
         Biểu B1-2b-TMĐTXH 
    08/2017/TT-BKHCN 

 

THUYẾT MINH 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

Nghiên cứu xây dựng mô hình phát hiện sớm, 

can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn 

phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng 

đồng. 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.031 

2 Loại đề tài: 

 Thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-

2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16-20. 

 Độc lập 

 Khác 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(dự kiến từ tháng 08 năm 2018 đến tháng 08 năm 2020) 

 4. Cấp quản lý: 

Quốc gia    

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.465 (triệu đồng), trong đó:  

- Từ ngân sách nhà nước: 3.465 (triệu đồng) 

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: ….. 

6 Đề nghị phương thức chi: 

  ☐ Khoán đến sản phẩm cuối cùng 

    

Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 3.465 (triệu đồng) 

- Kinh phí không khoán: 0 triệu đồng                                                                 

7 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Phạm Minh Mục 

Ngày, tháng, năm sinh: 12 tháng 3 năm 1959                    Nam/ Nữ: nam 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính                    Chức vụ: Trưởng Ban 

Điện thoại của tổ chức: 024 37620118                              Mobile: 0914 57 11 88  

E-mail: phamminhmuc.vnies@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác:  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Địa chỉ tổ chức: Số 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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8 Thư ký đề tài:  

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hoa 

Ngày, tháng, năm sinh: 23 tháng 10 năm 1976                  Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Tiến sỹ 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên                               Chức vụ: Phó trưởng Ban 

Điện thoại của tổ chức: 024 37620118                               Mobile:  098 3708558 

E-mail: kimhoald@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Địa chỉ tổ chức: Số 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

9 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Điện thoại: (84-4) 39423108               Fax: (84-4) 38221521 

E-mail:   info@vnies.edu.vn  

Website: http://vnies.edu.vn/   

Địa chỉ : 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Công Phong  

Số tài khoản: 3713.1.1084143 

Tại: Kho bạc nhà nước Quận Hoàn Kiếm.  

Cơ quan chủ quản đề tài : Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:  

1. Tổ chức 1: Trung tâm Giáo dục Cộng đồng thành phố Hà Giang 

Cơ quan  chủ quản: Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Giang 

Điện thoại: 02196 544 888               

Địa chỉ: Đường Lý Tự Trọng, Tổ 1, Phường Trần Phú, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Bà Hoàng Diệu Thúy 

2. Tổ chức 2: Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen, Hà Nội 

Cơ quan chủ quản:  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

Điện thoại: 024 3834 3168  

Địa chỉ: Khu D, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Thanh 

11. Các thành viên tham gia đề tài 

STT Họ và tên, 

học hàm, học vị 

Chức danh 

thực hiện đề tài 

Tổ chức công tác 

1 PGS.TS. Phạm Minh Mục  Chủ nhiệm đề tài Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

2 TS. Nguyễn Thị Kim Hoa Thư kí đề tài; 

Thành viên chính 

Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 
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3 TS. Nguyễn Văn Hưng Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

4 TS. Mai Thị Phương Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

5 ThS. Trần Thị Văng  Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

6 ThS. Lê Thị Tâm Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

7 ThS. Nguyễn Trọng Dần Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

8 ThS. Phạm Hà Thương Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

9 TS. Đào Thị Thu Thủy Thành viên chính Trường Đại học Thủ Đô 

10 TS. Trần Văn Công Thành viên chính Trường Đại học Giáo dục 

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

     II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

12 Mục tiêu của đề tài:   

- Đề xuất mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ 

tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng; 

- Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quyền được hưởng chương trình can thiệp 

sớm, giáo dục có chất lượng tại chính nơi mà trẻ sinh sống với mức chi phí thấp 

nhất, đồng thời tạo cơ hội và điều kiện cho trẻ hòa nhập cuộc sống và cộng đồng. 

