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 PGS.TS. Phạm Minh Mục 

 TS. Nguyễn Thị Kim Hoa 

 TS. Nguyễn Văn Hưng 

 TS. Mai Thị Phương 

 ThS. Trần Thị Văng 

 ThS. Lê Thị Tâm 

 ThS. Nguyễn Trọng Dần 

 ThS. Phạm Hà Thương 

 TS. Đào Thị Thu Thủy 
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II.  Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Tổng quan nghiên cứu về mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và giáo dục cho 

trẻ RLPTK 

 Nghiên cứu các quan điểm tiếp cận, khái niệm trẻ rối loạn phổ tự kỉ: Quan điểm tiếp 

cận trong định nghĩa trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

 Nghiên cứu các quan điểm tiếp cận trong chẩn đoán, đánh giá, can thiệp sớm và giáo 

dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

 Nghiên cứu tổng quan các công cụ hiện có trong chẩn đoán, phát hiện trẻ rối loạn phổ 

tự kỉ.  

 Nghiên cứu tổng quan các phương pháp trong can thiệp sớm, giáo dục trẻ RLPTK 

 Nghiên cứu tổng quan các mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

RLPTK 



 Nghiên cứu tổng quan các xu hướng nghiên cứu, giáo dục trẻ RLPTK 

2.2. Nghiên cứu cơ sở lý luận mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và giáo dục 

 Nghiên cứu về trẻ rối loạn phổ tự kỉ: 

 Nghiên cứu quy trình trong Phát hiện sớm và Can thiệp sớm cho trẻ RLPTK: 

 Nghiên cứu các mô hình Phát hiện sớm và Can thiệp sớm cho trẻ RLPTK: 

 Nghiên cứu mô hình Phát hiện sớm và Can thiệp sớm cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình 

và cộng đồng: 

 Nghiên cứu về Mô hình kiểm định chất lượng Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và giáo 

dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng  

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

2.3. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn mô hình Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Giáo dục trẻ 

RLPTK 

 Kinh nghiệm quốc tế trong Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Giáo dục trẻ RLPTK 

 Kinh nghiệm quốc tế mô hình Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Giáo dục trẻ RLPTK 

dựa vào gia đình và cộng đồng 

 Thực trạng trẻ RLPTK, nhu cầu Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Giáo dục trẻ RLPTK 

 Thực trạng vấn đề phát hiện sớm trẻ RLPTK tại Việt Nam 

 Thực trạng vấn đề can thiệp sớm trẻ RLPTK tại Việt Nam hiện nay:  

 Thực trạng vấn đề giáo dục trẻ RLPTK tại Việt Nam hiện nay:  

 Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

RLPTK tại Việt Nam hiện nay:  

 Đánh giá chung về trẻ RLPTK và mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

cho trẻ RLPTK tại Việt Nam hiện nay. 

2.4. Nghiên cứu đề xuất mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

 Quan điểm và nguyên tắc đề xuất mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

 Đề xuất Mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK dựa vào 

gia đình và cộng đồng 



 Các bước thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

 Các điều kiện thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

2.5. Đề xuất các giải pháp thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

 Nguyên tắc đề xuất giải pháp Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ 

RLPTK 

 Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng cho Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK 

 Phát triển nguồn nhân lực thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục cho trẻ RLPTK 

 Chuyển giao công nghệ - kỹ thuật vận hành và thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK 

 Phát triển (xây dựng) các điều kiện thực hiện mô hình (vật chất, tâm lý...) Phát hiện 

sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK 

 Khuyến nghị xây dựng bổ sung, điều chỉnh và tăng cường tính hiệu lực của các chính 

sách trong Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK. 

