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Báo cáo tóm tắt này trình bày các phát hiện chủ yếu của nghiên 
cứu về chuỗi giá trị trong lĩnh vực vệ sinh tại 2 tỉnh miền Bắc 
Việt Nam nhằm tìm hiểu sức sống của các giải pháp dựa trên thị 
trường tại các vùng thưa dân cư. 

 

 
ghiên cứu này khảo sát về tình hình cung 
ứng vật tư vệ sinh tại hai huyện vùng nông 
thôn xa ở Việt Nam – Huyện Mường Áng 
thuộc tỉnh Điện Biên và Mai Châu thuộc 
tỉnh Hòa Bình.  

Nghiên cứu bao gồm một phân tích về chuỗi giá trị 
và các sách lược được khảo sát để cải thiện việc 
cung cấp các sản phẩm ngành vệ sinh với giá cả chấp 
nhận được. Nghiên cứu này được tiến hành bởi 
Institute for Sustainable Futures, University of 
Technology Sydney và SNV Netherlands 
Development Organisation. 

 

MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 
Các mục tiêu nghiên cứu bao gồm: (i) lập bản 
đồ và mối liên hệ giữa chi phí nhà vệ sinh với 
các mức độ nghèo khó, mật độ nhà vệ sinh 
và các tham số nhân khẩu-xã hội học tại các 
vùng sâu vùng xa; (ii) phân tích sức sống của 
các giải pháp dựa trên thị trường cho các sản 
phẩm vệ sinh tại các khu vực thưa dân cư, 
bao gồm tác động của chi phí vận chuyển 
đường dài; và (iii) Xác định các sách lược 
nhằm hỗ trợ cho sự cung ứng đến tận nơi 
các sản phẩm với giá chấp nhận được đối với 
người nghèo vùng nông thôn sâu, tập trung 
chủ yếu vào việc kiến tạo môi trường phát 
triển các giao dịch thương mại hướng về 
người nghèo. 
Phương pháp luận của nghiên cứu này dựa 

 

trên phân tích chuỗi giá trị, lần ngược về các 
chi phí nguyên liệu cấu thành các sản phẩm 
dùng trong nhà vệ sinh dân dụng tại các 
Huyện Mường Áng và Lai Châu. Đối với các 
nguyên liệu có nguồn từ bên ngoài chẳng hạn 
xi măng và bàn cầu, chúng tôi lần theo chuỗi 
cung ứng đến các cửa hàng vật liệu ở địa 
phương, các cửa hàng cấp huyện và tỉnh cùng 
các nhà phân phối, và đến các nhà sản xuất, 
chế tạo. Nghiên cứu cũng xem xét về giá biểu 
và sự sẵn có của các nguyên liệu xuất xứ tại 
địa phương. Về mục tiêu, có khảo sát ba loại 
nhà vệ sinh được chính phủ duyệt (Bộ Y Tế). 
Đó là các loại nhà xí cải tiến có thông khí 
(VIP), nhà xí hai ngăn, và nhà xí có bể tự hoại 
(xem Hình 1). 

Nghiên cứu này xử lý một vấn đề phát sinh từ thực 
tế công việc của nhân viên các tổ chức phát triển khi 
cố gắng hỗ trợ phát triển các chuỗi cung ứng các sản 
phẩm vệ sinh cho vùng nông thôn. Họ đã quan ngại 
do mật độ dân cư thưa thớt và ở các địa bàn hiểm 
trở  sẽ tác động lên hiệu quả của tính thị trường 
trong cải thiện khả năng cung ứng các sản phẩm và 
dịch vụ. Chuyện này dẫn đến nhu cầu điều tra chi 
phí thực tế dọc theo chuỗi cung ứng và có được một 
hiểu biết tốt hơn về chi phí cũng như hậu cần ảnh 
hưởng đến các vùng sâu vùng xa nói trên. 

 
HÌNH 1. CÁC LOẠI NHÀ VỆ SINH : NHÀ XÍ LOẠI CÓ THÔNG KHÍ, LOẠI HAI NGĂN VÀ LOẠI CÓ BỂ TỰ HOẠI 
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NGHÈO KHÓ, MẬT ĐỘ NHÀ VỆ SINH VÀ CHI 
PHÍ XÂY DỰNG MỘT NHÀ VỆ SINH 
Tại Mường Áng và Mai Châu, có mối liên hệ 
bền chặt giữa sự nghèo khó, mật độ các nhà 
xí kém vệ sinh và chi phí xây dựng cao (Xem 
Hình 2 , số liệu tại Mường Áng). Tại các xã 
vùng xa, sự nghèo khó và mật độ nhà xí có 
vệ sinh là thấp nhất trong khi chi phí xây 
dựng nhà vệ sinh lại cao nhất. 