13 Tình trạng đề tài:         

  Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                  Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 

nghiên cứu của đề tài: 

14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

14.1.1. Tổng quan nghiên cứu về rối loạn phổ tự kỉ 

Rối loạn phổ tự kỷ đề cập đến một loạt các rối nhiễu trong kĩ năng xã hội, giao tiếp 

bằng lời nói và không lời, hành vi lặp đi lặp lại. Có khoảng 1% dân số thế giới có rối loạn 

phổ tự kỉ (Theo Trung tâm phòng chống bệnh dịch Mỹ (CDC), 2014). Ở nhiều nước trên 

thế giới, “Tự kỉ” trở nên phổ biến và trở thành một vấn đề mang tính xã hội. Tại các nước 

phương tây như Anh, Mỹ, Úc...  rối loạn phổ tự kỉ đã được xã hội hóa và hầu như mọi 

công dân đều có những hiểu biết nhất định về rối loạn này.  

Tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỉ thay đổi nhanh chóng trong những năm gần đây. 

Theo ước tính của Mạng lưới theo dõi Người khuyết tật Tự kỉ và theo dõi Người khuyết 

tật của CDC tại Mỹ tỷ lệ này vào năm 2000 là 1/150 trẻ, năm 2010 là 1/68 tăng 119,4% và 

phổ biến hơn ở trẻ em trai với tỉ lệ 4,5 lần so với trẻ gái (1/41 và 1/189) (CDC, 2014). Tự 
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kỷ là nhóm rối loạn  phát triển nhanh nhất (CDC, 2008). Tỷ lệ gia tăng nhanh chóng đang 

đặt ra những vấn đề lớn đối với nhiều quốc gia. Trong khi đó ở Việt Nam, chưa có số liệu 

chính thức công bố về trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Nhưng từ năm 2000 đến nay, số lượng trẻ 

được chẩn đoán và điều trị tự kỉ ngày càng tăng. Nghiên cứu Mô hình tàn tật ở trẻ em của 

khoa Phục hồi Chức năng Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2000 – 2007 cho thấy số 

lượng trẻ được chẩn đoán và điều trị tự kỉ ngày càng nhiều: số lượng đến khám năm 2007 

tăng gấp 50 lần so với năm 2000; xu thế mắc tự kỉ tăng nhanh từ 122% đến 268% trong 

giai đoạn 2004 – 2007 so với năm 2000. Trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hoàng 

Yến, dựa vào tổng hợp các nghiên cứu định tính và định lượng, tác giả đưa ra dự báo rằng 

số lượng trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở Việt Nam sẽ không ngừng tăng nhanh trong những năm 

tới do nhận thức của cộng đồng và tiêu chí chẩn đoán tự kỉ được mở rộng. Kết quả nghiên 

cứu gần đây của tác giả Trần Văn Công và Nguyễn Thị Hoàng Yến (2017) cho thấy con 

số ước tính cho tỷ lệ trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở Việt Nam dao động trong khoảng 0,5% đến 

1%. 

Trên thế giới, “tự kỉ” đã được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu từ những năm 

cuối thế kỉ XIX, nhưng mãi cho đến năm 1943, nhà tâm thần học người Mỹ, Leo Kanner 

mới đưa ra lập luận rõ ràng về tự kỷ - là một rối loạn tâm thần học ở lứa tuổi nhỏ. Khái 

niệm tự kỉ đã có sự thay đổi so với ban đầu. Chúng ta có thể thấy rõ nét những thay đổi về 

thuật ngữ, khái niệm, tiêu chí chẩn đoán tự kỉ trong lịch sử phát triển của hai hệ thống 

phân loại quốc tế. Đó là, Bảng thống kê, phân loại quốc tế về các bệnh và những vấn đề 

liên quan đến sức khỏe (Internatinal Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems - ICD) của tổ chức y tế thế giới (World Heath Organisation - WHO) và 

sổ tay chẩn đoán và thống kê những rối nhiễu tinh thần (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorder - DSM) của Hội tâm thần Mỹ (American Psychiatric Association). 

