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TÓM LƯỢC 
 

20% người dân nông thôn Việt Nam vẫn chưa được tiếp cận dịch vụ nước uống cơ bản, dẫn đến việc trẻ 

em dễ mắc các bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn và các bệnh khác liên quan đến nước. Tham khảo 

kinh nghiệm từ Campuchia, Việt Nam đã đầu tư vào hoạt động sản xuất và phân phối bình lọc nước bằng 

gốm để giải quyết vấn đề về tiếp cận nước sạch, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Dưới sự chỉ đạo của 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), Trung tâm Quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi 

trường nông thôn (NS&VSMTNT) và Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc (UNICEF) đã xây dựng Hợp tác Công -

Tư giữa nhiều bên liên quan để thử nghiệm sản xuất bình lọc nước bằng gốm thí điểm ở tỉnh An Giang, 

phía nam Việt Nam, tỉnh An Giang. 

 

Kể từ khi bắt đầu dự án, hơn 31.000 bình lọc nước bằng gốm đã được bán ra thị trường và UNICEF 

cùng đối tác đã hỗ trợ hơn 3.200 sản phẩm cho trường học, hộ gia đình và trạm y tế xã. Vào tháng 2 

năm 2018, sản phẩm bình lọc nước bằng gốm đã vượt qua xét nghiệm chất lượng của Viện sức khỏe 

nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế, Việt Nam. Các kế hoạch hiện đang được triển khai để thành lập 

cơ sở sản xuất thứ hai và vận động phát triển mô hình hợp tác sản xuất bình lọc nước bằng gốm với 

các doanh nghiệp tư nhân khác nhằm đảm bảo các hộ gia đình ở nông thôn được tiếp cận với nước 

uống an toàn có chi phí hợp lý. 

 
Ngoài ra, có hơn 1.139 bình lọc nước bằng gốm được hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn 

hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Sóc Trăng và Bến Tre) nhằm đảm bảo 

những hộ gia đình chịu tác động của hạn hán được tiếp cận với nước uống an toàn. Trong đợt phòng 

chống COVID-19, có 2.000 hộ gia đình, 781 trường học và 124 trạm y tế xã đã nhận được bình lọc nước 

bằng gốm để giúp họ tiếp cận được với nước uống an toàn. 

 
 
 

Giới thiệu 
 

Tuy đã có những cải thiện đáng kể ở khu 

vực thành thị, nhưng vẫn có khoảng 20% 

người dân nông thôn Việt Nam chưa được 

tiếp cận với dịch vụ nước cơ bản (xem Hình 

1). Vấn đề nguồn nước không đảm bảo 

thường liên quan đến bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, 

thương hàn và các bệnh liên quan đến nước 

gây ra, đặc biệt  trẻ em dễ mắc các bệnh này. 

 
Hơn 20 năm qua, Xử lý và trữ nước hộ gia 

đình (HGĐ) được khuyến khích trên toàn cầu 

như một giải pháp truyền thống nhằm tăng 

cường tiếp cận nước an toàn cho 
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người dân nông thôn hoặc nhóm dân số có nguy 

cơ trong các tình huống khẩn cấp1. Xử lý và trữ 

nước HGĐ bao gồm các phương pháp xử lý nước 

truyền thống như lắng tự nhiên, lọc vải, keo tụ, lọc 

chậm qua cát và đun sôi, các phương pháp hiện 

đại như phương pháp khử trùng nước bằng năng 

lượng mặt trời SODIS, phương pháp lọc nước RO 

và sử dụng chloramine B trong trường hợp khẩn 

cấp. Tuy nhiên, nhiều người dân nông thôn không 

biết về các phương pháp trên,  nên không thực 

hiện xử lý và trữ nước HGĐ đúng cách trước khi 

uống. 

Hình 1: Tình hình tiếp cận nguồn nước tại Việt Nam 

 

thấy việc sử dụng bình lọc nước bằng gốm giúp 

tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc, cũng như 

người dùng có thể tiết kiệm chi phí điều trị bệnh 

tiêu chảy, giảm thời gian nghỉ học và thời gian 

kiếm củi. Trong một nghiên cứu do Ngân hàng 

Thế giới thực hiện ở Campuchia vào năm 2017, 

việc sử dụng bình lọc nước bằng gốm, như ở 

Hình 2, đã giúp giảm 46% tỷ lệ mắc bệnh tiêu 

chảy. 