 
CHI PHÍ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH TRONG 
XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH 
Các thành phần vật tư chính trong xây dựng 
nhà vệ sinh bao gồm xi măng, gạch, sắt, cát, 
tấm lợp (dùng xây nhà bao che bên trên) và 
một bàn cầu (chỉ cần cho loại nhà xí có bể tự 
hoại). Ngoài bàn cầu, các vật tư này là loại 
vật liệu xây dựng thông thường và có thể tìm 
được ngay tại các thị trấn và tại nhiều trung 
tâm xã. Bàn cầu chiếm một tỷ phần tương 
đối nhỏ so với tổng chi phí vật tư tại cả hai 
Huyện được khảo sát. 

Tại cả hai Huyện, vật tư chiếm tỷ phần chi 
phí cao nhất là gạch. Dù là làm bằng xi 
măng (như ở Mai Châu) hay đất sét (như ở 
Mường Áng), đối với loại nhà xí thông khí 
thì gạch cấu thành bình quân 50% tổng chi 
phí tại Mai Châu và 46% tại Mường Áng. 
Các số liệu ở Mường Áng được trình bày 
trong Bảng 1, và Hình 3 đưa ra  ví dụ về chi 
phí vật tư cho nhà xí có thông khí tại Mai 
Châu, cho thấy gạch chiếm chi phí cao nhất 
trong mọi địa phương trong vùng. 
 
Dự toán dựa trên số liệu thu thập được và 
áp giá nhân công giống nhau trong cả hai 
huyện. Đối với nhà xí có thông khí, trong hầu 
hết các địa phương khu vực Mường Áng, chi 
phí vật tư thấp hơn chi phí nhân công (chi 
phí vật tư khoảng 80 – 90% chi phí nhân 
công). Đối với loại hố xí hai ngăn, chi phí 
nhân công thấp hơn vật tư: vật tư có chi phí 
10% cao hơn nhân công đối với loại trước và 
gấp đôi chi phí đối với loại sau. 

 
BẢNG 1 TỶ LỆ CHI PHÍ CỦA CÁC VẬT TƯ CHÍNH TẠI MƯỜNG ÁNG  CHO BA LOẠI NHÀ VỆ SINH 
 

Xi măng  Gạch  Sắt tấm lợp Bàn Cầu 

Có thông khí  15% 46% 19% 20% n/a 

Nhà xí Hai ngăn 12% 61% 19% 8% n/a 

Nhà xí có bể tự hoại 5% 71% 17% 3% 3% 

 
 
 
HÌNH 3 TỶ PHẦN CHI PHÍ CỦA CÁC VẬT TƯ CHÍNH TRONG LOẠI NHÀ XÍ CÓ THÔNG KHÍ 
TẠI CÁC XÃ VÙNG MAI CHÂU 

 

 
HÌNH 2 TỶ LỆ NGHÈO KHÓ VÀ CHI PHÍ NHÀ VỆ SINH TẠI CÁC XÃ VÙNG MƯỜNG ÁNG 
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 Nhà xí có thông khí  

Vnd (USD) 

Nhà xí hai ngăn 
 vnd (USD) 

Nhà xí có bể tự hoại 
vnd (USD) 

Muong Ang 2,402,328 ($111) 4,967,283 ($230) 8,738,439 ($405) 

Mai Chau 2,924,233 ($135) 6,035,155 ($278) 11,315,156 ($521) 

Dự toán BYT** 1,790,858 ($82) 2,737,929 ($126) 7,352,275 ($337) 
– gạch đỏ 

3,615,015 ($166) 
– ống bê tông 

 

CHI PHÍ BÌNH QUÂN TẠI  MỖI  HUYỆN  

Chi phí nhà vệ sinh gia đình trong nghiên 
cứu này vượt xa dự toán của chính phủ. 
Bình quân, tổng chi phí cho 3 loại nhà vệ 
sinh được đưa ra trong Bảng 2. Cần nhớ 
rằng các khu vực thu thập số liệu ở Mai 
Châu bao gồm các địa điểm xa xôi khó tiếp 
cận (dẫn đến chi phí vận chuyển cao hơn), 
do đó 2 huyện này không nên xem như 
giống nhau. Trong Bảng cũng có dự toán 
chi phí về nhà xí của Bộ Y Tế, theo đó bao 
gồm nhân công, và có dự tóan chi phí đối 
với nhà xí hộ gia đình. Các chi phí này rất 
thấp so với thực tế khảo sát được tại 
Mường Áng và Mai Châu, nhất là ở các 
vùng xa. Ví dụ, đối với loại nhà xí có thông 
khí, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chi 
phí tại các vùng xa lên đến 168% so với dự 
toán của Bộ Y Tế. Ở Mai Châu, chi phí của 
nhà xí hai ngăn tại các vùng xa hầu như 
khoảng 3.5 lần cao hơn dự toán của Bộ Y 
Tế. 

