kỹ năng 

và phương pháp đ  h  trợ cộng đồng thực hiện hiệu quả mô hình CLTS qua các 

bước  kích hoạt  -   Triggering , cũng như các nội dung giám sát, báo cáo sau kích 

hoạt, nhằm đảm bảo thực hiện bền v ng mô hình CLTS. Tài liệu giúp cho các 

cộng tác viên phân tích từng bước trong quy trình CLTS và thực hành từng bước 

trong quy trình. 

 

2. Đối tƣợng sử dụng tài liệu 

Cuốn tài liệu này giúp cho các cộng tác viên c  được nh ng kiến thức, kỹ năng và 

phương pháp cơ bản h  trợ cộng đồng thực hiện CLTS đạt hiệu quả. 

Cuốn tài liệu cũng là tài liệu h u ích cho giáo viên giảng dạy các lớp đào tạo giáo 

viên, đào tạo cộng tác viên thôn bản về CLTS và nh ng người làm công tác truyền 

thông về nước sạch và vệ sinh môi trường. 

Đâ  cũng là tài liệu tham khảo cho nh ng người quan tâm thuộc các cơ quan 

quản lý nhà nước, các tổ chức hội, các nhà trường, các tổ chức c  liên quan đến 

l nh vực nước sạch, vệ sinh môi trường các cấp. 

 

3. Cách thức sử dụng tài liệu 

Tài liệu được các cộng tác viên cộng đồng s  dụng và tham khảo trong quá trình 

h  trợ thực hiện mô hình CLTS tại cộng đồng. 

Tài liệu chủ yếu đưa ra các hướng dẫn cơ bản về   T , người s  dụng c n căn 

cứ vào điều kiện cụ th  đ  điều chỉnh và bổ sung các ví dụ phù hợp với thực ti n 

của địa phương m nh.  

 

4. Kết cấu chính của cuốn tài liệu 

Cuốn tài liệu gồm các ph n chính, Ph n I: Giới thiệu về cuốn tài liệu, Ph n II: 

Hướng dẫn thực hiện 12 bước kích hoạt tại cộng đồng; Ph n III: Giám sát thực 

hiện mô hình CLTS sau kích hoạt và Ph n IV:  Phụ lục. Hướng dẫn cho m i bước 

thực hiện đều được trình bày với các nội dung cụ th  như: Mục đích, Chuẩn bị, 

Các hoạt động, Lưu ý và Tổng hợp cuối phần. Nội dung trong các mục được trình 

bày ng n gọn với các ví dụ và hình ảnh cụ th  thuận tiện cho việc áp dụng trong 

thực tế. 

Thiết kế này nhằm h  trợ thực hiện các  giai đoạn  chính của quá trình thực hiện 

  T  như:  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 đến 2 ngà  trước 
buổi kích hoạt 

Tổ chức kích hoạt 
N a ngày 

Giám sát thực hiện 
sau kích hoạt 

Định kỳ hàng tu n, 
hàng tháng, duy trì 
thường xuyên   

Chuẩn bị 

 



PHẦN II:  

HƢỚNG DẪN NỘI DUNG 

A. Chuẩn bị cho buổi kích hoạt 

1. Họp lập kế hoạch với cán bộ thôn về ngày kích hoạt 

Sau khi tập huấn và thống nhất kế hoạch thực hiện kích hoạt với các trư ng thôn đ  

việc kích hoạt tại thôn đảm bảo thành công, một cuộc họp gi a người điều hành thực 

hiện kích hoạt và cán bộ nòng cốt thôn là c n thiết. Cán bộ nòng cốt thôn tham gia họp 

nếu đ   đủ là tốt nhất, trong đ  nh ng thành ph n sau c n phải tham gia là: Trư ng 

thôn, Y tế thôn, Chi hội trư ng phụ n .  

 

Cuộc họp được tổ chức trước khi kích hoạt từ 2-3 ngà   Địa di m họp thông 

thường tại nhà của trư ng thôn. 

 

Mục tiêu của cuộc họp này là: Sau cuộc họp, Người điều hành và cán bộ nòng cốt 

thôn đã c ng nhau thảo luận và thống nhất đưa ra được Bản kế hoạch kích hoạt 

tại thôn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ác bước của cuộc họp 

 Chào h i, giới thiệu mục tiêu cuộc họp 

 Giới thiệu nh ng nội dung tiến hành trong ngày kích hoạt tại thôn. 

 Xác định mục tiêu, kết quả c n đạt được của ngày kích hoạt ( Hu  động 

được tất cả các hộ dân tham gia, các hộ cam kết chấm dứt việc đi tiêu bừa 

bãi và đăng ký làm nhà tiêu...) 

 Thống nhất về thời gian b t đ u, địa đi m thực hiện kích hoạt 

 Phân công các thành viên chuẩn bị cho các nội dung 

 

2. Thực hiện chuẩn bị cho ngày kích hoạt 

 

2.1. Khảo sát, chuẩn bị địa đi m thực hiện kích hoạt 

 Địa đi m thực hiện kích hoạt c n đủ rộng đ  thực hiện các hoạt động, diện 

tích phụ thuộc vào số người tham gia 1,5- 2,0 mét vuông / người là đủ  Địa 

 



đi m chọn là sân ngoài trời, nếu c  điều kiện th  cũng nên chọn một địa 

đi m trong nhà g n đ  đ  dự phòng khi trời mưa   ân hội trường thôn, 

Trường m n non, Trường ti u học, Nhà trư ng thôn là nh ng lựa chọn tốt. 

Nếu đông người thì chuẩn bị trống, kẻng, loa, đài phục vụ cho việc thông 

báo, văn nghệ và điều hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Khảo sát địa đi m đi tiêu tự do 

 Chuẩn bị tốt hiện trường cho buổi kích hoạt là yếu tố rất quan trọng đ  đảm 

bảo thành công. Nên phân công cho nh ng người nhanh nhẹn, đã qua lớp 

học về CLTS chuẩn bị hiện trường thông thường nên chọn cán bộ y tế thôn 

bản.  

 Địa đi m b t buộc phải là nơi người dân thường đi tiêu tự do, còn có dấu 

hiệu về phân như phân dính trên đá, câ , dấu bọ hung đ n  Người được 

phân công chuẩn bị hiện trường cũng c n quan sát kỹ, chuẩn bị phương án 

đ  bảo vệ hiện trường, bảo vệ phân trong ngày kích hoạt. 

 

2.3 Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, vật tư, hậu c n cho ngày kích hoạt 

 Chuẩn bị 1 bàn đ  sao sơ đồ thôn, chuẩn bị dây, kẹp s t và nơi treo bản 

cam kết chấm dứt đi tiêu tự do, bản đăng ký làm nhà tiêu, bản hướng dẫn 

làm nhà tiêu... 

 Chuẩn bị nước uống cho nh ng người tham gia.  
 Vật tư : Giấy A0 : 10 tờ; Giấy A4 : 0,5 ram; Giấy A4  màu các loại: 20 tờ; Bút 

dạ viết giấy và bảng: 10 chiếc; Băng dính giấy: 2 cuộn; Bút sáp v : 1 hộp; 

Bột màu vàng: 1,0kg; Dây màu các loại 100 m; Dao, kéo ( 2)  

  

  



 

2.4. Chuẩn bị hoạt động kh i động cho ngày kích hoạt. 

 Ngày kích hoạt cũng là ngà  sinh hoạt cộng đồng  Đ  tạo nên không khí vui 

vẻ cho nh ng người dân thì các hoạt động văn h a, văn nghệ tập th  rất 

đ ng vai trò rất quan trọng. Sinh hoạt văn h a c  th  là chuẩn bị các điệu 

múa, hát mang bản s c dân tộc, các hoạt động trò chơi cũng thường được 

s  dụng.  

 Thời lượng dành cho hoạt động này từ 15-20 phút.  

 

2.5. Mời/thông báo cho bà con. 

 L n 1: Ngay sau khi có kế hoạch kích hoạt của xã thì thông báo cho người 

dân  

 L n 2: Sau cuộc họp gi a người điều hành thực hiện kích hoạt và cán bộ 

thôn c n thông báo rõ về mục đích, thành ph n, ngày giờ, địa đi m đ  

người dân s p xếp công việc tham gia. 

 L n 3: Buổi chiều, tối trước ngày kích hoạt. 

 
2 6   hân công trong nh m điều hành buổi kích hoạt:  

 C n phân công một cán bộ điều phối, gi   vai trò  nhạc trư ng đ  điều 
hành toàn bộ quá trình chuẩn bị cũng như theo d i/ điều hành kịch bản kích 
hoạt. Cán bộ này có th  từ huyện hoặc xã.  

Lưu ý: Phân công cộng tác viên khích lệ, giữ chân bà con từ phía sau, tránh bà 

con bỏ về  

 

B. Quy trình kích hoạt tại cộng đồng 

Quy trình kích hoạt tại cộng đồng 

        Tập trung các hộ dân 

1. Tạo không khí làm việc, giới thiệu, làm quen  

2. Lập sơ đồ thôn, sơ đồ khu  thải phân     

3. Thăm khu thải phân 

4.  on đường phân quay tr  lại miệng      

5. Tính lượng phân 

6. Tính toán chi phí khi có dịch bệnh liên quan đến phân người.    

7. Người dân tự nhận/ tự nói ra việc m nh ăn phải phân    

8. Người dân đăng ký, cam kết không đi tiêu bừa bãi 

9. Giới thiệu, hướng dẫn làm nhà vệ sinh 

10. Lập kế hoạch/ đăng ký làm mới, nâng cấp nhà tiêu.    

11. Xây dựng cơ chế giám sát của cộng đồng 

12. Kết thúc buổi kích hoạt 



 

BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BUỔI KÍCH HOẠT 

TT Nội dung Thời 

gian 

Địa điểm 

thực hiện 

Vật liệu, phƣơng 

tiện 

 