 

Hình 2: Thiết kế bình lọc nước bằng gốm hình 
“chậu hoa” sử dụng trong dự án 

 
 
 
 
 
                      Nguồn: UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng 

 

 
Nguồn: Trẻ em và các Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt 

Nam, (2017), UNICEF 

Mô tả can thiệp 
 

Để giải quyết vấn đề tiếp cận nguồn nước cho  

hộ gia đình nông thôn, UNICEF Việt Nam hướng 

đến các giải pháp đổi mới sáng tạo từ các nước 

láng giềng, trong đó có Campuchia. Quốc gia 

này đã sử dụng bình lọc nước bằng gốm trong 

tình huống khẩn cấp (trong trường hợp xảy ra lốc 

xoáy và lũ lụt) khi các nguồn nước thường xuyên 

bị ô nhiễm.2 Các nghiên cứu ở Campuchia cho 

 
1 WHO. (2005). Mạng lưới quốc tế về thúc đẩy xử lý và 
trữ nước an toàn trong hộ gia đình. Truy cập ngày 

14/02/2005 tại http://www.who.int/household_ water/en/ 

 
 
 
Bình lọc nước bằng gốm có thể cung cấp tối 

đa 20-30 lít nước/ngày (với 2-3 lần đổ nước), rất 

dễ bảo quản và không cần đào tạo, hướng dẫn 

nhiều khi sử dụng. Loại bình này cũng rất dễ 

mang đi, chỉ nặng 4,8 kg. Ngoài ra, vì nguyên vật 

liệu để sản xuất loại bình lọc nước này có sẵn tại 

địa phương, nên chi phí sản xuất chỉ hơn 5 USD. 

 

Mặc dù bình lọc nước bằng gốm không lọc được 

nước nhiễm mặn - đây là vấn đề ở các vùng ven 

biển Việt Nam, trong đó nhiều khu vực phải ứng 

phó với vấn đề xâm nhập mặn - và không thể 

chuyển nước mặn thành nước uống được, nhưng 

có thể lọc nước mưa và nước ngọt từ các nguồn 

nước không an toàn để phục vụ mục đích ăn 

uống. Khi dùng bình lọc gốm thì không cần phải 

đun nước để uống, nên giúp hộ gia đình và 

trường học tiết kiệm chi phí nhiên liệu đun nấu. 

 

Cho đến gần đây, chỉ có các hộ khá giả ở Việt 

Nam sử dụng hệ thống lọc nước bằng gốm, vì 

các công nghệ hiện có (lõi lọc kiểu nến) yêu 

cầu phải thường xuyên mua sắm phụ tùng, 
 
2 https://www.unicef.org/vietnam/press-releases/unicef-has-

supported-over-80000-people-affected-typhoon-damrey 
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CÁC THÔNG ĐIỆP CHÍNH 
 

 Bình lọc nước bằng gốm đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ mắc tiêu chảy. 

Thiết bị rất bền với cách sử dụng đơn giản và hiệu quả. Vì chi phí sản xuất tương đối thấp và dễ vận 

chuyển, nên có thể dễ dàng phân phát tới các thôn, làng vùng sâu vùng xa và trong trường hợp 

khẩn cấp khi người dân không tiếp cận được với nước uống. 

 UNICEF đã hỗ trợ phát triển sản xuất và phân phối bình lọc nước bằng gốm tại Việt Nam thông qua 

Hợp tác Công -Tư với Trung tâm Quốc gia NS&VSMTNT, Công ty TNHH Bình lọc nước bằng gốm 

(SWACF) và các chuyên gia Hoa Kỳ đến từ tổ chức Partners in Hope và tổ chức Resource 

Development International. 

 UNICEF Việt Nam đã hỗ trợ khởi xướng và duy trì quan hệ đối tác để thiết kế và phát triển 

bình lọc nước, đồng thời theo dõi sát sao quá trình hợp tác, cung cấp hỗ trợ khi cần thiết trong quá 

trình thực hiện. 