CHI PHÍ TẠI CÁC KHU VỰC KHÁC NHAU 

Biến động về chi phí qua các địa phương 
là do các nguyên nhân sau: 
•  chi phí vận chuyển 
•  chi phí chuỗi cung ứng tác động lên giá 

vật tư 
•  khả năng tiếp cận các vật tư có nguồn 

gốc tại chỗ, chẳng hạn cát, gạch, xi măng 
•  cạnh tranh giữa các cửa hàng, khiến giá 

cả như nhau 
 
Chi phí thấp về vật tư và vận chuyển là tại 
trung tâm của cả hai huyện, nơi có sự cạnh 
tranh hiển nhiên giữa nhiều cửa hàng và chi 
phí vận chuyển rất thấp. Một ngoại lệ tại 
Mai Châu là một số cửa hàng cấp xã (ví dụ 
Cun Pheo và Bao La) đã bán vật tư rẻ hơn là 
tại huyện lỵ. Một nhãn hiệu xi măng và gạch 
chất lượng thấp được bán tại các điểm xã 
này và chủ cửa hàng cho là do khách hàng 
có nhu cầu như vậy

Tại Huyện Mường Áng, chi phí cao nhất 
được thấy tại Ngoi Cay, Xuan Lao và Tọ Nọ - 
các khu vực khó tiếp cận được khiến chi phí 
vận chuyển tăng cao. Chi phí cho nhà xí hai 
ngăn tại các khu vực trong từng huyện được 
ghi trong Hình 4, cho thấy các khu vực xa 
đường giao thông (đường mầu đen) thì cao 
hơn tại các khu vực gần đường giao thông. 
 
CHI PHÍ VẬN CHUYỂN 
Các hộ gia đình tại các làng bản vùng xa đối 
mặt với các trở ngại khi vận chuyển vật tư 
về nhà do đường xấu khiến xe tải thường 
không lưu thông được và đèo dốc, trơn trợt, 
bùn lầy (xem Hình 5). Vận chuyển bằng xe 
gắm máy và đi bộ là phương tiện thông 
thường để chuyển vật tư đến các vùng xa 
này. Tổng chi phí vận chuyển vật tư vệ sinh 
thường gồm một kết hợp các phương tiện 
bao gồm vận chuyển bằng xe tải thông 
thường (đến nơi nào mà đường giao thông 
cho phép), ghe thuyền và vác bộ bằng 

nhân công tại chỗ. 
Việc vận chuyển như vậy có thể do tự sắp 
xếp, khi các gia đình có thể kết hợp (chẳng 
hạn sau khi vào làng làm chuyện khác bằng xe 
gắn máy khi về nhà chở theo vật tư) hoặc 
thông qua các nhà xe vận tải, đóng vai trò 
trung gian mua bán và vận chuyển vật tư về 
càng gần nhà càng tốt. 
 
Do tính chất ưu việt của vận tải bằng xe gắn 
máy, điều quan trọng là hiểu được các hạn 
chế về mặt hậu cần và mức độ tham gia vận 
chuyển vật tư cho ba loại hình nhà xí. Bảng 
4 thể hiện các chi tiết này, bao gồm trọng 
lượng vật tư cần cho mỗi loại nhà xí, số 
chuyến cần vận tải do tải trọng hạn chế của 
xe gắn máy (theo số liệu tại chỗ). Bảng 4 
cho thấy ngay cả với loại nhà xí thông khí 
cũng cần đến 42 lượt vận chuyển bằng xe 
gắn máy. 

