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CHỦ ĐỀ CẤP TÀI TRỢ
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Dự án nhận quỹ của Rút Ngắn Khoảng Cách 2020

NƯỚC SẠCH, HỆ THỐNG RỬA TAY VÀ CHIẾN 
DỊCH HÀNH ĐỘNG PHÒNG DỊCH COVID-19 

CHO TRƯỜNG HỌC NGƯỜI DÂN TỘC KHMER
Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn (RCRD)

Đại học An Giang
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NHÓM NGHIÊN CỨU THUỘC 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, 
ĐẠI HỌC AN GIANG

Trung tâm RCRD là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đại 
học An Giang được thành lập vào 2003.

Trung tâm là nơi tổ chức thực hiện các nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các hoạt động tăng cường năng lực 
cộng đồng trong lĩnh vực phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường, biến đổi khí hậu nhằm phục vụ mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và khu vực ĐBSCL.

Đơn vị triển khaiDự án Nước Sạch, Hệ thống Rửa Tay và Chiến dịch Hành động phòng dịch COVID-19 
cho Trường Học Người Dân Tộc Khmer
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THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
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Mục tiêu dài hạn

Mục tiêu ngắn hạn

Chất lượng cuộc sống của trẻ em và giáo viên tại hai điểm trường học thuộc xã An Cư được cải thiện 
thông qua việc thực thi sáng kiến về cấp nước sạch và thực hành vệ sinh, và tăng cường sự tham gia của 
cộng đồng trong các nỗ lực bảo đảm quyền cơ bản của con người và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên.

- Cung cấp hệ thống lọc nước sạch (dùng để uống) và hệ thống rửa tay trong trường học. 
- Nâng cao kiến thức, thái độ, hành vi trong trường học về việc sử dụng nước sạch và thực hành vệ sinh nhằm bảo vệ sức 
khỏe, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19.
- Cải thiện quyền cơ bản của con người, đặc biệt là trẻ em trong việc tiếp cận nguồn nước sạch tại môi trường học đường.
- Tăng cường năng lực cộng đồng về việc sử dụng và quản lý bền vững và hiệu quả nguồn tài nguyên nước thông qua việc 
tái sử dụng nguồn nước từ hệ thống rửa tay cho trồng cây xanh trong khuôn viên trường học.



Thực trạng địa phươngDự án Nước Sạch, Hệ thống Rửa Tay và Chiến dịch Hành động phòng dịch COVID-19 
cho Trường Học Người Dân Tộc Khmer

- Việc tiếp cận với nước sạch là một thách 
thức đáng kể ở xã An Cư, huyện Tịnh Biên do 
đặc thù của vùng là địa hình cao và đồi núi.
- Trẻ em tại cộng đồng cũng có tham gia các 
hoạt động đi lấy nước xa nhà phục vụ cho 
việc ăn uống và sinh hoạt gia đình; và điều 
này cũng có thể dẫn đến việc nghỉ học. Đôi 
khi nước được lấy từ các nguồn không an 
toàn có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe.
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Kinh phí thực hiện

132,126,000 VND
Tổng kinh phí dự án

121,936,000 VND
Từ Rút Ngắn Khoảng Cách

12,290,000  VND
Từ nguồn khác
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Hệ thống nước rửa tay và tái sử dụng nước trồng cây được lắp đặt tại Trường Tiểu học D 
An Cư và Trường THCS Trần Đại Nghĩa. 

920

1

207

2

Website được xây dựng với sứ mệnh “Cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng 
người dân địa phương thông qua việc tiếp cận các dịch vụ WASH (nước sạch và vệ sinh) 
và các sinh kế dựa vào nông nghiệp bền vững và có khả năng phục hồi trước những 
thách thức kinh tế - xã hội và môi trường chưa được dự báo trước trong tương lai.”
*Website được thiết kế bởi V.Source - Nhà tài trợ của Rút Ngắn Khoảng Cách

Giáo viên và học sinh được tiếp cận với nước sạch để rửa tay tại trường

Học sinh được tập huấn về sử dụng hiệu quả nước sạch  và thực hành vệ sinh

Thành tựu tóm tắt
Tính đến tháng 1/2022

Hình cuối kỳ dự 
án cung cấp

+

https://mekongwash-er.com/vn/home
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Hoạt động chính dự ánDự án Nước Sạch, Hệ thống Rửa Tay và Chiến dịch Hành động phòng dịch COVID-19 
cho Trường Học Người Dân Tộc Khmer

Thời gian Nội dung hoạt động

11/2020 - 12/2020 Thực địa và làm việc với cộng đồng thụ hưởng, khảo sát và chọn điểm lắp đặt hệ thống lọc nước và rửa tay

Tháng 1/2021 Thiết kế hệ thống lọc nước và rửa tay; thu thập mẫu nước máy và chuyển giao trang thiết bị tại trường học

2/2021 - 4/2021 - Xây dựng hệ thống lọc nước, vệ sinh rửa tay và tái sử dụng nước.
- Biên soạn tài liệu tập huấn về thực hành vệ sinh rửa tay cho học sinh sẽ được triển khai sau khi hoàn tất hệ 
thống lọc nước và rửa tay