 UNICEF cũng tích cực tham gia đàm phán hợp đồng với các công ty nhựa nhằm có chi phí ở 

mức thấp, đảm bảo người dân có khả năng chi trả. 

 
 

và chi phí vận hành vượt quá khả năng chi trả 

của phần đông người dân. Mặc dù công nghệ lọc 

nước bằng gốm đã được áp dụng suốt 30 năm 

qua, những cải tiến trong 10 năm qua đã gia tăng 

đáng kể về hiệu suất của công nghệ này, tại Việt 

Nam hoạt động sản xuất bình lọc nước bằng gốm 

chính thức bắt đầu từ năm 2015. 

 
Bên cạnh lợi ích trực tiếp là giúp các hộ gia đình 

ở nông thôn Việt Nam được tiếp cận với nguồn 

nước uống an toàn với giá cả hợp lý vào thời 

điểm trước, trong và sau khi xảy ra các trường 

hợp khẩn cấp, việc sử dụng bình lọc nước bằng 

gốm cũng tạo ra các cơ hội kinh doanh cho khu 

vực tư nhân. Ở Campuchia, những hộ gia đình 

sử dụng bình lọc gốm đã tiết kiệm được 73 

USD/năm chi phí y tế cũng như giảm khoản tiền 

phải chi cho việc điều trị tiêu chảy (xem Hình 3) 

so với các hộ gia đình không dùng thiết bị này. 

 

Hình 3: Lợi ích về y tế và tài chính của các gia đình ở Campuchia khi sử dụng bình lọc nước bằng 

gốm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nguồn: UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng 
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Các đối tác tham gia 

Để tăng cường khả năng tiếp cận nguồn nước 

sạch và thúc đẩy việc sử dụng bình lọc gốm 

trong khu vực dễ gặp tình huống khẩn cấp, Hợp 

tác Công -Tư (xem Bảng 1) đã được thiết lập để 

phát triển hoạt động sản xuất bình lọc gốm tại cơ 

sở thí điểm ở An Giang, một tỉnh thuộc phía 

Nam của Việt Nam, tiếp giáp với Campuchia. 

 

Tỉnh An Giang được chọn làm nơi thí điểm sản 

xuất bình lọc gốm vì ở đây có sẵn các lò gạch, 

nhân công trình độ cao, khả năng tài chính tốt, có 

đất sét và cơ sở vật chất phù hợp để mở rộng quy 

mô sản xuất khi cần thiết. Công ty gạch An Giang 

có nhiều kinh nghiệm đối với loại hình sản xuất 

gốm cần thiết cho sản phẩm này, như trộn trấu 

với đất sét và kỹ năng nung để tạo ra độ rỗ phù 

hợp, giúp nước chảy với vận tốc thích hợp. 

 

Cách tiếp cận được áp dụng và lý do 

Đầu tiên, bình lọc gốm do một tổ chức Hoa Kỳ có 

tên “Potters for Peace” phát triển, cho thấy đây là 

một thiết bị đơn giản, bền và hiệu quả (thiết yếu, chỉ 

cần đầu tư một lần nếu sản phẩm không bị hỏng). 

Sản phẩm cũng có thể dễ dàng được phân phát tới 

các thôn, làng vùng sâu vùng xa và trong trường 

hợp khẩn cấp khi người dân không tiếp cận được 

với nước uống. Quy trình sản xuất bắt đầu từ trấu 

(hoặc một số vật liệu dễ cháy khác có ở địa 

phương), trộn với đất sét trước khi đưa đất sét vào 

máy ép thủy lực để tạo thành hình chậu hoa. Trong 

lò nung, trấu sẽ cháy hết và để lại những lỗ nhỏ. 

Nhằm đảm bảo an toàn sinh học, lõi lọc bằng gốm 

cần có lỗ kích thước 0,1-1,0 micron với tốc độ chảy 

rất chậm (xem Hình 4). 

Hình 4: Kiểm tra tốc độ chảy của lõi lọc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi lõi lọc đã nguội sẽ phủ một lớp keo bạc giúp bất 

hoạt vi khuẩn và ngăn chặn mầm bệnh phát triển trở 

lại trên bề mặt gốm (xem Hình 5). 