 
 

BẢNG 2 CHI PHÍ BÌNH QUÂN CÁC LOẠI NHÀ XÍ TẠI MƯỜNG ÁNG VÀ MAI CHÂU VÀ DỰ 
TOÁN CỦA BỘ Y TẾ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Chi phí bao gồm vật tư, nhân công và vận chuyển 
** tham khảo Quyết Định số 14/QD-MT ngày 23 /01/ 2014 , VIHEMA/BYT 

HÌNH 4 – CHI PHÍ NHÀ XÍ HAI NGĂN TẠI MƯỜNG ÁNG (TRÁI) AND MAI CHÂU (PHẢI) 
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HÌNH 5 ĐƯỜNG ĐI KHÓ KHĂN VÀO LÀNG Ở XÃ HANG KIA, HUYỆN  MAI CHÂU

Ngay cả các hộ sống ngay tại trung tâm làng 
(hoặc gần điểm tập kết vật tư ), cần một 
khoảng thời gian đáng kể để dành cho công 
việc này, cũng như chi phí nhiên liệu và chưa 
tính thời gian lao động. Đây là một rào cản 
thấy rõ đối với các hộ gia đình khi tiếp cận 
đến các phương án nhà xí vệ sinh dù chỉ loại 
hình đơn giản nhất. Đối với nhà xí có bể tự 
hoại, việc vận chuyển cần đến 229 chuyến 
thồ hàng nên tỏ ra không thực tiễn để một 
hộ gia đình dành thời gian cho nó. 

Việc quy đổi các chuyến thồ hàng ra thời gian 
tại Mường Áng được thể hiện trong Hình 6. 
Thời gian này tổng hợp các chuyến cần để  

vận chuyển vật tư cơ bản cho một nhà xí có 
thông khí từ nơi bán hàng về đến nhà. Trong 
Hình này, chúng tôi giả định là một xe gắn 
máy có thể di chuyển không chỉ trên tuyến 
đường chính (thể hiện bằng đường đậm 
đen), mà còn hầu như đến được mọi nơi 
bắng đường mòn. Đối với các khu vực xa xôi 
nhất, khối lượng thời gian là cao nhất, cộng 
lại thành ba ngày tròn, thồ được thành công 
các khối lượng nhỏ vật tư từ điểm bán về 
đến nhà. Để dành khối lượng thời gian như 
vậy cho công việc này sẽ cần đến một mức 
độ động lực cũng như chi phí cao vì hầu hết 
các gia đình là lao động hoặc nông dân và ba 
ngày dành cho vận chuyển có nghĩa mất ba 
ngày công lao động sản xuất cộng thêm chi 
phí nhiên liệu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢNG 4 SỐ CHUYẾN THỒ HÀNG CẦN CÓ ĐỂ VẬN CHUYỂN BẰNG XE GẮN MÁY CHO BA LOẠI HÌNH NHÀ 
VỆ SINH 

 

VẬT TƯ NHÀ XÍ THÔNG KHÍ NHÀ XÍ HAI NGĂN NHÀ XÍ BỂ TỰ HOẠI 

Xi măng(P=100kg, DVL=200kg, 
STL=200kg) 

2 3 3 

Gạch (P=600kg, DVL=2000kg, 
STL=5400kg) 

10 33 90 

Cát  (P=1600kg, DVL=3200kg, 
STL=8000kg) 

27 54 133 

Khác (vd. Tấm lợp, bàn cầu) 3 3 3 

Tổng số chuyến 42 93 229 

Ghi chú: khối lượng vật tư là gồm các vật tư trong đó P = nhà xí có thông khí , DVL = nhà xí hai ngăn, 
và STL = nhà xí có bể tự hoại. 

HÌNH 6 THỜI GIAN TIÊU TỐN CHO VẬN CHUYỂN VẬT TƯ BẰNG XE GẮN MÁY ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ XÍ 
CÓ THÔNG KHÍ NGOÀI TRUNG TÂM XÃ Ở HUYỆN MƯỜNG ÁNG 

thời gian vận 

chuyển (ngày) 
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HÌNH 7 GIÁ BÀN CẦU THAY ĐỔI TỪ THỊ TRẤN MƯỜNG ÁNG ĐẾN CÁC XÃ VÙNG XA 
 

CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÁC VẬT TƯ 
NGUỒN GỐC BÊN NGOÀI 
Tại Huyện Mường Áng, hầu hết xi măng 
được sản xuất tại chỗ ở Điện Biên Phủ (thủ 
phủ của Tỉnh). Mức lợi nhuận của xi măng 
thường là khá thấp đối với nhà bán lẻ (lên 
đến 7% tại thị trấn Mường Áng). Các trung 
tâm xã vùng xa hơn (vd. Ang To) bán xi 
măng giá cao hơn  (40% cao hơn giá bán sỉ 
tại nhà máy) do chi phí vận chuyển vật tư 
về cửa hàng. Tại Mai Châu, mức lợi nhuận 
cho xi măng được báo là còn thấp hơn tại 
Mường Áng, tính ra khoảng 3% tại một 
điểm bán lẻ ở Mai Châu. Các mức chiết 
khấu thấp được tính khi mua số lượng 
nhiều tại một số cửa hàng  – tùy vào mối 
quan hệ giữa khách mua và chủ cửa hàng 
bán lẻ. Tại các làng xã vùng sâu vùng xa 
(vd. Tao No) xi măng được bán cao hơn 
30,000 VND so với thị trấn Mai Châu. 