Ngƣời phụ 

trách 

1 Tạo không khí làm 

việc, Giới thiệu, làm 

quen   

20’ Sân, Hội 

trường thôn 

Nhạc cụ, loa, đài, 

trống, nước uống 

Trưởng thôn, 

Người điều 

hành  

2 Lập sơ đồ thôn, sơ 

đồ khu  thải phân 

40’ Sân Dây màu, Bột vàng, 

băng dính, Giấy 

A0, bút màu, bút dạ 

Cán bộ thôn, 

Người điều 

hành  

3 Thăm khu thải phân 30’ Khu thải 

phân 

Loa pin Cán bộ thôn, 

Người điều 

hành  

4 Con đƣờng phân 

quay trở lại miệng 

10’ Sân, Hội 

trường thôn 

Bảng, giấy A0, bút, 

phấn viết, cốc uống 

nước, chai nước 

sạch, mô hình phù 

hợp, phân tươi 

Người điều 

hành  

5 Tính lƣợng phân 10’ Sân, Hội 

trường thôn 

Bảng, giấy A0, bút, 

phấn viết 

Người điều 

hành  

6 Tính toán chi phí khi 

bị dịch bệnh liên 

quan đến phân 

ngƣời 

10’ Sân, Hội 

trường thôn 

Bảng, giấy A0, bút, 

phấn viết 

Người điều 

hành  

7 Ngƣời dân tự nhận/ 

tự nói ra việc mình 

ăn phải phân  

10’ Sân, Hội 

trường thôn 

Loa pin Cán bộ thôn, 

Người điều 

hành  

8 Ngƣời dân đăng ký, 

cam kết không đi tiêu 

bừa bãi 

20’ Sân, Hội 

trường thôn 

Sơ đồ thôn, giấy 

màu, hồ dán, Bút 

dạ, băng dính 

Cán bộ thôn, 

Người điều 

hành  

9 Giới thiệu, hƣớng 

dẫn làm nhà tiêu 

15’ Sân, Hội 

trường thôn 

Bảng, giấy A0, bút, 

phấn viết, hình vẽ 

nhà tiêu 

Cán bộ thôn, 

Người điều 

hành  

10 Lập kế hoạch/ đăng 

ký làm mới, nâng cấp 

nhà tiêu 

20’ Sân, Hội 

trường thôn 

Biểu đăng ký, giấy 

màu, hồ dán, Bút 

dạ, băng dính 

Người điều 

hành 

11 Xây dựng cơ chế 

giám sát cộng đồng 

20’ Sân, Hội 

trường thôn 

Bảng, giấy A0, bút, 

phấn viết, biểu 

giám sát 

Cán bộ thôn, 

Người điều 

hành  

12 Kết thúc buổi kích 

hoạt 

5’ Sân, Hội 

trường thôn 

 

 Cán bộ thôn 

 



Bƣớc 1: Tạo không khí làm việc, giới thiệu, làm quen 

 

Mục đích: 

Tạo không khí vui vẻ, làm cho người tham dự đồng tình với mục tiêu của buổi kích 

hoạt nhằm thu hút sự tham gia của người dân   mức cao nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hoạt động:  

1. Đề nghị cán bộ nòng cốt thôn điều hành ph n văn nghệ m  đ u. 

2. Trư ng thôn giới thiệu đoàn công tác với người dân. 

3. Người điều hành buổi kích hoạt: 

 Chào h i, H i một vài người dân về t nh h nh gia đ nh, con cái, sản xuất, 

Năng suất lúa... 

 Nói lời giới thiệu  

 

 LỜI GIỚI THIỆU ( ví dụ) 

 Giới thiệu tên, nơi làm việc: Tôi tên là…, hiện đang làm việc tại…. 

 Mục đích: Hôm nay tôi về  đây để thăm hỏi,  học tập tình hình làm ăn, cuộc 

sống/ sinh hoạt, tình hình vệ sinh môi trường của  bà con trong thôn mình, 

trên cơ sở đó bàn cách làm sao cho  thôn mình ngày một tốt hơn. Chúng ta 

sẽ cùng nhau làm việc trong buổi sáng nay. 

 Thống nhất mục đích và thời gian làm việc: Bà con có nhất trí/ đồng ý 

tham gia buổi làm việc này không? 

 Đề nghị sự giúp đỡ: Tôi chưa thông thạo về phong tục tập quán, điều kiện 

ở đây, mong được bà con coi là người trong thôn và tạo điều kiện giúp đỡ. 

 

Lƣu ý:  

 Cần nhớ tên, chức vụ của lãnh đạo thôn như trưởng thôn, bí thư chi bộ 

thôn....để tạo xưng hô và tạo thân thiện khi bắt đầu làm việc với người dân 

 
 



 Tạo không khí  hòa đồng, thân mật , vui vẻ trước : Có thể đề nghị bà con 

đếm số người tham dự bằng tiếng dân tộc. Hỏi tên một vài người và yêu 

cầu nói to trước đám đông. 

 Quan sát và nói chuyện, hỏi chuyện với những người nhìn mình, tươi cười 

 Tránh hiểu lầm là đến để bảo ban/ cho/ bắt người dân làm nhà vệ sinh 

 Trong trường hợp đa số người dân không biết tiếng phổ thông. Nên nói rõ 

“Tôi không nói được tiếng của bà con, xin phép bà con dược dùng tiếng phổ 

thông và nhờ người phiên dịch” Sử dụng những người thông thạo tiếng dân 

tộc để làm phiên dịch như Trưởng thôn, cán bộ xã….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp cuối phần:  

Xin cảm ơn bà con!  

Bà con đã nhất trí với nội dung buổi làm việc. Xin bà con dành một tràng vỗ tay 

thật lớn để cùng nhau xây dụng sơ đồ của thôn bản.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bƣớc 2: Lập sơ đồ thôn, sơ đồ khu vực thải phân 

 

Mục đích:  

 ơ đồ thôn gi p cho người dân có một bức tranh tổng th  về tình hình vệ sinh của 

thôn, sơ đồ giúp cho mọi người nhìn thấy khu vực đi vệ sinh tự do trong thôn, và 

nh ng khu vực đ  g n khu dân cư, nhà   như thế nào?  ơ đồ khu vực thải phân 

phải do chính người dân xây dựng nên, trong quá trình thực hiện, quá trình phân 

tích  người dân s  cảm thấy xấu hổ. 

 

Chuẩn bị: 

Chọn một khu vực rộng  đ  mọi người trong thôn có th  đứng chung quanh đ  

nhìn, và có th  tham gia được.  

 

 

Chuẩn bị vật liệu gồm: Phấn v , gạch đá nh  , thẻ tre đ  xếp nhà dân, vật liệu đ  

bi u hiện rừng, sông suối, dây nhiều màu, Phiếu giâý c t đ  viết tên các hộ trong 

thôn. Phấn màu đ  v  ranh giới, Bột màu vàng đ  đánh dấu khu vực thải phân.  

Chú ý: Ranh giới nên dùng màu đỏ, đường giao thông dùng màu nâu, vàng, sông, 

suối dùng màu xanh cửu long, xanh nước biển, cây, rừng dùng màu xanh lá cây 

 

Các hoạt động: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Xác định ranh giới, hƣớng 

2. Xác định đƣờng giao thông, sông, 

suối, núi, ruộng, nƣơng.... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sao 
sơ đồ 

trên giấy 

khổ A0 

3. Xác định các mốc chính ( Trƣờng, 

trạm y tế, nhà văn hóa...) và nhà dân  

 

 

4. Xác định khu vực đi tiêu  

 

5. Xác định khu vực đi tiêu bừa bãi 

nhiều nhất trong cộng đồng 



1. Xác định ranh giới:  

Mời một người dân có kinh nghiệm, uy tín, có hi u biết lấy dây màu khoanh đường 

ranh giới của thôn.  

 Có ai có thể xác định được ranh giới thôn mình không? 

 Nếu có sợi giây như thế này, đề nghị các bác căng một đường ranh giới của 

thôn mình! 

 ũng c  th  b t đ u bằng câu h i sau: 

 Nơi mình đang đứng ở đây thì nhà trụ sở ban nhân dân thôn/ nhà trưởng 

thôn ở đâu? thôn ta giáp với thôn nào?  

 Có những thôn nào ở xung quanh thôn mình? 

 Phía nào là mặt trời mọc? Phía đó giáp với đâu? thôn nào? 

 

 
 

2. Xác định đƣờng giao thông, suối, núi....(Dùng dây màu) 

 Đường trục chính của thôn chạy từ đâu, đến đâu, qua những điểm nào, 

dùng gì để biểu hiện nó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Xác định các mốc chính và nhà dân 

H i và đề nghị người dân dùng gạch đá, s i, thẻ tre đ  đặt vào vị trí 

 Xác định các điểm công cộng: điểm trường,  mẫu giáo,  

 Xác định vị trí nhà trưởng thôn, nhà lãnh đạo thôn, Nơi đang đứng, trục đường.. 

Mời một,hai người dân, h i tên và đề nghị : 

 



 Bác có thể xác định được vị trí nhà mình trên sơ đồ này không? 

 Bác dùng viên sỏi này đặt vào đúng vị trí đã xác định! 

 Đề nghị người dân xác định vị trí, đặt sỏi và viết tên các hộ đặt vào đúng vị trí.  

 h  ý đề nghị nh ng người biết ch  viết giúp nh ng người không biết ch . Ki m 

tra xem đã đ   đủ các hộ ha  chưa 

 Đề nghị các các đếm lại xem thôn, thôn ta có bao nhiêu hộ trên sơ đồ! 

 Có còn thiếu hộ nào nữa không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Xác định các  khu vực thải phân tự do  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H i:  Đi vệ sinh, phân ở đây  thường gọi là gì?  B t đ u s  dụng 

từ nà  trong điều hành ví dụ:  Đi ỉa/ đi c u ,  cứt    Khỉ   

 

 H i một người dân:  

- Bác thường hay đi ỉa vào buổi sáng hay buổi chiều? 

- Tối qua, sáng nay bác đi ỉa/ đi tiêu ở đâu?  đưa bột vàng và 

đề nghị người đ  r c vào đ ng vị trí đ   

 H i tiếp: có nhiều người đi vệ sinh ở đó không? đưa bột vàng và 

đề nghị người đ  r c vào đ ng vị trí đ   

-  

 Đề nghị nh ng người dân khác xác định vị trí thải phân và đánh 

dấu bằng bột màu vàng bằng tay. 

-  

 H i: Chỗ đó gần đâu, cách nhà bao xa, có những hộ nào cũng đi 

vệ sinh ở đó? Còn có những nơi nào khác? đưa bột vàng và đề 

nghị người đ  r c vào đ ng vị trí đ   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Xác định khu vực thải phân chính 

 

 au khi đã hoàn chỉnh sơ đồ thải phân  Người điều hành h i: 

 Chỗ nào  có nhiều người đi vệ sinh tự do ngoài trời nhất? 

 Chỗ nào là khu có nhiều phân nhất? 

 Nếu bây giờ đi đến đó thì nơi nào còn có nhiều phân nhất? 

 

Lƣu ý: 

 Sơ đồ thôn, sơ đồ khu vực thải phân sẽ còn sử dụng lâu dài để thấy được 

sự thay đổi, biến chuyển tình hình vệ sinh của cộng đồng.  

 Tùy theo điều kiện thời tiết, diện tích để quyết định làm ngoài trời, trong nhà. 

Với số lượng người tham gia đông thì làm trên đất, diện tích rộng là tốt nhất.  

 Chuẩn bị các bìa giấy màu để ghi tên hộ sẽ tiết kiệm được thời gian. 

 Chuẩn bị kỹ câu hỏi điều hành cho từng bước. 

 Trao đổi trước với những người biết tiếng phổ thông như giáo viên, thanh 

niên và đề nghị họ giúp đỡ  trong trường hợp người dân không biết hoặc 

không thạo tiếng phổ thông. 