Hình 5: Phủ keo bạc cho lõi lọc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng 

 
 

Sau đó, lõi lọc được đặt vào một hộp nhựa lớn 

hơn một chút, có nắp đậy và vòi. Sau khi ngâm lõi 

lọc trong nước 24 giờ, cần phải kiểm tra tốc độ 

chảy. Mỗi lõi lọc qua vòng kiểm tra phải được làm 

sạch 8 lần bằng nước sạch để đảm bảo rửa hết 

tất cả kim loại nặng còn sót lại. Khi đã nguội, lõi 

lọc được phủ một lớp keo bạc nitrat giúp tăng khả 

năng loại bỏ vi khuẩn. Vì nước đi qua lõi lọc và 

lớp keo bạc, nên loại bỏ tới có tới 99,99% vi 

khuẩn có hại trong điều kiện thí nghiệm. Dưới đây 

là trích dẫn kết quả xét nghiệm của Viện sức 

khỏe nghề nghiệp và Môi trường (xem Hình 6): 

 
Hình 6: Kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm 
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Bảng 1: Các tổ chức tham gia 

 
Nhóm 

 
Vai trò trong sáng kiến về bình lọc nước bằng gốm 

 
Các chuyên gia của UNICEF 

 
Giúp chính phủ kêu gọi sự tham gia của khu vực tư nhân để 
đổi mới một số công nghệ 

 
Trung tâm Quốc gia Nước 
sạch & Vệ sinh môi trường 
nông thôn (NS&VSMTNT) 

 
Thúc đẩy hợp tác để phát triển bình lọc nước bằng gốm và tạo 
sự kết nối giữa các đối tác khác nhau trong hệ thống. 

 
Resource Development 
International (RDI) – một tổ 
chức phi chính phủ Hoa Kỳ 

 
Chuyển giao công nghệ và tư vấn sản xuất - có văn phòng tại 
Campuchia và nổi tiếng với kinh nghiệm sản xuất bình lọc nước 
bằng gốm. Giúp chọn An Giang làm nơi thí điểm sản xuất lọc nước 
bằng gốm.  

 
Partners in Hope (PIH) – 
một tổ chức phi chính phủ 
Hoa Kỳ 

 
Đảm bảo chất lượng cho RDI. 

 
Trung tâm Chứng nhận Phù 
hợp (QuaCert) 

 
QuaCert kiểm tra chất lượng của dây chuyền sản xuất SWACF và 
sản phẩm, đồng thời yêu cầu kiểm tra chất lượng dây chuyền sản 
xuất Roto và sản phẩm thông qua SWACF. 

 
Bộ Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn (Bộ 
NN&PTNT) 

 
Cùng Trung tâm Quốc gia NS&VSMTNT và UNICEF chỉ đạo sáng 
kiến về bình lọc nước bằng gốm 

 
Trung tâm Nước sạch & Vệ 
sinh môi trường nông thôn 
tỉnh An Giang 

 
Hỗ trợ quy trình tại địa phương. Ký Biên bản ghi nhớ quy định vai 
trò và trách nhiệm với Trung tâm Quốc gia NS&VSMTNT, Công ty 
gạch Mỹ Hiệp, RDI và PIH để thiết lập quan hệ đối tác nhằm phát 
triển sản xuất bình lọc nước bằng gốm. 

 
Ban Quản lý tỉnh An Giang 

 
Hỗ trợ quy trình ở cấp địa phương 

 
Công ty TNHH Bình lọc 
nước bằng gốm 
(SWACF)/ Công ty gạch 
Mỹ Hiệp 

 
Cung cấp cơ sở vật chất và nhân lực để hỗ trợ kỹ thuật và 
chuyển giao công nghệ 

 
Công ty nhựa ROTO 

 
Sản xuất xô nhựa đựng bình lọc nước bằng gốm, đảm bảo  làm 
bằng nhựa chất lượng cao với giá cả sản phẩm phải phù hợp với 
khả năng của người dân địa phương. Giá thỏa thuận là 5,5 USD 
(tháng 6/2017). 
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Hiệu quả khử vi khuẩn liên tục trong quá trình 

sử dụng hàng ngày phụ thuộc vào chất lượng 

bình lọc nước bằng gốm. Do đó, cần phải 

thường xuyên làm sạch lõi lọc gốm. 