 
Các bàn cầu được sản xuất tại các tỉnh gần 
Hà Nội (như tỉnh Thái Bình). Ở huyện 
Mường Áng, một trong những chi phí đáng 
kể nhất tham gia vào việc mua bán bàn 
cầu tại các vùng xa trung tâm huyện là chi 
phí vận chuyển, ví dụ, tại xã Ang To, bàn 
cầu loại xí xổm được bán với giá cao gấp 5 
lần giá tại thị trấn Mường Áng (xem Hình 
7). Tại Mai Châu, một chủ cửa hàng cấp xã 
ghi nhận mức lợi nhuận bán bàn cầu xí 
xổm là 5 – 7%. Các bàn cầu xí xổm được 
ưa chuộng tại cả Mường Áng và Mai Châu, 
không quan trọng về nhãn hiệu khi quyết 
định mua. 

CÁC VẬT TƯ CÓ NGUỒN GỐC TẠI CHỖ 
Ở Mường Áng và Mai Châu, đã có các nhà 
sản xuất xi măng và như vậy khiến giá tại 
các trung tâm huyện là tương tự (135,000 
VND/100kg). Gạch cũng được sản xuất tại 
chỗ ở hai huyện. Tại Mường Áng, có các nhà 
sản xuất địa phương về gạch xi măng và 
gạch đỏ (đất sét) trong khi tại Mai Châu, chỉ 
có gạch xi măng là làm tại chỗ (có một nhà 
máy gạch nung cách xa 65km). Chi phí gạch 
xi măng khác đáng kể giữa hai huyện. Tại 
Mường Áng, gạch xi măng giá khoảng 1350 
VND/ viên, trong khi tại Mai Châu là 2400 
VND/ viên. Gạch góp phần quan trọng nhất 
trong cơ cấu chi phí tại hai huyện. Nguồn và 
tuyến vận chuyển xi măng, từ nơi bán sỉ ở 
tỉnh xa cho đến nhà sản xuất tuyến huyện 
được minh họa trong  Hình 8. 
 

Cát có sẳn tại địa phương trong huyện 
Mường Áng, và các gia đình đều có thể mua 
cát giá rẻ dễ dàng trong xây dựng nhà xí nên 
chi phí vật tư này có thể bỏ qua. Tại Mai 
Châu thì khác. Do vậy cát góp phần đáng kể 
trong tổng chi phí vật tư và cũng tạo thành 
thách đố về mặt hậu cần trong vận chuyển 
đến các hộ vùng sâu vùng xa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HÌNH 8 NGUỒN VÀ TUYẾN VẬN CHUYỂN XI MĂNG TẠI MAI CHÂU 

Giá cao hơn 

sản xuất gạch xi 

măng tại xã 

sản xuất ống xi 

măng tại xã 

Giá bàn cầu xí xổm 

sản xuất xi măng tại xã (vd Bao La, Dong 

Bang) và bán cho nhà bán lẻ hay trực tiếp 

cho người dùng 

 

bán buôn & đại lý 

tại Ninh Bình, 

Lương Sơn (Hoà 

Bình), Thanh Hoá, 

Hà Tây 

bán lẻ tại thị xã 

Mai Châu 

Bán lẻ tại các xã 

của Mai Châu 

hộ gia đình 
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Đa số các cửa hàng cung 
ứng chấp nhận trả sau (tín 
dụng) như một dạng thanh 
toán cho sản phẩm của họ 
và nhiều nơi cho rằng họ 
buộc phải làm vậy vì khách 
hàng của họ nghèo và 
không thể trả hết một lần 
khi mua. Điều kiện trả sau 
được thương lượng tuỳ 
thuộc mức độ tin tưởng và 
mối quan hệ giữa đôi bên. 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 
Ở cả hai huyện càng ngày có càng nhiều nhà xe 
vận tải xuất hiện, cung ứng dịch vụ giao nhận 
vật tư cho cả cửa hàng lẫn hộ gia đình. Trong khi 
mức lợi nhuận được cho là cao (ví dụ lên đến 
69% ở Mường Áng), sự gia tăng cạnh tranh đã 
khiến giá giảm dần. Giá cả do nhà xe đưa ra tại 
hai huyện cũng được thương lượng giữa khách 
hàng (cửa hàng hoặc gia đình) và nhà xe, và tuỳ 
thuộc vào mối quan hệ và sự am hiểu của nhà 
xe về địa điểm trả hàng (ví dụ như cự ly, điều 
kiện đường xá). 
 