Trong những bản đầu tiên, ICD chưa đề cập đến tự kỉ. Trong bản thứ 8 (1967), ICD 

chỉ đề cập đến tự kỉ như một dạng "Tâm thần phân liệt" và lần thứ 9 (1977) thì tự kỷ được 

đề cập đến dưới tên gọi "Rối loạn tâm thần tuổi ấu thơ". 

Thuật ngữ rối loạn phổ tự kỉ (Autism Spectrum Disorders - ASDs) bắt đầu được xem 

xét từ những năm 70 và 80 của thế kỉ XX. Theo quan điểm hiện đại này, tự kỉ theo cách 

gọi của Kanner được xếp vào phạm trù rộng hơn là rối loạn phổ tự kỉ (ASDs). Rối loạn 

phổ tự kỉ bao gồm: rối loạn tự kỉ (Autistic Disorder), hội chứng Asperger, rối loạn bất hòa 

nhập tuổi ấu thơ (Childhood Disintegrative Disorder - CDD), hội chứng Rett... Thuật ngữ 

rối loạn phổ tự kỷ thường được xem là đồng nghĩa với rối loạn phát triển diện rộng 

(Pervasive Development Disorders – PDDs) [8]. Tuy nhiên, đến phiên bản lần thứ 5 của 

Sổ tay thống kê chẩn đoán những rối nhiễu tâm thần của Hiệp hội tâm thần học Mỹ (DSM 

- 5) đã chính thức sử dụng tên “Rối loạn phổ tự kỉ” thay cho “Rối loạn phát triển diện 

rộng”.  

Rối loạn phổ tự kỉ đã thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều nhà nghiên cứu, 

hàng trăm cuốn sách ở các thể loại khác nhau đã được xuất bản. Nhiều nhà khoa học đã 

dành nhiều năm để nghiên cứu và trở thành tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, nhiều 
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đầu sách. Tiêu biểu là các tác giả như Leo Kanner, Eric Schopler, Ivan Lovass, Carol 

Grey, Lorna Wing, Bryna Seigel, ... đặc biệt là Temple Gradin – một người phụ nữ bị mắc 

rối loạn tự kỉ, bà là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng như Emergence: Labelled 

Autistic, Thinking in Picture, The way I see it,... Các nhà nghiên cứu đã giúp công chúng 

ngày càng hiểu thêm về những bí ẩn của rối loạn này. 

Ở Việt Nam, rối loạn phổ tự kỉ chỉ thực sự được biết đến ở những năm đầu thế kỉ XXI 

và các nghiên cứu về rối loạn phổ tự kỉ cũng chỉ được tiến hành trong khoảng hơn mười năm 

trở lại đây. Hầu hết các nghiên cứu được tiến hành trên các đối tượng trẻ tuổi mầm non, một 

số ít trên trẻ tiểu học. Việc sử dụng các chương trình và các phương pháp can thiệp cũng đã 

được đề cập đến trong một số nghiên cứu, như: phương pháp can thiệp tâm vận động và ngữ 

âm trị liệu, dạy trẻ hiểu cảm xúc, cách thức quản lý hành vi của trẻ và ứng dụng các phương 

pháp: Phân tích hành vi ứng dụng (ABA); Trị liệu và giáo dục cho trẻ RLPTK có khó khăn 

về giao tiếp (TEACCH); Dựa trên sự phát triển, sự khác biệt cá nhân và các mối quan hệ 

(DIR); Hệ thống giao tiếp bằng trao đổi tranh (PECS); Montessori, câu chuyện xã hội.... trong 

can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ.  

a) Khái niệm trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

Leo Kanner, một nhà tâm thần học người Mỹ thuộc bệnh viện John Hopkins ở 

Baltimore, người đầu tiên nhận dạng tự kỉ vào năm 1943. Ông đã mô tả Tự kỉ như một chứng 

rối loạn tâm thần hiếm gặp ở trẻ em, thường xuất hiện sau 2 tuổi rưỡi và coi đó như một đối 

tượng của điều trị y học. Theo ông “Rối loạn căn bản chính là sự không đủ khả năng để thiết 

lập các mối quan hệ bình thường với mọi người và để đáp ứng một cách bình thường các tình 

huống, từ lúc đầu đời của trẻ” . Khi đó, ông cho rằng “tự kỉ” là một dạng “bệnh”, tuy nhiên 

hiện nay, tự kỉ đã được xếp vào danh sách một trong 13 dạng khuyết tật trong luật của Mỹ và 

được chính phủ quan tâm hỗ trợ. 

