


 Hiện nay, tổ 44-45 khu phố 6, phường 15, quận Gò Vấp chưa có 

hệ thống cống thoát nước. Người dân phải sử dụng đường cống 

phụ tự phát hoặc đường mương đã bị xuống cấp trầm trọng, gây 

nghẹt cống thường xuyên. 

 

 



Đường mương tự phát 



 Vì vậy cần phải lắp đặt hệ thống thoát 
nước cho khu phố này. 



 

Từ năm 1954 
đến nay chưa 
có cống thoát 

nước hoàn 
thiện.  

Thường xuyên 
bị nghẹt, ứ 

đọng và phải 
nạo vét cống 

Phải sử dụng 
đường cống 
phụ/ đường 
mương tự 

phát. 



Vấn đề 
Không có hệ thống 

thoát nước hoàn 

thiện. 



Giải pháp: 

Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước 
hoàn thiện vì môi trường và sức 

khỏe cộng đồng 



Họp dân bàn về 
kế hoạch và chọn 

BGS, BVĐ. 

Tìm kiếm nguồn 
lực tại CĐ và nhà 

thầu xây dựng 

Xin cấp giấy 
phép xây dựng.  

Làm cống 
Thu tiền làm  

cống đợt 1 

Họp dân thống 
nhất sô tiền cần 

đóng và thời gian 
thu tiền  

Thu tiền làm 
cống đợt 2  

Giám sát thực 
hiện 

Hoàn công  



Mô tả kế hoạch theo dõi và 

đánh giá dự án 

 



  Logic can thiệp Chỉ báo Phương tiện kiểm tra Giả định thách 

thức 

Mục 

tiêu 

chung 

Sau 2 tháng, cộng 

đồng dân cư tổ 44,45 

khu phố 6, p.15, q. 

Gò Vấp có được 1 hệ 

thống thoát nước 

hoàn thiện. 

  

- 35 hộ gia đình (100%) 

được hưởng các dịch vụ của 

dự án. 

  

- Báo cáo hoạt động. 

- Thành lập ban giám 

sát. 

  

  

hộ nghèo và cận 

nghèo không có 

khả năng đóng 

góp đủ số tiền lắp 

đặt hệ thống 

thoát nước 

Kết quả 

1 

Sự đồng thuận của 

người dân về việc 

lắp đặt hệ thống 

thoát nước. 

- 1 báo cáo khảo sát nhu 

cầu của người dân. 

 - 2 buổi họp tổ dân phố. 

- 1 bản dự trù kinh phí. 

- 1 Danh sách ban giám sát. 

- 1.Danh sách ban vận 

động. 

-. 

- 1 báo cáo khảo sát. 

- 5 Hình ảnh 

-1 Danh sách người dân 

đồng ý tham gia đóng 

tiền  

- Biên bản các buổi họp.  

  

Kết quả 

2 

Lắp đặt hệ thống 

thoát nước hoàn 

thiện. 

- 1 bản kế hoạch thi công 

công trình. 

- 1 bản vẽ công trình. 

-  1 bảng hướng dẫn 

giám sát kế hoạch. 

-  Báo cáo giám sát. 

- Báo cáo tiến độ thực 

hiện 1 tuần/lần.  

  



Môi trường 
sống xung 

quanh được 
cải thiện 

Đời sống sức 
khoẻ cộng 
đồng được 
nâng cao. 

Tạo điều kiện 
phát triển 

kinh tế-xã hội 
tại cộng đồng 



 Tổng kinh phí dự án (VNĐ): 186.287.000  

 Yêu cầu tài trợ từ chương trình: 50.000.000 

 Người dân đóng góp: 126.287.000 

 Kinh phí từ các nhà tài trợ khác : 10.000.000 



 Bà Phan Thị Mỹ Nhung: GĐ TT SDRC, 

KHV, Điều phối dự án 

 Ông Mai Thành Lưu: CB địa chính xây dựng 

P15, GV 

 Ông Hà Văn Tâm: Nguyên PGĐ Cty xây 

dựng, Kỹ sư cầu đường.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ông Trịnh Khắc Thanh: Tổ trưởng TDP 44, tham gia vào một số dự án 

làm cống; xây dựng công trình nhà ở gia đình. 

 Ông Nguyễn Văn Chay: tổ trưởng TDP 45, tham gia xây dựng và sửa 

chữa các công trình xây dựng 

 Nhóm sinh viên trường ĐHM thực tập tại SDRC 