 Luôn luôn động viên, khuyến khích mọi người tham gia, Trong những 

trường hợp mọi người chưa sẵn sàng tham gia thì mời trưởng thôn, lãnh 

đạo thôn tham gia trước. 

 Người dân xấu hổ, ngại không tham gia trước hết xem lại câu hỏi, lời giao 

việc của mình, quan sát, khuyến khích những người sẵn sàng thực hiện tạo 

hiệu ứng “Lan tỏa” để những người khác tham gia 

 Người điều hành bốc bột vàng trước, yêu cầu, khuyến khích mọi người 

dùng tay bốc bột vàng để tạo ấn tượng.  

 Nên dùng sỏi, lá cây.. để biểu hiện các mốc,  nhà dân để có thể dịch 

chuyển được khi có ý kiến khác. 

  Phân công người sao chép sơ đồ lên giấy Ao để sử dụng cho các bước 

sau. 

  Chú ý một số hành động của người điều hành, hoặc người dân lau tay sau 

khi bốc bột vàng để sau này liên hệ với con đường lây truyền phân miệng  

 

Lƣu ý khi sao sơ đồ: 

  



 Nên cắt trước hình nhà các hộ dân: Màu tím, nâu: Hình ruộng, nương, rừng. 

Hình cây: màu xanh lá cây. Phân thải ra hình không cố định là vàng  

 Chuẩn bị bút/ sáp màu để vẽ ranh giới, đường đi, sông suối… 

 Chuẩn bị hồ để dán các hình vào sơ  đồ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp cuối  phần:  

Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong sơ đồ thôn và khu vực thải phân. Chúng ta 

đã biết khu vực nào còn phân thải bừa bãi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bƣớc 3. Đi thăm khu vực thải phân 

 

Mục đích: Tạo cho cộng đồng cảm giác ghê t m khi trực tiếp ng i, nhìn thấy 

phân, đồng thời người dân tự  xấu hổ v  m nh cũng là người thải phân ra môi 

trường. 

Các hoạt động: 

1. Lựa chọn khu vực thải phân và có phân tƣơi để đi thăm: là khu vực có 

nhiều phân thải tự do ngoài môi trường. Chú ý bảo vệ hiện trường không cho động 

vật ăn, không cho bọ hung đào mất phân... 

Thông thường hay   bờ suối, bụi câ , bãi đá, g c vườn, hoặc c u cá còn dính 

phân, bờ kênh còn phân tươi  Có th  ngay trong hố phân lợn khi đi tiêu chung, c  

th    nhà tiêu không được che kín đ  phân tiếp xúc trực tiếp với môi trường 

ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi thải phân phải chính xác, Phân tại hiện trường có th  chuẩn bị. Vấn đề là 

người dân thừa nhận đ  là nơi người dân đi ỉa nhiều nhất. 

 

2. Cùng ngƣời dân đi xem khu vực thải phân 

 Mời bà con thăm khu vực thải phân nhiều nhất. Nên quản lý mọi người 

trong quá tr nh thăm khu vực  thải phân  Không nên đ  cho ai đi ra xa. 

Người điều hành nên đi đ u,một số cán bộ nòng cốt của thôn đi cuối cùng 

đ  khích lệ và quản lý. 

 Người hướng dẫn nên bi u hiện trạng thái b nh thường(trung tính) đ  điều 

hành 

 Người hướng dẫn quan sát các thành viên : nét mặt, c  chỉ, có bịt mũi, nín 

th ., nói gì?.....xem cách phản ứng như thế nào. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lƣu ý:  

Đi thăm khu thải phân có mục đích là tạo nên cảm giác kinh tởm thông qua các 

giác quan của mỗi người tham gia. Vì vậy trong quá trình hướng dẫn phải chú ý 

quan sát biểu hiện của người dân. Nếu đã có biểu hiện sợ, kinh tởm thì có thể 

chuyển sang bước sau. Nhưng nếu quan sát thấy chưa có nhiều biểu hiện kinh 

tởm thì nên mời bà con đi vòng quanh, sát gần khu vực có nhiều phân thải hoặc 

mời bà con đến sát gần đống phân, mời bà con ngồi xuống xung quanh. 

 

3. Phân tích về phân : Kéo dài thời gian để gây cảm giác 

Đặt câu h i:  

 Đây là phân người hay của súc vật? Phân này của ai? mới hay cũ?   

 Phân này của người lớn hay trẻ em? Có những con vật gì đến đây?  

 Có nhiều ruồi không? có những con vật nào khác nữa?  

 Khi mưa thì phân này chảy đi đâu? Bãi phân này rồi sẽ ra sao? 

 Xuống nước rồi thì phân này sẽ đi đâu? Phân nổi trên mặt nước rồi sẽ đi 

đâu? Nước trong hầm cá, ao cá thì sẽ đi đâu? 

 Khi mình đi làm ruộng thì uống nước ở đâu? Bà con sử dụng nước ở đâu? 

 Nước sử dụng cho ăn uống hàng ngày lấy từ đâu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hỏi về cảm giác: Tập trung vào các đối tƣợng có phản ứng trƣớc 

 

 

 



 Chú ý quan sát nh ng người có bi u hiện kinh sợ:  

Nôn, ọe, mửa; Khạc nhổ liên tục; Bịt mũi, nín thở; Không dám nhìn thẳng, 

nhìn đi chỗ khác; Đứng tránh xa, lảng đi chỗ khác, đứng sau người khác; 

Cố gắng nói chuyện khác, pha trò;  đi nhanh, giục nhanh lên, nhìn đồng 

hồ…. 

 Đặt câu h i: 

- Tại sao bịt mũi? Tại sao lại đi nhanh? Tại sao đứng xa?..... 

- Có thấy bẩn không? Có thấy sợ không? Nếu mình đứng ở đây mà 

xung quanh toàn là phân, không có đường đi ra thì mình cảm thấy 

thế nào? 

- Nếu đang đi vệ sinh mà bị người khác bắt gặp có xấu hổ không? 

Lƣu ý: 

Trong nhiều trường hợp s  c  kh  khăn khi t m bằng chứng do bị động vật ăn 

phân, cá ăn phân, mưa, nước cuốn trôi, ......Nên: 

 Phối hợp với trưởng thôn để tìm. Chú ý tìm những khu vực ở xa, ven suối. 

 Tìm giấy , que, lá đã chùi, đống đất đùn lên,  

 Lưu ý hiện tượng những đứa trẻ, vừa chơi, vừa ăn bên cạnh khu vực có 

phân?  

 

Trường hợp nếu trời mưa to có th  mang phân về địa đi m tổ chức buổi kích hoạt, 

đ    một nơi thuận tiên và mô ph ng đ  là khu thải phân tự do đ  thực hiện bước 

này. 

Tổng hợp cuối  phần:  

Thưa bà con! Khi nhìn thấy phân chúng ta thấy rất sợ, khi ngửi mùi phân chúng ta 

thấy kinh tởm. Nhưng chúng ta cần phải biết phân đó sẽ đi đâu? Ảnh hưởng thế 

nào đến môi trường và ảnh hưởng thế nào đến chúng ta?   

Bây giờ tôi xin mời bà con trở lại khu thực hiện lễ phát động để chúng ta tiếp tục 

chương trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bƣớc 4: Con đƣờng quay trở lại của phân 

 

Mục đích: Chứng minh cho người dân thấy nếu họ thải phân tự do ra môi 

trường thì ch c ch n là phân s  quay tr  lại miệng của m nh  Người dân s  thực 

sự ghê sợ, rùng mình khi họ biết rằng m nh đã uống hoặc ăn phải phân của mình 

hoặc phân của người khác 

Các hoạt động: 

1. Thí nghiệm với cốc nước 

 Chuẩn bị: 

- Một chai nước sạch, cốc, ly trong không màu, Một bãi phân tươi 

 Các bước thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chứng minh là cốc nước sạch 

- Giơ một cốc/l  nước sạch trước mặt mọi người 

- Người hướng dẫn uống một ngụm nước trước mặt mọi người, mời 

một người uống. 

 

 Làm bẩn cốc nước bằng phân 

     Đề nghị bà con chú ý xem tôi làm  

Làm bẩn sợi tóc bằng phân 

Dùng một sợi tóc sạch, sợi chỉ, cước màu đen, cành lá rất nh  giơ cho 

mọi người nh n, sau đ  nh ng vào một bãi phân tươi  

Làm bẩn cốc nước bằng sợi tóc 

Nhúng sợi t c vào côc nước. 

 

 

Chứng minh cốc nƣớc là sạch 

Làm bẩn cốc nƣớc bằng phân 

Hỏi mọi ngƣời uống cốc nƣớc đã 

nhiễm bẩn 

 

 

Liên kết với hình ảnh con ruồi 

 

Chứng minh mọi ngƣời vô tình ăn, 

uống phải phân 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hỏi mọi người 

 Giơ cốc nước lên và h i:  

- Có ai muốn uống cốc nước này không?  

- Tại sao không có ai muốn uống cốc nước này? Nước có đục không? thế 

thì tại sao lại không muốn uống? 

 Liên kết hình ảnh sợi tóc và con ruồi 

- Có ai biết  con ruồi không? Nó hay đậu ở đâu? Con ruồi có mấy chân? 

- Nếu coi như sợi tóc này là một chân con ruồi thì con ruồi hay một sợi tóc 

   mang nhiều phân hơn?  

- Chứng minh chúng ta đã ăn, uống phải phân người 

o Nếu con ruồi đậu vào cốc nước thì phân ở chân ruồi sẽ đi đâu? 

o Khi chúng ta uống cốc nước này thì chúng ta đã uống những gì? 

o Chúng ta có cảm giác thế nào nếu biết là mình đã ăn phải phân của 

người khác? Đó là phân của ai? của chúng ta hay của người khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Thí nghiệm 2:  Hình nộm người đi tiêu ở cầu tiêu ao cá (thí nghiệm này 

dùng cho vùng sông nước có tập quán đi tiêu tại các cầu tiêu ao cá) 

Chuẩn bị: 

Hình nộm người làm băng tuýp thuốc đánh răng đã hết và nhồi vào đó đầy phân 

người, đóng nắp lại và trang trí giống hình người. 

Một số cốc nước trong như thí nghiệm trên. 

Tiến hành thí nghiệm 

  

 



 Chứng minh là cốc nước sạch 

Giơ một cốc/l  nước sạch trước mặt mọi người. Người hướng dẫn uống một 

ngụm nước trước mặt mọi người, mời một người uống. 

 Làm bẩn cốc nước bằng phân 

THV n i to: Đề nghị bà con chú ý xem tôi làm !  