Luật giáo dục người khuyết tật (Individuals with Disabilitties Education Act; IDEA, 

1997) của Mỹ định nghĩa rối loạn phổ tự kỉ như sau: 

Tự kỉ là rối loạn phát triển ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao tiếp ngôn ngữ, giao 

tiếp phi ngôn ngữ và tương tác xã hội, thông thường khởi phát trước 3 tuổi và ảnh hưởng 

tiêu cực đến năng lực học tập của trẻ. Những đặc điểm khác thường liên quan đến tự kỉ là 

những hành vi lặp đi lặp lại, hành vi rập khuôn, khó khăn trong phản ứng với sự thay đổi 

trong nếp sinh hoạt hoặc các hoạt động chuyển tiếp, phản ứng quá mức đối với các trải 

nghiệm giác quan. Thuật ngữ này không được áp dụng đối với trẻ rối loạn cảm xúc.  

Theo Viện nghiên cứu sức khỏe và nghiên cứu về y tế quốc gia Pháp, INSERM 

(Institute National de la Sante' et de la Recherche Mesdicale): "Tự kỉ là một rối loạn từ khi 

trẻ còn rất nhỏ, kéo dài cho đến tuổi trưởng thành, được biểu hiện ở việc chủ thể không có 

khả năng tương tác xã hội một cách bình thường...". Khái niệm này còn chưa rõ ở hai điểm: 

Một là, khái niệm chỉ đưa ra “Tự kỉ kéo dài cho đến tuổi trưởng thành” nhưng thực tế hiện 

nay cho thấy “Tự kỉ là một khuyết tật suốt đời” chứ không chỉ kéo dài đến tuổi trưởng 

thành. Hai là, khái niệm chỉ đưa ra được một hạn chế của khuyết tật này “không có khả 

năng tương tác xã hội với người khác”. Hiện nay, khi DSM - 5 ra đời, nó chỉ ra rằng “còn 
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có những giới hạn, lặp lại, rập khuôn về hành vi, sở thích và hoạt động”. 

Trước đây, thuật ngữ rối loạn phổ tự kỉ (ASDs) thường được xem là đồng nhất với rối 

loạn phát triển diện rộng (Pervasive Developmental Disorder – PDD). Nhiều quan điểm cho 

rằng phổ ASDs bao gồm hội chứng Tự kỉ (AD) ở giữa, gối lên hội chứng Asperger, rối loạn 

bất hòa tuổi ấu thơ (Childhood Disintegrative Disorder – CDD) và hội chứng Rett (RTT)... 

Khi ấn bản Sổ tay thống kê những rối nhiễu tâm thần DSM – 5 ra đời vào tháng 5/2013, 

thuật ngữ rối loạn phổ tự kỉ chính thức được gọi tên và được sử dụng thống nhất. Rối loạn 

phổ tự kỉ bao gồm: hội chứng Tự kỉ, hội chứng Asperger, rối loạn bất hòa tuổi ấu thơ, hội 

chứng Rett... Tất cả các rối loạn thuộc phổ tự kỉ đều có thiếu hụt trong chức năng giao tiếp 

và xã hội, nhưng chúng khác nhau về phạm vi, mức độ nặng, khởi phát và tiến triển của 

triệu chứng theo thời gian. 

Theo DSM – 5, trẻ có chẩn đoán là rối loạn phổ tự kỷ phải thỏa mãn những điều 

kiện qui định trong 5 nhóm A, B, C, D, E như sau: 

Nhóm A: Khiếm khuyết về giao tiếp xã hội và tương tác xã hội. 