 
Các nghiên cứu cho thấy hiện tượng nhiễm 

khuẩn nghiêm trọng có thể xảy ra khi sử dụng 

bình lọc kém chất lượng sản xuất tại địa phương, 

hoặc khi bình đựng bị ô nhiễm ở hộ gia đình. Vì 

thiếu sự bảo vệ cho phần còn lại, người dùng cần 

được đào tạo, hướng dẫn để sử dụng và bảo 

quản lõi lọc và bình đựng đúng cách (Báo cáo 

DFC 2011). 
 

Những vấn đề gặp phải3 

Quá trình xác định nhà cung cấp thùng nhựa 

đựng  bình lọc gốm gặp rất nhiều khó khăn và 

kéo dài do yêu cầu phải có nhựa chất lượng cao. 

Quy trình chứng nhận chất lượng rất phức tạp và 

cần có thời gian nhất định để hoàn thành, vì việc 

sản xuất bình lọc nước bằng gốm vẫn còn mới ở 

Việt Nam. 

 
Mặc dù quan hệ đối tác Công-Tư rất tốt, nhưng 

vẫn cần một khoảng thời gian để tất cả các bên 

hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của nhau. 

 
Quy trình phát triển lõi lọc được vạch ra với một 

khoảng thời gian dài do có sự trì hoãn trong xây 

dựng kế hoạch, từ chuyến thăm tổ chức 

Resource Development International (RDI) đầu 

tiên vào năm 2014 ở Campuchia để tìm hiểu về 

quy trình và dự án triển khai tại Việt Nam, đến ký 

kết Biên bản ghi nhớ tháng 6/2016. 

 
Ngoài ra còn có một số vấn đề trong quá trình sản 

xuất bình lọc nước bằng gốm. Việc thường xuyên 

làm sạch bộ lọc gặp một số khó khăn, đặc biệt là 

khi nước bị đục (thường gặp phải trong tình huống 

khẩn cấp). Bên cạnh đó còn có vấn đề trong sự 

khác biệt đáng kể về mức độ chất gây ô nhiễm 

được loại bỏ khi so sánh giữa điều kiện trong 

phòng xét nghiệm (loại bỏ hơn 99%) và điều kiện 

sử dụng trong gia đình (loại bỏ 60-70%) do làm vệ 

sinh lõi lọc chưa tốt hoặc nước đã qua xử lý chưa 

được lưu trữ an toàn..., do đó cần tăng cường 

hướng dẫn người dùng. Công tác 

kiểm soát chất lượng các bình lọc nước tương  

đối đa dạng, sản phẩm rất dễ bị vỡ qua thời gian. 

Điều này dẫn tới nhu cầu cần có phụ tùng cũng 

như mạng lưới phân phối để thay thế các bộ 

phận. Mặc dù các bình lọc tương đối dễ sử dụng 

và bảo quản, nhưng vẫn cần hướng dẫn cơ bản 

cho người dùng về sử dụng và bảo quản bình lọc 

đúng cách. 

 
Các xét nghiệm cho thấy bình lọc loại bỏ vi -rút 

kém hiệu quả hơn so với loại bỏ vi khuẩn. Ngoài 

ra, lò nung tiêu thụ một lượng nhiên liệu đáng kể 

trong quá trình sản xuất sản phẩm, nhiên liệu cần 

được cung cấp từ địa phương với giá thấp để 

đảm bảo sản phẩm cuối cùng có giá cả hợp lý và 

tính bền vững. Có thể so sánh chi phí này với lợi 

ích trong thời gian khoảng 22 giờ mỗi tháng mà 

các hộ gia đình tiết kiệm được khi không phải 

đun nước hay lấy củi. 
 

Những yếu tố làm nên thành công của dự 
án 

Sự thúc đẩy và phối hợp của các tổ chức trong 

quan hệ đối tác Công -Tư là một nhân tố quan 

trọng giúp hoàn thành dự án, cũng như nguồn 

tài trợ và sự hỗ trợ từ UNICEF. Nếu không có 

những điều đó, dự án sẽ không thể hoàn thành. 