Mở nắp, bóp 2-3 cục phân từ mô hình người đang ngồi ỉa xuống cốc nước đầu 

tiên, để lắng khoảng 2-3 phút rồi rót một ít nước trong từ cốc nước thứ nhất vào 

cốc nước trong thứ hai, để lắng 2- 3 phút rồi tiếp tục rót phần nước trong từ cốc 

thứ hai vào cốc nước sạch thứ ba, tiếp tục như vậy đến cốc nước thứ 5, thứ 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hỏi mọi người 

 Giơ cốc nước lên và h i:  

- Cốc nước còn trong không? 

- Có ai muốn uống cốc nước này không?  

- Tại sao không có ai muốn uống côc nước này? có đục không? thế thì tại 

sao lại không muốn uống? 

Phân tích 

- Đi tiêu xuống ao phân sẽ đi đâu? 

- Cá ăn có hết không? 

- Phân có tan ra nước không? 

- Nước trong ao có chảy ra kênh, rạch không? 

- Người dân trong thôn/ấp có sử dụng nước kênh, rạch không? 

- Khi đi làm ruộng xa nhà, nếu khát thì chúng ta uống nước ở đâu? 

- Nếu uống nước ở kênh, rạch thì ngoài nước chúng ta đã uống phải gì? 

 

3.  Con đƣờng phân quay trở lại ? Phân này sẽ đi về đâu?  

 Vẽ sơ đồ Phân – Miệng khổ lớn dán trước mặt mọi người và hỏi: 

 Ngoài ruồi mang phân thì phân quay trở lại chúng ta qua những con đường  

   nào  là chính? 

 Khi đi thăm các bác thấy trên đống phân có những con vật gì?  những con vật 

này mang phân quay tở lại theo cách nào? 

 



 Ngoài các con vật thì còn có con đường nào khác mang phân trở lại? (Phân 

đính vào đâu? bánh xe? dây buộc gia súc? dép, chân, quần áo?..) 

 Phân còn đi đâu?  qua nước, gió không?....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lƣu ý: 

 Không nên giơ cốc nước trực tiếp về một người cụ th  nào đ  h i có uống 

được cốc nước đã nh ng t c c  phân    

 Khi h i có ai muốn uống không? nếu c  người n i là  uống được  c  người 

nói là không thì nên h i nh ng người trả lời  là  không   và h i lý do. 

  h  ý đến thái độ của người dân : im lặng, đăm chiêu, thảo luận với nhau, 

lời nói của mọi người; và kiên nhẫn chờ đợi đến khi họ tự nói, tự khẳng 

định là m nh ăn phải phân. 

 Có th  bổ trợ bằng hình ảnh một con ruồi với 6 chân dính đ y phân. 

 Nên bổ trợ bằng cách bày thêm thức ăn bên cạnh bãi phân tươi và h i: 

- Ruồi có hay đậu vào đĩa thức ăn không? 

- Nếu ruồi đậu vào đĩa thức ăn thì phân ở chân ruồi sẽ đi đâu? 

- Nếu chúng ta ăn thức ăn này thì phân sẽ đi đâu? 

 Có th  liên hệ với lý do tại sao mọi người phải lau/ r a tay sau khi s  dụng 

bột vàng   bước lập sơ đồ thôn bản 

 Nh ng nơi s  dụng c u tiêu ao cá, người điều hành nên chuẩn bị thêm 1 
chai nước m c từ c u tiêu ao cá, đ  s  cho bà con xem về mặt cảm quan, 
sau khi đã thí nghiệm về con đường lâ  tru ền xong 

 Đ  người dân d  hình dung, các tập huấn viên tuyến tỉnh/ cộng tác viên 

thôn xã có th  chuẩn bị thêm mô h nh  c u tiêu ao cá  đ  trình di n thì s  

hiệu quả hơn  Giải thích rõ ràng  cốc nước thứ nhất (c  người đi tiêu) c  

th  là dạng c u tiêu áo cá/ sông .. tùy  theo  thực trạng của địa phương 

 

Tổng hợp cuối  phần:  

Thưa bà con! Như vậy chúng  ta đã thừa nhận nếu không biết thì đã vô tình ăn 

phải phân của mình hoặc phân của người khác phân. Nếu đúng là như vậy thì bà 

con sẽ thấy thế nào?  Bây giờ tôi xin mời bà con tiếp tục cùng nhau thực hiện một  

phép tính đơn giản sau. 

 

 



Bƣớc 5. Tính lƣợng phân thải 

Mục đích: 

 àm tăng sự kinh t m, khiếp sợ khi biết số lượng phân do cả thôn thải ra một năm 

lớn đến mức nào và người dân s  nhận ra mức độ ảnh hư ng rất lớn của phân 

đối với cộng đồng.  

 

Các hoạt động: 

 

1. Tính lƣợng phân thải của một ngƣời một ngày 

 Liên tưởng đến bãi phân vừa thăm,  

 Mỗi ngày một người thải ra bao nhiêu phân? Có được 1 lon sữa bò không? 

hay bằng một bắp ngô, củ khoai, trái chuối?.... ( 3 lon đầy thì được 1 Kg) 

 Ai đi nhiều nhất thì bằng bao nhiêu lon sữa bò? Ai đi ít nhất thì bằng nào? 

Khuyên người dân nên ăn nhiều để có sức khỏe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tính lƣợng phân thải của một ngƣời trong một tháng, một năm 

 Tập huấn viên: Nếu một người m i ngày thải ra 1 lon s a bò  thì một tháng  

bao nhiêu lon. Ví dụ : 1 người/ 1 tháng  thải ra 30 lon s a bò phân ( bằng 

10 kg) 

 H i về một loại vật dụng thường d ng đ  đựng lúa, ngô..:  

- Bà con ở đây thừng dùng cái gì để đựng ngô, lúa….khi phải vận 

chuyển đi xa?  Ví dụ: Thúng, sọt, bì tải….. 

- Một thúng, sọt, bao tải…này thì bằng bao nhiêu lon sữa bò, bắp 

ngô….ví dụ: 1 thúng thì bằng 30 lon sữa bò. 

- Như vậy một người thải ra trong 1 tháng là 30 lon phân hoặc một 

thúng phân. Như vậy 1 năm thì một người sản xuất ra bao nhiêu 

Thúng,sọt, bì tải…...phân: ví dụ 12  thúng phân. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Người điều hành vừa h i, vừa ghi chép trên bảng hoặc giấy khổ A0 

 

Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tính lƣợng phân thải của cả cộng đồng trong một năm 

 Thôn mình có bao nhiêu hộ?  

 Thôn mình có bao nhiêu người tất cả? ví dụ 300 

 Nếu một người một năm sản xuất ra 12 thúng phân thì 300 người sản xuất 

ra bao nhiêu thúng? Ví dụ: 3,600 thúng phân bằng 36 tấn phân. 

 Nếu dùng xe 1 tấn để chở thì hết bao nhiêu xe? 36 xe,  

 

Người điều hành vừa h i, vừa ghi chép trên bảng hoặc giấy khổ A0 

      Ví dụ: 

 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ngƣời/1 năm: 12 
thúng/sọt phân 

 

Thôn có 300 nhân 
khẩu 

 

300 ngƣời/1 năm: 
300 x 12 thúng 

phân= 3600 
thúng/sọt phân=  

36 tấn phân 
 

1 ngƣời/ 1 
ngày: 1 lon 
sữa bò / 2 

lõi ngô 

1 ngƣời/ 1 
tháng : 30 

lon sữa bò/ 

60 lõi ngô 

30 lon sữa 
bò/ 60 lõi 
ngô = 1 

thúng/sọt 
 
 

1 ngƣời/1 
tháng : 1 
thúng/sọt 

phân 

1 ngƣời/1 
năm: 12 

thúng/sọt 

phân 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Phân tích 

 Viết số 3600 thúng phân rất to lên giấy 

 3600 thúng phân có nhiều không?  

 Nếu tập trung cả 3600 thúng phân đến đây thì to bằng nào?  

 Nếu chứa vào một nhà thì nhà to bằng nào? 

 Nếu cả 3600 thúng phân này chảy xuống sông thì  thế nào? 

 Nếu trải rộng toàn bộ số phân này thì rộng bằng bao nhiêu? 

Lƣu ý 

 Mục tiêu của hoạt động này là tạo ấn tượng về số lượng  lớn, chứ không 

phải là tính toán chính xác số lượng phân thải ra  Trường hợp nh ng hộ đã 

có nhà vệ sinh rồi nếu họ yêu c u không tính lượng phân vào đâ  th  c  th  

h i lại là phân thải ra có ảnh hư ng gì không hoặc có th  chấp nhận yêu 

c u của họ đ  tách riêng ra. 

 Làm tròn các số liệu đ  cho d  tính. Không nên phức tạp hóa việc tính toán. 

 Dùng hình v  so sánh lượng phân thải của một người  và cộng đồng  

 Nếu có các vật đựng: Lon, Thúng, Bung, Bì tải,  hi th  nên bà  ra và giơ lên 

cho mọi người thấy s  d  h nh dung hơn 

 Ghi số lượng đã qu  đổi  lên tờ giấ  treo lên trước mặt mọi người. 

 Nếu người dân không d ng đơn vị kg thì  

- Quy ra bắp ngô, hòn đá, lon; Mỗi thúng được bao nhiêu lon? 

- Mỗi phi bao nhiêu thúng? Mỗi xe bao nhiêu phi? 

 

Tổng hợp cuối  phần:  

Thưa bà con! Hôm nay chúng ta đã biết lượng phân của cả thôn, bản chúng ta thải 

ra một năm nhiều đến mức nào. Nếu toàn bộ lượng phân đó thải ra bừa bãi thì sẽ 

ảnh hưởng thế nào đến môi trường và ảnh hưởng thế nào chúng ta?   

Bây giờ tôi xin mời bà con cùng tính xem phân do chúng ta thải bừa bãi sẽ gây 

thiệt hại thế nào qua ví dụ sau đây. 

 

 



Bƣớc 6:  

Tính chi phí khi bị dịch bệnh liên quan đến phân ngƣời 

 

Mục đích: Trên cơ s  phân tích tác hại của phân tới sức kh e con người qua 

các loại bệnh thường gặp. Việc tính toán chi phí phải b  ra khi bị các bệnh liên 

quan đến phân người s  làm cho người dân ý thức rõ ràng về mối liên quan gi a 

đi tiêu tự do và các loại bệnh và mức độ thiệt hại về sức kh e, tổng chi phí phải b  

ra đ  trả cho việc ch a bệnh đ  người dân đi đến quyết định tha  đổi về nhận 

thức với việc đi tiêu tự do. 

Các bƣớc:  

1. Xác định các bệnh liên quan đến phân 

 Nếu ăn, uống phải phân thì hay mắc những bệnh gì? 

 Còn những bệnh gì khác nữa? 

 Ghi chép toàn bộ những tên bệnh lên tờ giấy khổ lớn để người dân dễ nhìn 

thấy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Tính chi phí khi bị bệnh 

 Nếu mắc bệnh thì việc gì sẽ xảy ra? 