Nhóm B: Những giới hạn, lặp lại, rập khuôn về hành vi, sở thích và hoạt động. 

Nhóm C: Những khiếm khuyết hay những triệu chứng trên phải biểu hiện lúc trẻ còn 

nhỏ tuổi. 

Nhóm D: Những triệu chứng nêu trên có ảnh hưởng đối nghịch và hạn chế khả năng 

sinh hoạt hàng ngày của trẻ. 

Nhóm E: Những triệu chứng nêu trên không thể giải thích được bởi khuyết tật trí tuệ 

hay sự chậm phát triển bao quát của trẻ. 

b) Tiêu chí chẩn đoán 

Tiêu chí chẩn đoán tự kỉ của DSM được chấp nhận khá phổ biến trong các lĩnh vực 

nghiên cứu và ứng dụng về tự kỉ, đặc biệt là tâm lí, giáo dục, xã hội… 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi theo cách tiếp cận của DSM - 5, vì vậy, chúng tôi 

chỉ trình bày nội dung các tiêu chí chẩn đoán tự kỉ theo DSM - 5 và không trình bày các 

tiêu chí chẩn đoán của các phiên bản trước. 

DSM – 5 có một số thay đổi trong quan điểm về tự kỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên 

cứu và thực tiễn. Điểm nổi bật trong phiên bản này gồm: (1) Thay tên gọi rối loạn phát 

triển diện rộng (PDDs) bằng tên gọi rối loạn phổ tự kỉ (ASDs); (2) Tên gọi rối loạn phổ tự 

kỉ cũng được sử dụng chung cho tất cả các rối loạn thuộc phổ tự kỉ thay vì các tên gọi với 

từng loại rối loạn như trong phiên bản trước; (3) Gộp nhóm khiếm khuyết về giao tiếp và 

tương tác xã hội làm một, theo đó sẽ có 2 nhóm tiêu chí chẩn đoán thay vì 3 như trong 

DSM – IV, (4) Các tiêu chí chẩn đoán cũng được các nhà chuyên môn đánh giá là hẹp 

hơn so với các phiên bản trước kia với các tiêu chí cụ thể như sau: 

Nhóm A: Khiếm khuyết về giao tiếp xã hội phải hội đủ tất cả 3 tiêu chuẩn dưới đây: 

1) Trẻ biểu hiện sự vô cảm, không biết rung động, chia sẻ tình cảm, sở thích của 

mình với người khác, không thể bắt chuyện, nhập chuyện, và cách đối đáp trong giao tiếp 

xã hội rất khác thường. 

2)  Trẻ có những khiếm khuyết về sự bày tỏ cử chỉ, hành vi, dùng lời và không 
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dùng lời, qua sự giao tiếp bằng mắt, không thể hiểu và diễn đạt bằng điệu bộ, hoặc bày tỏ 

cảm xúc trên nét mặt. 

3) Trẻ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề kết bạn và duy trì tình bạn, ngoại trừ cha 

mẹ và những người chăm sóc khác, không thể thay đổi hành vi theo sự đòi hỏi của mọi 

người trong những hoàn cảnh khác nhau, thiếu khả năng chơi giả vờ, và không có hứng 

thú sinh hoạt chung theo nhóm. 

Nhóm B: Những giới hạn, lặp lại, rập khuôn về hành vi, sở thích và hoạt động, phải hội đủ 

tối thiểu 2 trong 4 tiêu chuẩn dưới đây: 

1) Trẻ nói lặp lại, hoạt động tay chân hay sử dụng đồ vật theo lối rập khuôn. 

2) Trẻ khăng khăng muốn giữ nguyên nề nếp, thói quen, thường chống lại sự đổi 

thay trong môi trường sinh hoạt hằng ngày. 

3) Trẻ bị cuốn hút vào những sở thích “độc nhất vô nhị”, chẳng hạn thích sưu tầm 

những chủ đề về thời tiết, lịch trình xe buýt, tạp chí, v.v… 

4) Phản ứng mạnh hay thiếu phản ứng đối với những tác động thuộc về giác quan. 