5/2021 - 7/2021 - Xây dựng quy trình hướng dẫn về lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống cấp nước cho 
cộng đồng thụ hưởng
-  Tập huấn chia sẻ cách sử dụng, quản lý tài nguyên nước và vận hành hệ thống cấp nước

12/2021 - 1/2022 Tập huấn và giáo dục truyền thông về sử dụng hiệu quả nước sạch và thực hành vệ sinh cho học sinh tại Trường 
Tiểu học D An Cư và Trường THCS Trần Đại Nghĩa
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Hệ thống nước
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Kết quả dự án

Kết quả dự kiến (đề xuất dự án) Kết quả thực tế Ghi chú

Tăng cường được khả năng tiếp cận, sử dụng 
nguồn tài nguyên nước uống một cách bền vững: 
xây dựng hệ thống lọc nước (dùng để uống) và 
rửa tay tại 02 điểm trường học thuộc dự án. 

Dự án đã việc xây dựng 02 hệ thống lọc nước (dùng 
để uống) và rửa tay tại 02 điểm trường học thuộc dự 
án và đã tiến hành bàn giao cho nhà trường.

Dự án đã tiến hành thảo luận nhóm có 
sự tham gia của đối tượng thụ hưởng 
cộng đồng, khảo sát và lấy ý kiến về địa 
điểm xây dựng hệ thống lọc nước máy 
và rửa tay.

Cải thiện được khả năng tiếp cận các dịch vụ vệ 
sinh cơ bản và nâng cao sự thay đổi kiến thức, 
thái độ và hành vi vệ sinh rửa tay với xà phòng: 
- Xây dựng 1 tài liệu hướng dẫn vệ sinh tay đúng 
cách trong phòng, chống dịch Covid-19 cho học 
sinh
- Tổ chức tập huấn trực tiếp cho ~920 học sinh, 
giáo viên tại 2 điểm trường học về kiến thức và 
thực hành vệ sinh rửa tay phòng dịch Covid-19 

- Dự án đã xây dựng 1 tài liệu hướng dẫn vệ sinh tay 
đúng cách trong phòng, chống dịch Covid-19 cho 
học sinh: tại đây
- Đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho 207 học sinh 
tại 2 điểm trường học về kiến thức và thực hành vệ 
sinh rửa tay phòng dịch Covid-19

- Do tình hình dịch, dự án buộc phải 
chuyển sang hình thức tập huấn online 
và tiếp cận được ít hơn học sinh so với 
dự kiến
- Dự án đã tặng tài liệu cho hội thảo (tờ 
bướm, bút, tập, viết…) cho học sinh 
tham gia tập huấn tạo hai trường
- Dự án cũng gửi tặng tài liệu tập huấn 
và 200 chai xà phòng rửa tay cho hai 
trường

*Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số hoạt động của dự án phải tạm ngưng, chuyển qua hình thức online và kéo dài hơn 3 tháng so với dự kiến

Dự án Nước Sạch, Hệ thống Rửa Tay và Chiến dịch Hành động phòng dịch COVID-19 
cho Trường Học Người Dân Tộc Khmer

https://docs.google.com/presentation/d/10Ot36R-MOU1ZZh8IBMgOWNYKZCJehpvK/edit?usp=sharing&ouid=115961951910936932516&rtpof=true&sd=true
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Kết quả dự án

Kết quả dự kiến (đề xuất dự án) Kết quả thực tế Ghi chú

Tăng cường được năng lực cho cộng đồng 
thụ hưởng (nhà trường, chính quyền địa 
phương, học sinh và giáo viên…) thông qua 
các hoạt động dự án như: lập kế hoạch, thiết 
kế, khảo sát thực địa, giám sát và quản lý hệ 
thống cấp nước. 

Dự án đã cải thiện được năng lực cộng đồng thông qua các 
hoạt động dự án như: lập kế hoạch, thiết kế, khảo sát thực 
địa, giám sát và quản lý hệ thống cấp nước. Dự án cũng đã 
tổ chức buổi tập huấn các thực hành kỹ thuật về sử dụng và 
quản lý hệ thống lọc nước và rửa tay

N/A 1 Website được xây dựng với sứ mệnh “Cải thiện chất lượng 
cuộc sống của cộng đồng người dân địa phương thông qua 
việc tiếp cận các dịch vụ WASH (nước sạch và vệ sinh) và 
các sinh kế dựa vào nông nghiệp bền vững và có khả năng 
phục hồi trước những thách thức kinh tế - xã hội và môi 
trường chưa được dự báo trước trong tương lai.”

Website được thiết kế bởi V.Source - Nhà 
tài trợ của Rút Ngắn Khoảng Cách

Dự án Nước Sạch, Hệ thống Rửa Tay và Chiến dịch Hành động phòng dịch COVID-19 
cho Trường Học Người Dân Tộc Khmer

https://mekongwash-er.com/vn/home
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Cuộc sống đáng giá bao nhiêu?