 Khi mắc bệnh thì tốn kém, mất những gì? 

 Tiền thuốc hết bao nhiêu? 

 Thường thì mất mấy ngày mới khỏi 

 Cần bao nhiêu người chăm sóc trong những ngày đó? 

 Nếu tính ra số công lao động thì là bao nhiêu? một công bao nhiêu tiền?  

 Ốm có đi  làm việc đươc không? Nếu không làm việc được thì phải thuê lao 

động hết bao nhiêu tiền?  

 Trẻ em ốm có đi học không?... 

 

Lưu ý: Ghi chép toàn bộ những chi phí phải bỏ ra khi bị các bệnh liên quan đến 

phân người lên bảng, giấy khổ lớn để người dân theo dõi dễ dàng. 

 

 

 



3. Tính chi phí khi cộng đồng bị dịch bệnh 

 Mỗi đợt ốm như vậy thì tính ra tiền hết bao nhiêu? Hết bao nhiêu lúa? Bao 

nhiêu con lợn? Bao nhiêu con trâu?.... 

 Thôn mình có ....người... Nếu cả thôn đều bị dịch thì chi phí hết bao nhiêu 

con trâu? Bao nhiêu con lợn? Bao nhiêu lúa?  

 Cả thôn  một vụ sản xuất ra bao nhiêu tấn lúa?  

 Cả thôn có bao nhiêu con lợn/ con trâu?  

 Bà con thấy số lúa, số trâu, bò, lợn mất đi có lớn không? 

 Số lúa, trâu, bò, lợn đó mất đi vì lý do gì?  

 

Lưu ý: Viết con số 150 triệu đồng, 16 con trâu? thật lớn lên giấy khổ to, nếu vẽ và 

tô màu thì càng tốt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp cuối  phần:  

Thưa bà con! Chúng ta đã phân tích tác hại của phân tới sức khỏe con người và 

tính toán chi phí phải bỏ ra khi bị bệnh. Bà con đã nói là rất lo lắng nếu tình hình 

dịch bệnh xảy ra.  

Bây giờ tôi xin mời bà con cùng nhớ lại toàn bộ những nội dung chúng ta đã tiến 

hành từ khi xây dụng sơ đồ thải phân của thôn bản mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Bƣớc 7 : Ngƣời dân tự nói/  khẳng định là mình đã ăn phải phân 

 

Mục đích:  au khi đã thực hiện qua 6 bước đ  gia tăng cảm giác xấu hổ, lo l ng 

và kinh sợ th  đâ  là bước rất quan trọng đ  tất cả người dân tham gia chính thức 

cùng xác nhận tình trạng người dân ăn phân lẫn của  nhau và cùng khẳng định 

m nh đã ăn, uống phải phân của mình và phân của người khác. 

Các hoạt động:  

 

1. Ngƣời điều hành chuẩn bị để tất cả mọi ngƣời có thể nhìn rõ nhất. 

 Treo lại sơ đồ phân thải của thôn, thôn. 

 Treo lại kết quả tính toán lượng phân thải ra môi trường. 

 Chu trình phân quay tr  lại miệng. 

 Đặt cốc nước đã nh ng phân  

 Đặt đ a thức ăn cạnh bãi phân tươi  

 

2. Nhắc lại kết quả các bƣớc trƣớc 

TT Công cụ Câu hỏi điều hành 

1 Sơ đồ thải 

phân ( B.2) 

Nhìn vào sơ đồ thôn bản này, các bác có nhận xét gì? Màu vàng 

trên sơ đồ biểu hiện cái gì? Các bác có thấy sợ không? 

2 Lƣợng phân 

(B.5) 

Chỉ vào kết quả tính lượng phân thải và h i: ..tấn, ...thúng này là 

tấn, thúng gì? Số này có lớn không? có nhiều không?  

3 Chi phí khi bị 

dich bệnh 

(B.6) 

Chỉ vào số trâu, bò, lợn, số lúa theo kết quả tính chi phí khi bị dịch 

bệnh liên quan đến phân người và h i: Số này có lớn không? Có 

nhiều không? Nếu mất đi bà con có thấy tiếc không? 

4 Các con 

đƣờng phân 

quay lại 

miệng ( B.4) 

Chỉ vào bức tranh con ruồi và h i: Có những con đường nào đưa 

phân quay trở lại miệng? Có nhiều con đường đưa phân quay trở 

lại miệng không? Như vậy phân thải tự do có dễ dàng quay trở lại 

miệng không? Bà con có thấy kinh sợ không?  

5 Cốc nƣớc, 

đĩa thức ăn  

(B.4) 

Giơ cốc/ ly nước, đĩa thức ăn đã dính phân và hỏi: Bà con còn 

nhớ cốc/ly nước và đĩa thức ăn này trong  bước trước không? 

Như vậy ngoài nước, thức ăn có sẵn thì sau khi con ruồi đậu vào 

đã mang theo cái gì vào? 

6 Khẳng định 

việc ăn phải 

phân 

Xin hỏi bà con, Nếu mình không biết mình uống cốc/ ly nước này, 

ăn đĩa thức ăn thì ngoài nước, thức ăn mình đã  vô tình uống, ăn 

thêm phải gì?  

Tôi nghe chưa rõ, đề nghị bà con nói rõ hơn ! 

Đề nghị bà con nói thật to chúng ta đã vô tình uống, ăn phải gì 

nào? Thế phân đó là phân của ai? Của ai nữa? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp cuối  phần:  

Thưa bà con! Chúng ta đã khẳng định rằng chính chúng ta đang ăn, uống phải 

phân của mình và của người khác. Việc đó thật kinh khủng và khó mà tưởng tượng 

được. Chúng ta cần phải làm một điều gì đó để thoát ra khỏi tình trạng này. 

Bây giờ tôi xin mời bà con cùng tham gia hoạt động tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bƣớc 8: Ngƣời dân tự đăng ký cam kết không đi tiêu tự do 
 

Mục đích:  
Khuyến khích người dân chuy n từ tha  đổi nhận thức về tác hại của việc đi tiêu 
tự do sang tha  đổi hành vi đ u tiên là cam kết chấm dứt đi tiêu tự do. 

Các hoạt động: 
1. Ngƣời điều hành dùng các câu hỏi để dẫn dắt  

TT Nội dung Hoạt động của ngƣời điều hành 

1 Tiếp tục tình 

trạng ăn 

phân ? 

Thưa bà con, Vừa rồi bà con đã khẳng định rằng mình đã và đang 

phải phân của mình và của người khác. 

Chúng ta muốn tiếp tục tình trạng ăn phải phân của mình, của 

người khác không? 

2 Chấm dứt 

tình trạng 

ăn phân 

Chúng ta có muốn chấm dứt tình trạng ăn phải phân của mình, của 

người khác không?  

Chúng ta có muốn chấm dứt tình trạng con cháu, thế hệ tương lai 

ăn phải phân của chúng ta không? 

Chúng ta có thực sự quyết tâm chấm dứt tình trạng ăn phải phân 

của mình, của người khác không? 

3 Chấm dứt đi 

tiêu bừa bãi 

Tập huấn viên chỉ vào bức tranh con ruồi và h i: Để chấm dứt tình 

trạng ăn phải phân lẫn nhau thì việc đầu tiên chúng ta làm là gì? 

Chấm dứt tình trạng đi tiêu bừa bãi!!! 

Chúng ta có thực sự muốn chấm dứt tình trạng đi tiêu bừa bãi 

không? Chúng ta có thực sự quyết tâm chấm dứt tình trạng đi tiêu 

bừa bãi không? 

Nếu bà con quyết tâm chấm dứt tình trạng đi tiêu bừa bãi thì chúng 

ta sẽ hô 3 lần “ quyết tâm”;  

4 Đăng ký 

chấm dứt đi 

tiêu bừa bãi 

Nếu bà con đã qu ết tâm chấm dứt tình trạng đi tiêu bừa bãi, thì 

chúng ta bi u thị sự quyết tâm đ  bằng cách như sau: d ng h nh 

tròn màu đ , dán ngay vào khu vực  thải phân bừa bãi. 

Mời một người đăng ký chấm dứt đi vệ sinh ngoài trời lên, hướng 

dẫn họ dùng hình tròn màu đ , dán ngay vào khu vực mà họ thải 

phân bừa bãi. 

H i ý kiến người dân: Nếu bà con đã giơ tay quyết tâm biểu quyết, 

bà con có đồng ý cử người đại diện cho nhóm, tổ của mình lên dán 

đăng ký không?  

Nếu bà con đồng ý thì chúng ta cử đại diện tiến hành. 

5 Hoàn thiện 

đăng ký 

chấm dứt đi 

tiêu bừa bãi 

Cả thôn chúng ta có muốn chấm dứt tình trạng đi vệ sinh tự do 

ngoài trời không? 

Còn có ai chưa đăng ký? 

Nếu còn vài người chưa đăng ký thì cả thôn đã chấm dứt được tình 

trạng ăn phải phân lẫn nhau hay chưa? 

Đếm số hộ đã đăng ký thể hiện trên sơ đồ, có thể yêu cầu mọi 

người cùng đếm. 

Nếu đã đăng ký xong thì hoan hô, văn nghệ…….. 

 



Lưu ý: Hỏi để người dân nhận ra rằng biện pháp cần thiết nhất là phải chấm dứt 

tình trạng đi vệ sinh tự do ngoài trời, chứ chưa phải là làm nhà vệ sinh. Vì có nhà 

vệ sinh chưa chắc đã không còn phân thải tự do ngoài trời. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tổng hợp cuối  phần:  
Xin cảm ơn và chúc mừng bà con đã cam kết chấm dứt đi tiêu bừa bài. Chỉ có 
chấm dứt đi tiêu bừa bãi thì chúng ta mới thoát khỏi tình trạng xấu hổ vì bị bắt gặp, 
lo sợ, nguy hiểm khi trời tối, mưa, kinh tởm khi biết ăn phải phân và không bị ảnh 
hưởng về sức khỏe và kinh tế khi bị dịch bệnh.   
Để chấm dứt được tình trạng này thì có nhiều biện pháp, nhưng chủ yếu phải tự 
mình làm nhà tiêu. Bà con có muốn biết cách làm nhà tiêu thế nào không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bƣớc 9: Giới thiệu thông tin về cách làm nhà tiêu 

Mục đích 
 Đ  thực hiện cam kết chấm dứt việc đi tiêu tự do, th  người điều hành phải cùng 
với người dân bàn cách làm nhà tiêu phù hợp với điều kiện của vùng, của thôn và 
của hộ gia đ nh   h  trọng việc trao đổi kinh nghiệm gi a người dân với nhau. Có 
th  bổ xung các thông tin theo yêu c u của người dân khi c n thiết. 
 