Ở huyện Mai Châu, điều khác biệt rõ nét so với 
Mường Áng  là sự hiện diện của nhà xe mà hộ 
gia đình cần đến để vừa mua sắm vật tư vừa 
kiêm luôn giao nhận. Một số hộ chuộng 
phương án này vì họ không thông thạo chủng 
loại và số lượng vật tư sẵn có/cần thiết cho việc 
xây dựng nhà xí, và/hoặc đối với người thấy 
khoảng cách xa vời giữa cửa hàng và nhà họ là 
một trở ngại khi đi mua vật tư. Nhà xe đóng vai 
trò trung gian trong mặc cả giá cả với cửa hàng 
và với cả hộ gia đình. 
 
CÁC CỬA HÀNG CUNG ỨNG VẬT TƯ 
Tại cả hai huyện, các cửa hàng là do gia đình 
điều hành, trong đó một số có đăng ký chính 
thức là doanh nghiệp còn một số đông không 
chính thức. 
Cả hai cách đều hợp pháp và có ưu nhược điểm 
tuỳ vào quan điểm của chủ cửa hàng. Các cửa 
hàng cung ứng ở các thị trấn cấp huyện và một 
số xã có thấy sự cạnh tranh từ các cửa hàng gần 
kề nhưng không ai tiến hành tiếp thị sản phẩm 
của mình. Tất cả chỉ dựa vào uy tín của mình 

khiến khách hàng trung thành có thể giới thiệu 
cho người khác và quay trở lại. Đa số các cửa 
hàng chấp nhận trả sau dần như một phương 
thức thanh toán cho sản phẩm của họ và nhiều 
nơi cho rằng họ buộc phải làm vậy vì khách 
hàng của họ nghèo và không thể trả hết ngay 
một lúc khi mua. Điều kiện trả sau được 
thương lượng tuỳ thuộc vào mức độ tin tưởng 
và mối quan hệ gữa đôi bên. Việc cửa hàng 
chấp nhận trả sau cho khách hàng tạo một 
gánh nặng đáng kể trên vai chủ cửa hàng vì 
thường thì họ không được phép thanh toán 
như vậy cho nhà phân phối. Sự hạn chế dòng 
tiền mặt này tạo rào cản đối với doanh nghiệp 
khi phải ghi nợ và khi muốn khuếch trương 
việc làm ăn (xem dưới đây). Tại Mai Châu,  việc 
này đã dẫn đến chuyện một số chủ cửa hàng ít 
muốn chấp nhận trả sau cho mọi khách hàng. 
 
TIẾP CẬN VỚI TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP 
Các doanh nghiệp tại cả hai huyện tiếp cận với 
tiền vay từ các ngân hàng như NH Nông 
Nghiệp và PTNT VIệt Nam để tạo dựng và mở 
rộng quy mô làm ăn. Một chủ cửa hàng tại 
Mường Áng có nêu lên chuyện khoản vay –  
khi dùng trong kinh doanh – thực tế là theo 
các điều khoản áp dụng cho sản xuất nông 
nghiệp.  Các doanh nghiệp cũng tiếp cận đến 
tín dụng và vốn vay từ các thành viên gia đình, 
trong khi một số khác dựa trên tiết kiệm cá 
nhân. Như ghi nhận ở trên, dù vẫn cho khách 
hàng trả sau, hấu hết các cửa hàng đều phải 
thanh toán cho nhà cung cấp và đại lý bằng 
tiền mặt.  Do đó  việc thu xếp các khoản nợ là 
một thách đố cho nhiều doanh nghiệp. 

MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH VÀ CHÍNH PHỦ 
Trách nhiệm và thẩm quyền về vệ sinh ở cấp 
chính phủ nằm ở Bộ Y Tế. Ở cấp địa phương, 
các cam kết cải thiện nhà xí hợp vệ sinh của 
chính quyền thì không giống nhau. Ở Mường 
Áng và Mai Châu nơi tổ chức SNV có công tác 
ở tỉnh, huyện và xã, đã có nhiều mức độ cam 
kết tuy rằng bị trở ngại do phân bổ ngân sách 
cho lĩnh vực vệ sinh và tuỳ thuộc vào quyết 
định của lãnh đạo cấp tỉnh (xem Gero và 
Willetts, 2014). 
 
Hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân cũng hiện 
diện ở cấp nhà nước (tuy nhiên vẫn còn thiếu 
một chính sách), bao gồm hỗ trợ cho doanh 
nghiệp làm ăn trong lĩnh vực vệ sinh. Còn chờ 
xem coi hỗ trợ này có đến được với cấp chính 
quyền thấp hơn - nơi vẫn còn quyền lực quyết 
định, và do đó thực tiễn đối với các doanh 
nghiệp còn tuỳ thuộc vào việc diễn giải cấp 
tỉnh về chính sách hỗ trợ của nhà nước. 
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CÁC SÁCH LƯỢC NHẰM CẢI THIỆN XÂY 
NHÀ VỆ SINH VỪA TÚI TIỀN TẠI VIỆT NAM 
Dụa trên các phát hiện chính, các sách lược 
kể sau cần được chính phủ và các cơ quan 
phát triển khác xem xét để cải thiện sức 
mua và tiếp cận sản phẩm và dịch vụ vệ sinh 
đối với hộ gia đình nông thôn. 

 
Tìm kiếm các cơ hội giảm chi phí cho vật tư 
có nguồn gốc tại chỗ : các điều tra sâu hơn 
về chi phí của vật tư tại chỗ và các lý do 
đằng sau các biến động lớn về giá cả có thể 
giúp đưa ra các sách lược nhằm giảm giá 
thành. Ở mức tối thiểu, nếu sự mua chung 
bán chung các vật tư có thể thu xếp thì chi 
phí (và phí vận tải) có thể giảm. 

 
Tiếp cận nguồn tài chính từ khách hàng: 
các hướng tiếp cận có thể làm giảm gánh 
năng cho khách hàng, ví dụ quỹ vốn luân 
lưu. 

 
Tổ chức cộng đồng để tiến đến hình thái 
mua chung: Cộng đồng được khuyến khích 
và hỗ trợ chung mua các vật tư để giảm chi 
phí. Cả lãnh đạo cộng đồng lẫn cán bộ chính 
quyền đều có thể cổ vũ cho hình thái này, 
và đưa ra các tưởng thưởng (chẳng hạn 
như hỗ trợ tài chính có thời hạn) để giúp 
phát triển động lực và hành động. 

 
Trợ giá có định hướng: xét về nhu cầu hỗ 
trợ cho người nghèo, cần suy nghĩ ra cách 
xử lý các trở ngại về khả năng mua sắm, 
đồng thời tránh làm tổn hại đến các nhân 
tố khu vực tư (ví dụ cửa hàng vật tư) do 
việc cung ứng các trợ giá không được định 
hướng. Tại nhiều nước, nhu cầu triển khai 
các gói trợ giá “thông minh”đã được bàn 
luận (và trong một số trường hợp đã tiến 

 hành thử nghiệm) để tính đến việc vượt 
qua trở ngại dai dẳng này. Thiết kế một gói 
“trợ giá thông minh” bao hàm việc xem xét 
các vấn đề trong bối cảnh tại chỗ khi lựa 
chọn cách trợ giá, và có các sách lược thiết 
kế cho việc giảm thiểu các bất lợi. Một số 
các trợ giá bao hàm việc tham gia hợp tác 
hoặc hợp đồng với cửa hàng cung cấp và 
đòi hỏi nhiều bước trong quá trình triển 
khai để đảm bảo sự tham gia bình đẳng 
của các tác nhân trong chuỗi cung ứng và 
đảm bảo các thỏa thuận là minh bạch và 
được củng cố. Một số nước đã vận dụng 
các phương pháp tình huống nhằm “chỉ 
định” một số nhà cung cấp, bao gồm các 
nhà cung ứng đồng ý với các tiêu chí về 
chất lượng sản phẩm, đáp ứng việc giao 
nhận khối lượng lớn, đảm bảo giá và đảm 
bảo chỉ cung ứng dịch vụ cho các hộ thích 
hợp. 
 