 
Một yếu tố tích cực khác giúp hiện thực hóa việc 

sản xuất bình lọc nước bằng gốm là kinh nghiệm 

phù hợp của các lò gạch ở An Giang trong việc 

làm ra các sản phẩm có độ rỗ phù hợp bằng 

nguyên vật liệu cung cấp từ địa phương. Một 

nhân tố khác cũng giúp ích rất nhiều cho quá trình 

sản xuất, đó là nguồn đất sét, các nguyên vật liệu 

khác và nhiên liệu sẵn có tại địa phương, điều này 

nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động nghiên 

cứu thị trường trước khi tiến hành sản xuất. 

 
3 Thông tin trích từ: Dự thảo báo cáo của UNICEF Việt Nam 

về “Quan hệ đối tác công - tư (PPP) trong sản xuất bình lọc 

nước bằng gốm tại An Giang giai đoạn 2015-2017” 
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Kết quả 
 

Dự án thí điểm sản xuất bình lọc nước bằng 

gốm đã đạt được thành công trên nhiều 

phương diện. 

 
Vào tháng 2/2018, sản phẩm bình lọc nước bằng 

gốm đạt các tiêu chí xét nghiệm chất lượng của 

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y 

tế. Sau khi có chứng nhận này và gửi tất cả kết 

quả xét nghiệm chất lượng cho Phòng Cung ứng 

của UNICEF tại Copenhagen, UNICEF đã đưa 

công ty vào danh sách đơn vị cung ứng Thỏa 

thuận dài hạn để giảm bớt nhu cầu mua bình lọc 

nước bằng gốm cho Việt Nam khi xảy ra trường 

hợp khẩn cấp trong tương lai. 

 
Sản phẩm bình lọc nước bằng gốm hiện đã có tại 

Việt Nam để phục vụ các nhóm đối tượng mục 

tiêu, như các gia đình dễ tổn thương ở vùng sâu 

vùng xa, không được tiếp cận với nước sạch, và 

những người bị ảnh hưởng trong tình huống khẩn 

cấp không thể tiếp cận nước sạch vào thời điểm 

trước, trong và sau bão hay hạn hán. Kể từ khi 

bắt đầu dự án vào năm 2018, SWACF đã bán 

được 31.000 bình lọc nước bằng gốm ra thị 

trường. UNICEF, Bộ NN&PTNT, Trung tâm 

NS&VSMTNT tỉnh và Bộ Giáo dục & Đào tạo 

cũng phân phát hơn 3.200 bình lọc nước bằng 

gốm tới các trường học và hộ gia đình ở nông 

thôn. 

 
Hiện nay, SWACF, công ty ký sản xuất bình lọc, 

đang sản xuất trung bình 5.000 sản phẩm chất 

lượng cao mỗi tháng. Công ty cho biết doanh số 

đang tăng lên và tiếp tục cải thiện thiết kế sản 

phẩm, giúp sản phẩm bắt mắt và thân thiện với 

môi trường hơn, hướng tới nhiều đối tượng người 

dùng hơn. Trong bối cảnh COVID-19 và thiên tai 

ở Việt Nam, chẳng hạn như trận bão lũ xảy ra mới 

đây, nhu cầu sử dụng bình lọc nước bằng gốm 

tang lên, do đó, cần cân nhắc thêm để đưa công 

suất sản xuất thiết kế lên 10.000 bình lọc/tháng. 

 
SWACF cũng đã đồng hành cùng chính phủ và 

UNICEF để gia tăng nhu cầu sử dụng bình lọc 

nước ở vùng sâu vùng xa, nơi khan hiếm nguồn 

nước sạch. Công ty cũng đã thành lập một hệ 

 
 
 

 

thống đại lý bán hàng riêng, giúp công ty phân 

phối sản phẩm và mở rộng thị trường tới các tỉnh 

lân cận. 

 
 

HỘP 1. 