Các hoạt động:  
1. Khuyến khích trao đổi kinh nghiệm giữa những ngƣời dân với nhau 
Nh n trên sơ đồ đăng ký làm cam kết chấm dứt việc đi tiêu tự do  Người điều hành 
h i một trong nh ng hộ gia đ nh đăng ký : 

 Nếu muốn làm nhà vệ sinh thì  bác định làm như thế nào? 
 Đã có hộ nào trong thôn có nhà tiêu hay chưa? 
 Bác có thể hướng dẫn cho các hộ khác làm nhà tiêu thế nào không? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cung cấp thông tin về cách làm nhà tiêu khi có yêu cầu: 

 Bác có muốn biết một nhà vệ sinh đơn giản thì làm thế nào không? 
 Bác có muốn biết nơi khác họ làm nhà tiêu như thế nào không? 
 Giới thiệu thông tin về: Nhà tiêu tạm thời ( kích thước hố, mặt trên của hố, lỗ 

thải phân, nắp đậy, bao che, mái, cửa…..); Nhà tiêu chìm có ống thông hơi; 
Nhà tiêu 2 ngăn, nhà tiêu thấm dội…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lƣu ý:  

 Chỉ thực hiện việc giới thiệu khi người dân có yêu cầu. 
 Nói rõ với người dân, nếu hộ nào cần thì sẽ được hướng dẫn kỹ thuật cụ thể 

sau này. 
 Không giới thiệu những mẫu nhà vệ sinh không phù hợp với thực tế tại địa 

phương 

 

  



 Trong trường hợp người dân không có đất phải đi tiêu hố mèo thì cũng nên 
hướng dẫn cách chọn vị trí, đào, lấp đất để đảm bảo vệ sinh. 

 Nên sử dụng các mô hình nhà tiêu để hướng dẫn cho người dân thì sẽ có 
hiệu quả tốt. 

 Nh m điều hành nên chuẩn bị sẵn các bản v  mô hình nhà tiêu  A0 với kích 
thước chính đ  khi c n có th   giải thích cho bà con. Tuy nhiên nên nhấn 
mạnh là các thông tin chi tiết về kỹ thuật s  được các cộng tác viên phổ 
biến đến bà con sau 

 

Tổng hợp cuối  phần:  
Thưa bà con! Bây giờ thì chúng ta đã biết cách làm một nhà tiêu đơn giản, với vật 
liệu tại chỗ, không tốn kém nhiều cũng như một số loại nhà tiêu khác. Để chấm dứt 
được việc đi tiêu bừa bãi thì bà con chúng ta cần phải làm nhà tiêu. Nhưng làm 
loại nhà tiêu nào thì do bà con tự quyết định cho phù hợp với điều kiện cụ thể của 
gia đình mình. Bà con có nhất trí như vậy không? Có quyết tâm không? 
Bây giờ tôi xin mời bà con cùng thể hiện sự quyết tâm đó thông qua việc đăng ký 
làm nhà tiêu ngay sau đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bƣớc 10: Các hộ đăng ký làm nhà tiêu 

 

Mục đích: 

 Đâ  là bước tha  đổi hành vi tiếp theo của người dân đ  đảm bảo ch c ch n rằng 

cam kết chấm dứt đi tiêu tự do s  được thực hiện. Khuyến khích bất cứ ý kiến 

nào, loại nhà tiêu nào của người dân đ  họ tự tin đăng ký thực hiện 

 

Các hoạt động: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chuẩn bị 

S  dụng sơ đồ thôn đã đăng ký chấm dứt tình trạng vệ sinh tự do 

S  dụng bảng đăng ký làm nhà tiêu  Nên chia thành nhiều bảng đăng ký theo khu 

vực sinh sống của người dân. Ví dụ như khu ngoài, gi a, trong của thôn; Tổ 

1,2,3,4   đ  việc đăng ký được d  dàng.  ũng c  th  chia người tham gia thành 

các nhóm theo cụm dân cư và các nh m c  thời gian đ  thảo luận, thống nhất 

đăng ký làm nhà tiêu và c  đại diện nhóm lên trình bày kết quả tại buổi kích hoạt. 

 

2. Đăng ký  

Người điều hành làm mẫu 

H i người dân  

Ai đã có nhà tiêu rồi ? Mời hộ đã c  nhà tiêu lên và h i các thông tin trong 

bảng, một người ghi chép vào bảng mẫu số 1 

H i tương tự và ghi chép như vậ  đối với các hộ chưa c  nhà vệ sinh muốn 

làm mới hoặc chưa c  điều kiện làm mới đi tiêu ki u mèo. 

Người điều hành giải thích rõ:  

Ph n ghi chú trong bảng mẫu số 1 nên chú ý cách ghi:  

- Ghi loại nhà tiêu: nếu hộ đó làm mới. Ví dụ: nhà tiêu chìm có ống thông 

hơi 

- Ghi nâng cấp, sủa chữa gì: nếu hộ đã có nhà tiêu. Ví dụ: là thêm ống 

thông hơi 

  



- Ghi đi hố mèo nếu người dân đăng ký 

Mẫu 1 : BẢN ĐĂNG KÝ LÀM NHÀ TIÊU HOẶC ĐI HỐ MÈO 

Thôn:............., Xã: ........................, Huyện:........................ 

 

TT Tên hộ Số 

khẩu 

Đã có 

nhà 

tiêu 

Làm mới tháng Ghi chú 
1. Loại nhà tiêu: nếu làm mới 

2. Nâng cấp gì: nếu đã c  nhà tiêu 

3  Đi hố mèo 

2 3 4 

1 A 4 x     

 B 6  HM x  Thấm dội 

 C 4  x   Nhà tiêu tạm 

 D 5     Hố mèo(HM) 

        

Mời m i nhóm, tổ, cụm dân cư c  1 người đại diện lên h i tên và ghi chép đăng ký 

của người dân vào mẫu số 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H i nhiều l n đ  kêu gọi sự tha  đổi của cộng đồng. 

- Làm nhà tiêu tạm có tốn kém không? Làm bao lâu thì xong? 

- Tại sao sau 2 tháng nữa mới làm? Vậy trong hai tháng nữa đi vệ sinh ở đâu? 

- Có nhà tiêu tạm rồi thì có nâng cấp lên nhà tiêu 2 ngăn hay không? 

 V  tay nhiều l n đ  khuyến khích các hộ và cả thôn tham gia. 

 

Tổng hợp cuối  phần:  

Xin cảm ơn và chúc mừng bà con đã đăng ký làm mới và nâng cấp nhà vệ sinh ngay 

trong thời gian tới. Mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu ngáy từ một việc cụ thể như lựa 

chọn địa điểm, chuẩn bị nguyên vật liệu để có thể tiến hành đươc ngay. Nếu cả thôn, 

bản cùng thực hiện và giúp nhau  thì chúng ta sẽ rất nhanh chóng hoàn thành  

Để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch thành công sau đây mời bà con chúng ta lại tiếp 

tục bàn bạc. 

 

 

 

 

 

 



 

Bƣớc 11: Xây dựng cơ chế giám sát 

 

Mục đích:  

Việc đăng ký làm nhà tiêu chỉ là mới b t đ u trong việc chuy n đổi hành vi về vệ 

sinh  Đ  việc làm nhà tiêu thực hiện theo đ ng kế hoạch do người dân đăng ký th  

xây dựng một cơ chế giám sát, h  trợ đ ng vai trò qu ết định. Mục đích chính của 

việc giám sát là nhằm cùng với các hộ giải quyết các kh  khăn, vướng m c trong 

quá trình thực hiện làm nhà tiêu như: kỹ thuật, vật liệu, nhân công, tài chính.... 

 

Các hoạt động 

 

1. Chuẩn bị 

 Treo sơ đồ thôn đã c  cam kết không thải phân tự do. 

 Treo bảng đăng ký kế hoạch làm nhà vệ sinh của các hộ. 

 Chuẩn bị mẫu, bi u giám sát và sổ ghi chép. 

 

2. Xác định sự cần thiết của việc giám sát, hỗ trợ 

 Chúng ta mong muốn thôn ta nhanh chóng trở thành thôn hoàn toàn không còn 

việc thải phân tự do ra môi trường nữa không? 

 Làm thế nào chúng ta biết được không còn việc đi tiêu tự do nữa? 

 Làm thế nào chúng ta biết được hộ nào đang, đã làm nhà vệ sinh? 

 Làm thế nào chúng ta biết được các khu vực không còn phân thải tự do và số 

nhà vệ sinh tăng thêm hàng tuần, hàng tháng không?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thành lập tổ chức giám sát 

 Những ai tham gia giám sát? Mấy người? 

 Nên thành lập tổ chức giám sát không? Gọi là gì? Tổ/ban/nhóm….. 

 Thành viên trong ban cần gương mẫu làm trước có đúng không? 

 Mỗi thành viên trong ban nên giám sát các hộ nào? 

 Bao nhiêu lâu giám sát một lần? 

 



 Giám sát những gì?   

 Kết quả giám sát thì ghi vào đâu? Treo ở đâu? 

 Nếu hộ nào làm tốt thì có hình thức khen thưởng gì? 

 Nếu hộ nào giúp đỡ được nhiều các hộ khác thì khen thưởng gì? 

 

4. Nhắc các hộ về thời gian thực hiện đăng ký.  

 Những hộ nào đăng ký làm ngay trong tháng này? 

 Các hộ có cần giúp đỡ gì về kỹ thuật, đổi công..? 

 Thông báo ngày ban giám sát sẽ thăm hộ gia đình. 

 

Tổng hợp cuối  phần:  

Xin chúc mừng Ban giám sát của thôn, bản ta. Ban Giám sát có trách nhiệm hỗ 

trợ, giúp đỡ để các hộ gia đình thực hiện đúng cam kết chấm dứt đi tiêu bừa bãi  

và hoàn thành kế hoạch đăng ký làm nhà tiêu. Đề nghị bà con luôn luôn phối hợp, 

hợp tác và tạo điều kiện để ban giám sát hoàn thành nhiệm vụ bằng cách liên lạc 

thường xuyên và khi nào có khó khăn thì liên lạc với ban giám sát để cùng giải 

quyết. Chúng ta tin tưởng rằng sự cam kết cao của các hộ cộng với sự giám sát 

thường xuyên kịp thời chắc chắn thôn bản chúng ta nhanh chóng chấm dứt được 

tình trạng đi tiêu bừa bãi. Thôn bản ngày một tốt đẹp hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bƣớc 12: Kết thúc buổi kích hoạt 

 

Mục đích: 

          Nh c lại nh ng kết quả chính đã hoàn thành trong buổi kích hoạt  

 

Các hoạt động 

 Người điều hành nh c lại nh ng kết quả chính đã hoàn thành trong buổi 
kích hoạt như:   ác con số về lượng phân, ăn phân,  liên hệ đến sức kh e 
chi phí y tế,  cam kết và đăng ký chấm dứt đi tiêu tự do, số hộ đăng ký làm 
nhà tiêu. Khẳng định mục tiêu đâ  là việc quan trọng, nhưng thôn ta c  th  
tự làm được đâ  chính là v  sức kh e, danh dự của thôn.  