Vận tải có định hướng các vật tư vệ sinh: 
kết quả nghiên cứu này tại Mường Áng và 
Mai Châu cho thấy sự gia tăng mạnh về chi 
phí nhà xí tại các vùng xa là do chi phí vận 
tải và cự ly. Cũng như rào cản về chi phí, 
trong thực tế có rào cản về bố trí vận 
chuyển vật tư đến các hộ vùng sâu vùng xa 
với các thách đố lớn về hậu cần. Dự toán 
của chính phủ về chi phí nhà vệ sinh thì quá 
thấp so với chi phí các hộ gia đình trong 
nghiên cứu này phải bỏ ra trong thực tế. 
Các trợ giá của chính phủ có định hướng 
cho trường hợp cụ thể này (chẳng hạn vận 
chuyển thiết bị vệ sinh đến vùng sâu vùng 
xa) có thể được triển khai để xóa bỏ rào cản 
này. Sự hỗ trợ đồng nhất trên khắp các tỉnh 
thành VN, ngay cả nhằm đến người nghèo, 
sẽ không thành công vì các thách đố 

tại vùng núi, vùng xa thì không thể giống 
như ở vùng đồng bằng duyên hải. Hơn thế 
nữa, tiếp thị về vệ sinh và các tiếp cận có 
tính thị trường sẽ không giúp gia tăng sự 
tiếp cận đến các phương án nhà xí hợp vệ 
sinh tại các hộ vùng xa trừ phi có hỗ trợ bổ 
sung để giải quyết các thách đố về vận tải 
và hậu cần cùng một lúc. 
 
Nhắm vào gạch là một hạng mục tốn tiền 
nhiều nhất trong chi phí nhà vệ sinh: Tỷ 
phần chi phí cao của gạch so với các vật tư 
cơ bản khác cho thấy chi phí nhà xí có thể 
xử lý giảm bằng cách tìm loại vật liệu khác 
(ví dụ ống bê tông – tuy nhiên các thách đố 
liên quan đến vận tải không thể xử lý được 
bằng cách này). Các kết quả này có hệ lụy 
liên quan đến phương thức hỗ trợ hoặc trợ 
giá cho các hộ nghèo nhất, tuy nhiên sẽ cần 
phải xử lý cẩn thận vì vật tư xây dựng nhà 
vệ sinh cũng là các vật tư xây dựng thông 
thường. 
 
Cải thiện nhận thức của cộng đồng về các 
phương án nhà xí hợp vệ sinh: tại các làng 
vùng xa, các hộ gia đình có nhận thức hạn 
chế về các loại phương án vệ sinh vừa túi 
tiền sẵn có. Có các trường hợp các hộ khá 
giả xây dựng nhà xí có bể tự hoại đắt tiền 
nhưng lại có nhà tắm dùng chung, và đây 
chỉ là ví dụ cho nhà xí hợp vệ sinh cho các 
hộ nghèo hơn. Chính quyền địa phương và 
các tổ chức hỗ trợ cộng đồng, cùng cán bộ 
hội Phụ Nữ do vậy cần hợp tác để nâng cao 
nhận thức cho các hộ nghèo vùng xa về các 
loại nhà vệ sinh hợp túi tiền hơn đang sẵn 
có . 

Nghiên cứu các sản phẩm mới và có tính 
sáng tạo: ngoài việc nghiên cứu giải pháp 
thay thế cho gạch, các phương án cho các 
vận liệu cơ bản khác để xây nhà vệ sinh có 
thể được khảo sát, ví dụ vật liệu nhựa chịu 
lực để thay thế bệ bê tông. Các phương án 
đó có thể được thử nghiệm ở nhiều nơi, và 
chính quyền và các đoàn thể có thể đánh 
giá sức sống của chúng tại các vùng xa Việt 
Nam. 
 
 

— 
Bản tóm tắt này được dựa trên báo cáo sau: 
Gero, A., Willetts, J., Murta, J., Doan Trieu Thanh 
and Mohr, S. (2015) Các chuỗi giá trị trong lĩnh vực vệ 
sinh tại các vùng thưa dân ở VN, Enterprise in WASH - 
Báo cáo nghiên cứu số 2, Institute for Sustainable 
Futures, 
University of Technology Sydney 
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‘Enterprise in WASH’ là một dự án nghiên cứu liên kết dẫn đầu bởi Institute for Sustainable Futures (ISF) 
thuộc University of Technology Sydney, nhằm điều tra vai trò của các doanh nghiệp tư nhân và xã hội 
trong lĩnh vực cung cấp nước, vệ sinh và giữ vệ sinh (WASH) cho ngưới nghèo. Để xem các ấn phẩm khác của Enterprise 
in WASH, xin xem trang www.enterpriseinwash.info 
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