2.6. Thử nghiệm và kiểm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

 Xây dựng kế hoạch và phương án thử nghiệm mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

và Giáo dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

 Xây dựng quy trình thử nghiệm mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

 Triển khai thử nghiệm các quy trình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng tại các vùng, địa bàn khác nhau: Miền núi, nông 

thôn và thành thị  

 Kiểm định kết quả thử nghiệm mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho 

trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 



III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài 

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ 

 Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về việc thực hiện Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

 Xây dựng mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

dựa vào gia đình và cộng đồng 

 Báo cáo kết quả kiểm định mô hình thí điểm Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng 

 Báo cáo đề xuất các giải pháp thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Inclusive Education for Students 

With Autism Spectrum Disorder 

in Elementary Schools in Viet 

Nam: The Current Situation and 

Solutions 

Trần Văn Công, 

Phạm Minh Mục, 

Mai Thị Phương, Lê 

Thị Tâm, Nguyễn 

Trọng Dần 

Tạp chí: International 

Electronic Journal 0f 

Elementary 

Education. January 

20220, volume 12, 

Isue 3, 265-273) Tạp 

chí thuộc danh mục 

Scopus 

2020 

2 Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 

RLPTK vào trường tiểu học 

Mai Thị Phương Tạp chí Khoa học 

Giáo dục 

2022 

3 Hỗ trợ hành vi tích cực cho học 

sinh rối loạn phát triển tại trường 

tiểu học hòa nhập 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Trần Thị văng, 

Lê Thị Tâm, Phạm 

Thị Trang 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục 

2020 

4 Tổ chức lớp tiền hòa nhập cho 

trẻ rối loạn phổ tự kỷ chuẩn bị 

vào lớp 1 ở Trung tâm Giáo dục 

đặc biệt quốc gia 

Mai Thị Phương, 

Trần Thu Giang 

Tạp chí Giáo dục 2020 



5 Áp dụng mô hình can thiệp 

Denver  trong giáo dục trẻ 

RLPTK 

Nai Thị Phương Kỷ yếu Hội thảo, 

NXB Đại học quốc 

gia Hà Nội 

2021 

6 Effectiveness of Comunity-

Based Behavioral Intervention 

for Children with Autism 

Spectrumdisorder 

Trần Văn Công, Vũ 

Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Phương 

Anh, Vũ Văn 

Thuấn, Võ Thị Kim 

Mai 

Tạp chí Khoa học – 

Đại học Sư phạm Hà 

Nội. Volume 63, 

Issue 9AB, 178-186. 

 

7 Phát triển ngôn ngữ ngữ - giao 

tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

thông qua các hoạt động hàng 

ngày 

Mai Thị Phương, Lê 

Thị Tâm, Trần Thu 

Giang, Trần Văn 

Công 

Tạp chí khoa học 

giáo dục Việt Nam 

2021 

8 Đặc điểm giai đoạn chuyển tiếp 

từ mầm non lên tiểu học ở trẻ rối 

loạn phổ tự kỉ tại Hà Nội: Góc 

nhìn của giáo viên và phụ huynh 

Mai Thị Phương, Lê 

Thị Tâm, Trần Thu 

Giang, Trần Văn 

Công 

Tạp chí khoa học 

giáo dục Việt Nam 

2021 

9 Áp dụng mô hình phát hiện sớm, 

can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỉ dựa vào gia đình 

và cộng đồng: Kết quả nghiên 

cứu trường hợp 

Phạm Minh Mục, 

Mai Thị Phương 

Tạp chí giáo dục, 

ISSN: 2354-0753 

 

10 Đề xuất mô hình phát hiện sớm, 

can thiệp sớm và rối loạn phổ tự 

kỉ dựa vào gia đình và cộng đồng 

Phạm Minh Mục Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc tế, NXB 

Đại học Sư phạm Tp. 

Hồ Chí Minh 

2020 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên Học viên cao học: Nguyễn Thị Tình; 

 Tên luận văn/luận án: Sử dụng các phương pháp giáo dục chuyên biệt để phát triển 

khả năng chú ý cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3-4 tuổi ở các Trung tâm can thiệp sớm 

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Minh Mục 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 

3.3.2. Tên Học viên cao học: Đỗ Minh Trang; 

 Tên luận văn/luận án: Mối quan hệ giữa quan điểm nuôi dạy con và việc phát hiện 

sớm và giáo dục sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ.  