“Từ trước đến nay, chúng tôi chưa thấy ở 
quốc gia nào có quan hệ hợp tác giữa nhiều 
đối tác quan trọng lại bền chặt đến vậy, tất 
cả đều cùng chung tay hướng tới một mục 
đích là giúp đỡ hộ nghèo được tiếp cận với 
nước uống được cải thiện. Việt Nam đã làm 
được điều đó. Các bạn đã đạt được những 
thành tựu đáng kinh ngạc chỉ trong vòng 6 
tháng, trong khi chúng tôi, RDI và PIH, mất 
tới 2 năm để hoàn thành.” Ông Marc Hall, 
Giám đốc RDI chia sẻ. 

 
 
 

Thông qua sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, 

giờ đây SWACF đã có công nghệ và kiến thức để 

sản xuất và quảng bá sản phẩm bình lọc nước 

bằng gốm chất lượng cao. Chính phủ cũng có 

năng lực mở rộng sản xuất sản phẩm này khi cần 

thiết, đặc biệt là khi cần đáp ứng nhu cầu ở các 

vùng dễ xảy ra thiên tai. 

 
Bộ NN&PTNT, cơ quan hỗ trợ phát triển công 

nghệ này, đang trong quá trình thảo luận để 

thành lập cơ sở sản xuất thứ hai. Điều này sẽ 

góp phần đáp ứng nhu cầu của những người 

dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. 

 
Rất nhiều tổ chức, bao gồm Ngân hàng Phát 

triển Châu Á và các chương trình/dự án liên 

quan đến NS&VSMT của Chính phủ Việt Nam, 

các tổ chức phi chính phủ quốc tế, đã bày tỏ sự 

quan tâm tới việc mua bình lọc nước để sử 

dụng trong trường hợp khẩn cấp. 

 
Nếu SWACF liên tục sản xuất sản phẩm, dự 

báo sẽ có khoảng 12.000 bình lọc nước bằng 

gốm sẵn sàng trên thị trường để phục vụ cho 

các trường hợp khẩn cấp. 
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Bài học kinh nghiệm 
 

Việc dựa trên cơ sở pháp lý đã giúp Biên bản Ghi 

nhớ đảm bảo tất cả các bên liên quan sẵn sàng 

tuân thủ các hợp đồng tương ứng và coi trách 

nhiệm của mình là nhiệm vụ bắt buộc. Điều này 

giúp tiết kiệm thời gian trong trường hợp có khiếu 

nại hay bất đồng xảy ra trong tương lai. 

 
Nhằm đảm bảo việc gia tăng doanh số và mở 

rộng sản xuất không làm ảnh hưởng tới chất 

lượng sản phẩm, UNICEF đóng vai trò cố vấn 

trong hoạt động bảo đảm chất lượng, nhưng sẽ 

dần chuyển giao trách nhiệm này cho các nhà sản 

xuất để đảm bảo tính bền vững. 

 
Bộ NN&PTNT cũng sẽ đảm nhiệm vai trò giám 

sát hoạt động “đảm bảo chất lượng” trong quá 

trình sản xuất sản phẩm. 

 
 

Hướng đi tiếp theo 
 

Tiếp tục các hoạt động vận động nhằm thúc đẩy 

sử dụng bình lọc nước bằng gốm như một giải 

pháp bền vững, chất lượng cao, chi phí thấp. 

 
Ngoài ra cần có kế hoạch vận động Chính phủ 

Việt Nam và khu vực tư nhân đầu tư vào sản xuất 

bình lọc nước bằng gốm. Những nỗ lực vận động 

này sẽ hướng tới khuyến khích Hợp tác Công -Tư 

lựa chọn một cơ sở sản xuất bình lọc nước bằng 

gốm thứ hai ở miền Bắc Việt Nam. Khi đã chọn 

được địa điểm, UNICEF dự định sẽ tiếp tục hỗ trợ 

thành lập cơ sở sản xuất thứ hai này. 