Ví dụ, trẻ không cảm nhận được nhiệt độ lạnh hay nóng, không có cảm giác đau đớn khi 

ngã té, trầy xước đến chảy máu, nhạy cảm đối với âm thanh, vải sợi, ngửi và sờ chạm vật 

thể nào đó quá mức bình thường, hoặc có những hành vi tự kích thích như quay vòng đồ 

chơi, mê mẩn nhìn đèn điện, quạt xoay trên trần nhà. 

(Tiêu chuẩn thứ 4 trong nhóm B chưa từng có trong những ấn bản DSM cũ. Đây 

chính là tiêu chuẩn được áp dụng để chẩn đoán và phân định sự khác biệt giữa Tự kỉ và 

dạng Rối loạn ngôn ngữ trong Giao tiếp xã hội (Social Pragmatic Communication 

Disorder - SCD). 

Nhóm C: Những khiếm khuyết hay những triệu chứng trên phải biểu hiện lúc trẻ còn nhỏ 

tuổi (nhưng, có thể chưa lộ rõ cho đến khi sự đòi hỏi của xã hội vượt xa so với khả năng 

hạn chế của trẻ). 

Nhóm D: Những triệu chứng nêu trên có ảnh hưởng đối nghịch và hạn chế khả năng sinh 

hoạt hàng ngày của trẻ. 

Nhóm E: Những triệu chứng nêu trên không thể giải thích được bởi khuyết tật trí tuệ hay 

sự chậm phát triển bao quát của trẻ. Tự kỉ thường đi đôi với khuyết tật trí tuệ. Trong 

trường hợp có sự chẩn đoán này, khả năng giao tiếp xã hội của trẻ phải ở dưới mức trung 

bình so với những trẻ có sự phát triển ngôn ngữ bình thường và đúng theo độ tuổi. 

        c) Phân loại trẻ tự kỉ 

* Phân loại theo mức độ: thường có ba mức độ: 

- Tự kỷ mức độ nhẹ: Trẻ có khả năng giao tiếp khá tốt; trẻ hiểu ngôn ngữ nhưng 

gặp khó khăn khi diễn đạt, khởi đầu và duy trì hội thoại. Giao tiếp không lời, giao tiếp mắt 

nhưng không thường xuyên. Quan hệ xã hội tốt nhưng chỉ khi cần, khi được yêu cầu hoặc 

nhắc nhở. Trẻ biết chơi với bạn, chia sẻ tình cảm, mối quan tâm nhưng có xu hướng thích 

chơi một mình. Trẻ có khó khăn khi học các kỹ năng cá nhân xã hội nhưng khi học được 

thì thực hiện một cách rập khuôn, cứng nhắc. 

- Tự kỷ mức độ trung bình: Khả năng giao tiếp của trẻ rất hạn chế; trẻ chỉ biết một 
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số từ liên quan trực tiếp đến trẻ, chỉ nói được câu từ ba đến bốn từ, không thể thực hiện 

hội thoại, rất ít giao tiếp bằng mắt. Giao tiếp không lời cũng hạn chế, dừng lại ở mức biết 

gật - lắc đầu, chỉ tay. Tình cảm với người thân khá tốt. Khi chơi với bạn trẻ thường chỉ 

chú ý đến đồ chơi. Trẻ chỉ bắt chước và làm theo những yêu cầu khi thích, độ tập trung rất 

ngắn. Trẻ chỉ làm được các kỹ năng xã hội đơn giản như tự ăn, mặc áo. 

- Tự kỷ mức độ nặng: Khả năng giao tiếp của trẻ rất kém;  trẻ chỉ nói vài từ, thường 

nói linh tinh, không giao tiếp mắt. Giao tiếp không lời rất kém, thường kéo tay người 

khác. Trẻ thường chơi một mình, ít hoặc không quan tâm đến xung quanh, tình cảm rất 

hạn chế. Trẻ rất tăng động, khả năng tập trung và bắt chước rất kém. Trẻ bị cuốn hút mạnh 

mẽ vào những vật hoặc hoạt động đặc biệt, bất thường. Trẻ không thực hiện được các kỹ 

năng cá nhân – xã hội. 