 Năm tốt nghiệp: 2021 



 Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Công 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội 

3.3.3. Tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phượng 

 Tên luận văn/luận án: Tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ 5-6 tuổi ở trường mầm non 

 Năm tốt nghiệp: 2021 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS. Trần Thị Tuyết Oanh, PGS. Phạm Minh Mục 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

3.3.4. Tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thắm 

 Tên luận văn/luận án: Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ 

tự kỉ 5-6 tuổi thông qua chơi 

 Năm tốt nghiệp: 2021 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Minh Mục, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

3.3.5. Tên Nghiên cứu sinh: Trần Văn Dương 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý hoạt động can thiệp cho trẻ tự kỷ ở các Trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo dục hòa nhập vùng Đông Nam Bộ 

 Năm tốt nghiệp: 2021 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Công, TS. Trần Thanh Hương  

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc 

gia, thành phố Hồ Chí Minh 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nước 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu 

học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) xác nhận việc phối hợp, sử dụng kết quả của đề tài trong quá 

trình chỉ đạo thực hiện giáo dục trẻ khuyết tật nói chung trẻ em RLPTK nói riêng. 

Tuy tình hình dịch bệnh trong thời gian thực hiện đề tài diễn ra rất phức tạp khiến cho 

hoạt động hợp tác quốc tế gặp nhiều khó khăn, nhóm nghiên cứu cũng đã cố gắng hợp tác 

với TS. Richard Villa (Chuyên gia hàng đầu thế giới về giáo dục trẻ khuyết tật), PGS. 

Hasnah Toran – Chuyên gia Malaisia về Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ 

RLPTK của Malaysia, kinh nghiệm vận hành Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ 

RLPTK của đơn vị nơi chuyên gia quản lý; Tham gia tư vấn kiểm định mô hình 



IV. Đóng góp chính của Đề tài 

Xây dựng được cơ sở lý luận về xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và 

giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng; 

Cung cấp thông tin về thực trạng trẻ RLPTK, thực trạng phát hiện sớm, can thiệp sớm 

và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng và thực trạng các yếu tố ảnh hưởng 

đến mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng 

đồng làm cơ sở cho việc ban hành chính sách, lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo của các cơ 

quan chức năng trong việc phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK; 

Đề xuất được mô hình và các giải pháp thực hiện mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm 

và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng; 

Quy trình và kết quả thực nghiệm mô hình là bài học kinh nghiệm để các địa phương, 

cơ sở giáo dục trẻ RLPTK vận dụng vào trong thực tiễn. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Thực hiện mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia 

đình và cộng đồng huy động được các nguồn lực xã hội cùng thực hiện phát hiện sớm, can 

thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng;  Giảm chi phí của gia 

đình trẻ cho việc phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK; Giảm chi phí cho 

việc xây dựng các cơ sở mới trong việc can thiệp và giáo dục chuyên biệt cho trẻ RLPTK. 

5.2. Hiệu quả xã hội 

 Nâng cao nhận thức xã hội về trẻ RLPTK về khả năng và nhu cầu phát triển của trẻ 

RLPTK; 

 Cung cấp nguồn tư liệu về phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK; 

 Cung cấp nguồn thông tin, các dữ liệu khoa học cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

RLPTK; 

 Là các luận cứ khoa học cho các cơ quan chức năng ban hành chính sách về can thiệp 

giáo dục cho trẻ RLPTK, cho người dạy và các bên có liên quan và chính trẻ RLPTK; 

 Huy động được các nguồn lực xã hội cùng chung tay giải quyết vấn đề trẻ RLPTK và 

giáo dục trẻ RLPTK, một vấn đề rất bức xúc của xã hội và gia đình có trẻ RLPTK hiện nay. 