 Mời 1-2 đại diện cho người dân lên phát bi u cảm tư ng 

 Trư ng thôn, trư ng ban giám sát hoặc người có uy tín trong thôn phát 

bi u nhận trách nhiệm, cam kết thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mời đại diện khách phát bi u:  ãnh đạo xã, Đại diện các cơ quan Hu ện, 

tỉnh, các tổ chức tài trợ.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cảm ơn mọi người tham dự, hẹn ngày tr  lại chứng kiến sự tiến bộ. 

 

 

 



PHẦN III  

GIÁM SÁT THỰC HIỆN MÔ HÌNH SAU KÍCH HOẠT 
Buổi kích hoạt  đã mang lại một kết quả rõ rệt là nhận thức người dân về việc đi 

tiêu bừa bãi hoặc s  dụng c u tiên ao cá, tuy nhiên việc  giám sát, và h  trợ của 

các cộng tác viên thôn, xã, tỉnh có một vai trò vô cùng quan trọng đ  đảm bảo 

người dân s  thực hiện cam kết của họ 

 

Mục đích của việc giám sát cộng đồng:  

Mục đích của việc giám sát cộng đồng cũng chính là quá tr nh h  trợ, khuyến 

khích động viên các hộ và toàn bộ cộng đồng thực hiện các cam kết về chấm dứt 

đi tiêu bừa bãi, làm nhà tiêu và thực hành vệ sinh.  

 
Các hoạt động giám sát sau kích hoạt 
 

 

Các hoạt động giám sát sau kích hoạt 

(Tài liệu gợi ý) 

TT Nhiệm vụ Công việc Thời 
gian 

Ngƣời 
thực hiện 

1 Họp 
nhóm 
giám sát 
thôn  

+  hân công nhiệm vụ các thành viên 
+ Thống nhất kế hoạch nh m và cá nhân 
+ Hoàn thiện các bi u mẫu, sơ đồ, thống 
nhất nơi treo, lưu gi , cách thức cập nhật 
từng loại bi u mẫu, sơ đồ 
+ Thống nhất bi u mẫu giám sát cho từng 
cấp, từng cộng tác viên  

Ngay 
sau buổi 
kích 
hoạt 

- Trư ng 
nhóm 
- Các thành 
viên nhóm 
- Đại diện 
ban chỉ đạo 
xã 

2 Thăm hộ 
sau kích 
hoạt 

+ Khẳng định cam kết và đăng ký của hộ 
+ Trao đổi, gi p hộ c  lựa chọn/ qu ết định 
ph  hợp về loại h nh nhà tiêu s  xâ  dựng 
+ Hướng dẫn thực hiện cam kết  (đi hố mèo, 
s  dụng nhờ nhà tiêu trong giai đoạn chưa 
xây dựng…) 

Tu n 
d u tiên 
sau khi 
kích 
hoạt 

- Các thành 
viên nhóm 

3 Thăm hộ 
định kỳ  

+ Giám sát t nh h nh h nh thực hiện và thu 
thập, cập nhật thông tin theo các chỉ số giám 
sát 
+ Động viên các hộ thực hiện đ ng cam kết  
+ Trao đổi, gi p hộ c  lựa chọn/ qu ết định 
ph  hợp về loại h nh nhà tiêu s  xâ  dựng,  
+ Hướng dẫn kỹ thuật xâ  dựng nhà tiêu, 
đặc biệt là hướng dẫn kỹ thuật trong quá 
trình xâ  dựng 
+  hia sẻ, thông tin về các loại h nh nhà tiêu, 
giá cả, nhà cung cấp dịch vụ…  
+ Hướng dẫn các hộ s  dụng và bảo quản 
nhà tiêu một cách hợp vệ sinh 

+ Vận động và giám sát thực hiện r a tay xà 

phòng  
+ Thảo luận, tìm giải pháp giúp các hộ nghèo 
có th  xây nhà tiêu (vốn quay vòng, vay vốn 

2 tu n 
một l n/ 
hoặc 
hàng 
tháng 

- Các thành 
viên nhóm 



ngân hàng chính sách xã hội, quỹ tương 
thân tương ái, hoặc cộng đồng cùng h  trợ 
các gia đ nh chính sách… ) 

4 Họp dân +  hia sẻ thông tin về t nh h nh thực hiện 
chung của cộng đồng 
+ Th c đẩ  các hộ thực hiện đ ng cam kết 
đã đặt ra 
+  Hâm n ng  nhận thức của người dân, nếu 
c n (nh c lại một vài nội dung từ kích hoạt) 
+ Trao đổi kinh nghiệm về lựa chọn/ qu ết 
định ph  hợp về loại h nh nhà tiêu s  xâ  
dựng, hướng dẫn kỹ thuật xâ  dựng nhà tiêu 
+ Hướng dẫn các hộ s  dụng và bảo quản 
nhà tiêu một cách hợp vệ sinh  
+ Vận động và giám sát thực hiện r a ta  xà 
phòng  
+  hia sẻ, thông tin về các loại h nh nhà tiêu, 
giá cả, nhà cung cấp dịch vụ…  
+  hia sẻ kinh nghiệm đi n h nh/ thăm hộ 
đi n h nh 
+ Thảo luận, t m giải pháp gi p các hộ nghèo 
c  th  xâ  nhà tiêu  
+  ác hoạt động tru ền thông liên quan 

Hàng 
tháng 

- Trư ng 
nhóm 
- Các thành 
viên nhóm 
- Đại diện 
ban chỉ đạo 
xã 

5 Thành lập 
và vận 
hành các 
tổ nhóm 
tƣơng trợ 

 

+ Vận động thành lập nhóm 
+ Xây dựng quy chế hoạt động nhóm 
+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch tương trợ, 
gi p đỡ 

Từ 
tháng 
đ u tiên 
sau kích 
hoạt 

- Trư ng 
nhóm 
- Các thành 
viên nhóm 
- Đại diện 
ban chỉ đạo 
xã 

6 Giám sát 
thực hiện 

 

+ Xâ  dựng các chỉ số giám sát 
+ Lập kế hoạch giám sát (chỉ số, phương 
pháp giám sát, người chịu trách nhiệm và t n 
suất giám sát của từng bên)  
+ Thực hiện giám sát theo kế hoạch 

 - Trư ng 
nhóm 
- Các thành 
viên nhóm 

 

7 Tập huấn, 
nâng cao 
năng lực 

 

+ Tập hợp nhu c u c n tập huấn ( chú ý tập 
huấn hậu kích hoạt, giám sát, đánh giá, kỹ 
thuật xây dựng nhà tiêu, S  dụng nhà tiêu, 
hành vi vệ sinh...) 
+ Lập kế hoạch tập huấn ( Tổ chức lớp học 
tại ch  hoặc g i đi đào tạo)  
+ Thực hiện kế hoạch tập huấn nâng cao 
năng lực cho các thành viên. 

Thường 
xuyên  

- Ban chỉ 
đạo xã, 
huyện 

8 Báo cáo 
và chia 
sẻ thông 
tin 

 

+ Thống nhất về t n suất báo cáo, kênh báo 
cáo và mẫu báo cáo cho từng cấp 
+ Hướng dẫn bi u mẫu báo cho từng cấp 
+  hia sẻ và s  dụng thông tin 
   - Thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện 
CLT , các kh  khăn vướng m t c n được 
chia sẻ và trao đổi không chỉ tại các cuộc 
họp của các ban giám sát, nh m giám sát   
mà cả tại các cuộc họp thường kỳ của thôn, 
của  UBND xã, UBND hu ện   đ  h  trợ  và 
th c đẩ  thực hiện 

Hàng 
tháng 

- Trư ng 
nhóm 

 



   - Thông tin (về tiến độ thực hiện cũng như 
thông tin về ki u/ loại/ nhà cung cấp / xây 
dựng nhà tiêu, r a ta  xà phòng… )cũng c n 
được phổ biến định kỳ qua hệ thống phát 
thanh, bản tin của thôn bản đ  củng cố sự 
cam kết và quyết tâm thực hiện của người 
dân. 

 
Bảng tóm tắt trách nhiệm của thành viên tổ giám sát. 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG 

(Tài liệu gợi ý) 

TT Ai? Trách nhiệm Thời gian 

  
 
Thành viên tổ giám sát 
thôn  

Cá nhân lập kế hoạch giám sát Hàng tháng 

Họp tổ giám sát Hàng tháng 

Thăm hộ Tu n 2 l n, kéo dài 
ít nhất 3 tháng 

H  trợ ký thuật làm nhà tiêu cho người dân Khi có yêu c u 

Ghi chép kết quả, báo cáo xã Hàng tháng 

 Vận động và giám sát thực hiện r a tay xà 
phòng  

Hàng tháng 

Truyền thông về CLTS Hàng tháng 

Họp thôn chia sẻ kết quả Hàng tháng 

  
 
Thành viên ban chỉ đạo 
xã 

Họp ban chỉ đạo xã Hàng tháng 

Giám sát và h  trợ tổ giám sát thôn, bản. Hai tu n một l n 
và khi có yêu c u 

Giám sát tại thôn, tham dự họp thôn Hàng tháng 

Tổng hợp kết quả của các thôn Hàng tháng 

Truyền thông về CLTS Hàng tháng 

Tham dự họp giao ban huyện Hàng quý 

Chia sẻ, báo cáo kết quả với huyện Hàng tháng 

 
Chỉ số và phƣơng pháp giám sát  
 

Chỉ số là gì? 
Chỉ số là nh ng căn cứ, nh ng bằng chứng, dấu hiệu cho biết một dự án, một 
công việc, một hoạt động c  đạt được mục đích, mục tiêu, kết quả đã đề ra hay 
không. hoặc đạt   mức độ nào. Chỉ số thường là nh ng cái cụ th  có th  đo, đếm, 
xác định được (Chỉ số định lượng) và cũng c  th  không đo đếm được nhưng phải 
xác định được (Chỉ số định tính).  
Cách xác định chỉ số 
Câu hỏi chủ đạo sử dụng để giúp người tham gia đưa ra các chỉ số  
-   ăn cứ vào đâu, dựa vào dấu hiệu nào đ  có th  nói rằng mục đích/ mục tiêu/ 
kết quả của chương tr nh đã  đạt được? 

 
 
 
 



Chỉ số và phƣơng pháp giám sát cộng đồng về vệ sinh 
(Tài liệu gợi ý) 

Chỉ số Phƣơng pháp giám sát Ghi chép kết quả 
1. Số hộ thực hiện 
cam kết chấm dứt đi 
tiêu bừa bãi của các 
hộ 
 

- Thăm nh ng khu vực người dân ha  đi 
tiêu bừa bãi, c u cá quan sát các dấu hiệu 
c  phân như m i, côn trùng, giấy chùi.... 
- Tập hợp  báo cáo của tổ trư ng cụm dân 
cư, các đoàn th  
- Mời trẻ em, học sinh cùng tham gia. 