 
Các hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức rộng rãi  

Việt Nam nhằm chia sẻ những bài học từ 

chương trình thí điểm và vận động mô hình hợp 

tác sản xuất bình lọc nước bằng gốm tới các 

doanh nghiệp tư nhân khác. 
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Giới thiệu về chuỗi tài liệu 
 

Các nhóm quốc gia chuyên trách về nước sạch & vệ sinh môi trường (NS&VSMT) của UNICEF đã phối 
hợp với chính phủ các nước, đối tác xã hội dân sự và nhà tài trợ để nâng cao dịch vụ NS&VSMT cho trẻ 
em và thanh thiếu niên, cũng như gia đình và những người chăm sóc các em. UNICEF hoạt động tại hơn 
100 quốc gia trên toàn thế giới, hướng tới mục tiêu cải thiện dịch vụ nước sạch và vệ sinh, cũng như các 
thực hành vệ sinh cơ bản. Ấn phẩm này là một phần của Chuỗi tài liệu học tập về NS&VSMT của 
UNICEF, được thiết kế nhằm đóng góp vào kho kiến thức về những thực hành tốt trong hoạt động lập 
chương trình về NS&VSMT của UNICEF. Chuỗi tài liệu bao gồm: 
 

Bài tham luận, tìm hiểu tầm quan trọng của các chủ đề mới và nổi bật nhưng hạn chế về bằng chứng 
hoặc hiểu biết, cũng như các phương án hành động và những khám phá bổ sung. 
 

Tờ thông tin, tổng kết những kiến thức quan trọng nhất về chủ đề trong vài trang, dưới hình thức đồ họa, 
bảng biểu và gạch đầu dòng ngắn gọn, đóng vai trò như một bản tóm tắt cho cán bộ nhân viên về một vấn 
đề có tính thời sự. 
 
Báo cáo thực địa, chia sẻ những đổi mới sáng tạo trong hoạt động lập chương trình về NS&VSMT của 
UNICEF, nêu chi tiết những kinh nghiệm trong việc triển khai những đổi mới này trên thực tế. 
 

Hướng dẫn, mô tả phương pháp luận cụ thể để lập chương trình, nghiên cứu hoặc đánh giá về 
NS&VSMT, dựa trên những bằng chứng quan trọng cũng như kinh nghiệm của UNICEF và đối tác trên 
thực tế. 
 

Hướng dẫn tham khảo, trình bày các đánh giá có hệ thống về chủ đề với cơ sở bằng chứng đã phát 
triển, hoặc tổng hợp các nghiên cứu điển hình để chỉ ra phạm vi kinh nghiệm liên quan đến một chủ đề 
cụ thể. 
 

Báo cáo kỹ thuật, trình bày kết quả của các nghiên cứu và đánh giá chuyên sâu hơn, nâng cao kiến thức 
về NS&VSMT cũng như lý thuyết thay đổi đối với chủ đề trọng tâm. 
 

Nhật ký NS&VSMT, khám phá những khía cạnh cá nhân của người dùng dịch vụ NS&VSMT, đồng thời 
nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của dịch vụ NS&VSMT đạt tiêu chuẩn dành cho tất cả mọi người. 
Thông qua những góc nhìn cá nhân, chuỗi tài liệu này cũng mang đến cơ hội khai thác tiềm năng từ kho 
tàng tri thức phong phú của cán bộ chuyên trách NS&VSMT của UNICEF trong việc tạo ra kết quả tích 
cực cho trẻ em. 
 
Kết quả về NS&VSMT, trình bày những bằng chứng chắc chắn về cách UNICEF đạt được mục tiêu đề ra 
trong Văn kiện Chương trình Quốc gia, Kế hoạch Quản lý Tổ chức Khu vực và Kế hoạch Chiến lược Toàn 
cầu hay Chiến lược NS&VSMT, đồng thời đóng góp thêm vào những hiểu biết về lý thuyết thay đổi hay lý 
thuyết hành động liên quan đến NS&VSMT. 
 
Ứng phó COVID-19 liên quan đến NS&VSMT, tổng hợp những bài học kinh nghiệm về ứng phó của UNICEF 
với đại dịch COVID-19 và cách đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, nguồn cung NS&VSMT trong và sau đại 
dịch. 
 

Người đọc được khuyến khích trích dẫn nội dung từ ấn phẩm này nhưng cần ghi chú thích hợp trong 
việc sử dụng tài liệu của UNICEF. Tìm hiểu thêm về các ấn phẩm của UNICEF về NS&VSMT tại đây: 
https://www.unicef.org/wash/ 
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