Đánh dấu trên sơ đồ 
thải phân đã lập 
trong buổi kích hoạt 

2. Số hộ thực hiện 
làm mới, nâng cấp 
nhà tiêu, đi hố mèo 
theo đăng ký của 
các hộ 

- Thăm hộ, quan sát và ghi chép số hộ đã 
làm nhà tiêu gồm thời gian làm, thời gian 
hoàn thành, loại nhà tiêu. 
- Tập hợp  báo cáo của tổ trư ng cụm dân 
cư, các đoàn th  
- Hướng dẫn kỹ thuật trước khi tiến hành 
làm và khi b t đ u làm. 
- Tổ giám sát bàn bạc với chủ hộ về chọn 
địa đi m, loại vật liệu ,cách làm nhà tiêu 
- Tổng hợp số nhà tiêu đã làm xong theo 
từng loại. 

Đánh dấu và ghi 
chú trên bảng đăng 
ký làm nhà tiêu. 
Ghi chép vào bản 
tổng hợp kết quả 
giám sát. 
 

3. Số hộ s  dụng và 
bảo quản nhà tiêu 
đ ng cách. 
 

- Quan sát có ruồi trong và ngoài nhà tiêu 
không? 
- Quan sát nhà tiêu c  đảm bảo kín không? 
Phân có tiếp xúc trực tiếp với môi trường 
bên ngoài,có mùi hôi không? 
- Quan sát cách, phương tiện lau, chùi sau 
khi đi tiêu xong    
- Đánh giá nhà tiêu c  hợp vệ sinh không? 
- Tập hợp  báo cáo của tổ trư ng cụm dân 
cư, các đoàn th  

Ghi chép vào bản 
tổng hợp kết quả 
giám sát. 
 

4. Số hộ thực hành 
vệ sinh 
 

- Quan sát, ph ng vấn việc r a tay bằng xà 
phòng. 
- Quan sát dụng cụ chứa nước tại các hộ. 
- Quan sát về tình trạng phân gia súc, rác 
thải, nước thải... 
  

Phiếu ph ng vấn. 
Bảng ki m quan sát. 
Tổng hợp kết quả 
vào bảng tổng hợp. 

5. Mức độ tham gia 
của cộng đồng 
 

- Quan sát và thảo luận với các nhóm dân 
cư  
- Quan sát buổi họp dân. 
- Thu thập các qu  định, quy chế, hương 
ước, tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận danh 
hiệu của cộng đồng về vấn đề vệ sinh. 

Ghi vào sổ tay giám 
sát viên. 

6   ượng thông tin 
về vật liệu, thiết bị 
vệ sinh. 

- Ph ng vấn hộ về nơi mua, giá cả, chủng 
loại, chất lượng các thiết bị vệ sinh và vật 
liệu xây dựng nhà tiêu. 
- Thăm c a hàng, nhà cung cấp vật liệu và 
thiết bị vệ sinh g n cộng đồng. 
- Thu thập các bảng giới thiệu, bảng giá vật 
liệu và thiết bị vệ sinh. 
- Nơi sản xuất các thiết bị đơn giản. 

Phiếu ph ng vấn 

 
 
 



Kế hoạch giám sát 
KẾ HOẠCH GIÁM SÁT SAU KÍCH HOẠT 2 THÁNG ĐẦU TIÊN 

 
Chỉ số Chỉ số Thời gian ( Tu n/tháng) Ngƣời 

giám sát I/5 II/5 III/5 IV/5 I/6 II/6 .... ..... 

Số hộ  
chấm 
dứt đi 
tiêu bừa 
bãi 

Số hộ  đã chấm 
dứt đi tiêu bừa 
bãi 

         

Số hộ  còn  đi 
tiêu bừa bãi 

         

 
Số hộ 
làm nhà 
tiêu 

Số hộ  đã làm 
xong nhà tiêu 

         

Số hộ  đang 
làm nhà tiêu 

         

Số hộ  chưa 
làm nhà tiêu 

         

Số hộ  
có nhà 
tiêu hợp 
vệ sinh 

Số hộ  có nhà 
tiêu hợp vệ sinh 

         

Số hộ  có nhà 
tiêu không hợp 
vệ sinh 

         

Số hộ  
sử dụng 
nhà tiêu 
hợp 
đúng 
cách 

Số hộ  s  dụng 
nhà tiêu đ ng 
cách 

         

Số hộ  s  dụng 
nhà tiêu không 
đ ng cách 

         

.... ..................          

 
Báo cáo giám sát 

 

Báo cáo giám sát ( Tài liệu gợi ý) 
Thông tin chung: Tổ...Thôn...xã; Ngày giám sát; Tên người giám sát, Người tham 
gia 
Nội dung Báo cáo giám sát c n c  được nh ng thông tin sau: 

Đã làm được những công việc gì?số lượng bao nhiêu? chất lượng? kê theo 
từng hạng mục/nội dung công việc hoặc theo từng chỉ số. 

Ai tham gia làm?Làm vào lúc nào? ở đâu? 
Việc sử dụng các nguồn lực trong quá trình làm như thế nào? 
Kết quả của các công việc đó như thế nào? 
Những thành công trong quá trình thực hiện là gì? 
Có gặp phải khó khăn gì không? 
Có những biện pháp gì để giải quyết? 

Báo cáo cũng phải đề cập đến:  mức độ tiến bộ của các hộ và của cả cộng đồng 
về vệ sinh?'  và trả lời được các câu h i sau: 
  Tại sao lại có sự tiến bộ như vậy? 

Những kết quả đó có đúng như chúng ta mong đợi hay không? 
Liệu có thể làm tốt hơn những gì chúng ta đã làm được không?    

 



PHẦN PHỤ LỤC : CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG 

 

Phiếu M1. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TÌNH HÌNH VỆ SINH CỦA THÔN 

THÔN …………… XÃ……………HUYỆN ……………   TỈNH………   

Ngà  ……………… Tháng …………  Năm………………   

A- DÂN SỐ 

1. Tổng số hộ: 

Trong đ  gồm: 

1.1. Số hộ người Kinh: 

1.2. Số hộ người dân tộc khác (ghi rõ theo từng dân tộc) 

2. Tổng số nhân khẩu: 

Trong đ  gồm: 

2.1. Nam 

2.2. N  

2 3  Người trong độ tuổi lao động 

2.4. Trẻ em dưới 6 tuổi 

2.5. Trẻ em trong độ tuổi ti u học 

2.6. Trẻ em trong độ tuổi trung học cơ s  

3. Phân loại kinh tế hộ 

3.1. Hộ khá 

3.2. Hộ trung bình 

3.3. Hộ nghèo 

B- TÌNH HÌNH VỆ SINH 

I- NHÀ VỆ SINH 

1. Số lƣợng nhà vệ sinh trong thôn bản:  

Trong đ  gồm các loại nhà vệ sinh: 

1.1. Nhà vệ sinh tự hoại 

1.2. Nhà vệ sinh hai ngăn 

1.3. Nhà vệ sinh tạm 

1.4. Nhà vệ sinh khác 

2. Số lƣợng hộ không có nhà vệ sinh: 

3. Số lƣợng nhà vệ sinh do ngƣời dân tự bỏ tiền ra làm:  

C- DỊCH VỤ CUNG CẤP, XÂY DỰNG 

1. Trong thôn bản, c  bao nhiêu người đã biết cách làm nhà vệ sinh?  

 1.1. Làm nhà vệ sinh tạm : 

 1.2. Làm nhà vệ sinh 2 ngăn: 

 1.3. Làm nhà vệ sinh tự hoại: 

2     bao nhiêu người biết nghề xây? 

3. Nếu c n mua các thiết bị/vật liệu xây nhà vệ sinh, người dân thôn bản có th  

mua   đâu?  oại thiết bị/vật liệu nào người dân không th  mua, lý do? 

D- KIẾN THỨC VỆ SINH 



1  Bao nhiêu người đã được tham gia các lớp tập huấn về vệ sinh môi trường? 

Trong đ , bao nhiêu nam, bao nhiêu n ? 

2  Bao nhiêu % người dân biết rằng mình s  m c bệnh nếu phóng uế bừa bãi và 

không thực hành tốt các hành vi vệ sinh? Đ  là các loại dịch bệnh gì? 

3  Bao nhiêu người/hộ đã được tham gia tập huấn về nhà vệ sinh và s  dụng 

đ ng nhà vệ sinh? 

4  Bao nhiêu người/hộ đã được tham gia tập huấn về các hành vi vệ sinh (r a tay 

bằng xà phòng, .v.v.) 

 

 

Phiếu M2. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TÌNH HÌNH VỆ SINH CỦA HỘ 

TÊN CHỦ HỘ ĐÃ  Ó NHÀ VỆ  INH: ……………………………………… 

THÔN …………… XÃ………………  HUYỆN ………TỈNH……… 

Ngà ………………Tháng…………  Năm………… 

A- TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH 

1  Trong gia đ nh , ai là người không bao giờ dùng nhà vệ sinh? Lý do? 

2  Trong gia đ nh , ai là người thường xuyên dùng nhà vệ sinh? Lý do? 

3  Trong gia đ nh , ai là người chỉ thỉnh thoảng dùng nhà vệ sinh? Lý do? 

4  Trong gia đ nh , ai là người thường xuyên dọn dẹp, làm sạch nhà vệ sinh của 

gia đ nh?  

5. Dọn dẹp, làm sạch cho nhà vệ sinh là làm nh ng việc gì? 

6. Anh chị hi u thế nào là đi vệ sinh không đ ng cách? 

7  Trong gia đ nh, ai là người đi vệ sinh không đ ng cách?  

B- HÀNH VI VỆ SINH 

1  Trong gia đ nh nh ng ai có thói quen r a ta  sau khi đi vệ sinh? Trong đ , bao 

nhiêu người d ng xà phòng/tro đ  r a tay? 

C- KIẾN THỨC VỆ SINH 

1  Trong gia đ nh nh ng ai đã được tham gia các lớp tập huấn về vệ sinh môi 

trường? Trong đ , bao nhiêu nam, bao nhiêu n ? 

2  Trong gia đ nh nh ng ai biết rằng mình s  m c bệnh nếu phóng uế bừa bãi và 

không thực hành tốt các hành vi vệ sinh? Đ  là các loại dịch bệnh gì? 

3. Trong gia đ nh nh ng ai đã được tham gia tập huấn về nhà vệ sinh và s  dụng 

đ ng nhà vệ sinh? 

4  Trong gia đ nh nh ng ai đã được tham gia tập huấn về các hành vi vệ sinh (r a 

tay bằng xà phòng, .v.v.) 

 

 

 