 Theo thang đánh giá mức độ tự kỷ CARS, dựa vào kết quả điểm số được phân 

làm 3 loại: 

- Từ 15 – 30 điểm: không tự kỷ; 

- Từ 31 – 36 điểm: tự kỷ nhẹ và vừa; 

- Từ 37 – 60 điểm: tự kỷ nặng. 

 Phân loại  theo mức độ của DSM – 5, với cách phân loại này,  RLPTK được chia 

làm các thang bậc hỗ trợ và các mức độ sau: 

           Bậc 3: Đòi hỏi sự hỗ trợ tối đa tương ứng với mức độ nặng; 

           Bậc 2: Đòi hỏi sự hỗ trợ tích cực tương ứng mức độ trung bình;  

           Bậc 1: Đòi hỏi sự hỗ trợ cần thiết tương ứng mức nhẹ. 

14.1.2. Tổng quan về phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ  

Theo Bộ y tế Việt Nam (Hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật, 

2014) phát hiện sớm là sàng lọc rối loạn phát triển của trẻ em theo độ tuổi và giai đoạn 

phát triển nhằm phát hiện những trẻ có nguy cơ bị khuyết tật để gửi đi khám phân loại 

khuyết tật từ đó có biện pháp can thiệp sớm. Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỉ được hiểu là 

trẻ rối loạn phổ tự kỉ được phát hiện trước 3 tuổi.  

Sàng lọc phát hiện sớm tự kỷ đóng một vai trò rất quan trọng: 

- Là cơ sở để gửi trẻ đi khám chuyên khoa và chẩn đoán sớm rối loạn phổ tự kỉ. 

- Tư vấn cho gia đình phương pháp can thiệp sớm. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch giáo dục sớm cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỉ. 

- Cung cấp cho gia đình các dịch vụ hỗ trợ và giáo dục sớm cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỉ. 

- Đưa ra các chương trình can thiệp, trị liệu và chăm sóc thích hợp. 

Hiện nay có nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới đang được tiến hành, áp dụng 

cho việc phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Một số nước trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ 

đang có tham vọng sàng lọc phát hiện rối loạn phổ tự kỉ từ sơ sinh. 

Để phát hiện sớm trẻ có dấu hiệu bất thường và theo dõi sự phát triển của trẻ nhỏ, 

nhóm chuyên gia Đại học Oregon của Mỹ xây dựng và hoàn thiện trong hơn 40 năm qua 
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công cụ ASQ (Ages and Stages Questionnaires). Đây là bộ câu hỏi về sự phát triển của trẻ 

từ 2 tháng tuổi đến 6 tuổi, ASQ được coi như tiêu chuẩn vàng để sàng lọc sự phát triển 

cho trẻ. ASQ theo dõi sự phát triển của trẻ ở 5 lĩnh vực: giao tiếp, vận động thô, vận động 

tinh, cá nhân xã hội và giải quyết vấn đề, từ đó phát hiện các điểm mạnh cũng như các 

lĩnh vực mà trẻ cần hỗ trợ, phát hiện sớm rối loạn phát triển và rối loạn phổ tự kỉ. 

Ở Việt Nam, công tác phát hiện sớm, chẩn đoán đánh giá thường do các bác sĩ tâm 

thần nhi; do các nhà tâm lí lâm sàng hoặc giáo dục đặc biệt thực hiện. Nghiên cứu về qui 

trình chẩn đoán đánh giá tự kỉ, tác giả Thành Ngọc Minh cùng cộng sự đưa ra qui trình 

chẩn đoán bao gồm từ vấn đề “Lo ngại về sự phát triển của trẻ”  Sàng lọc ( dùng M – 

CHAT, Denver 2)  Khám toàn diện (Đánh giá theo DSM - IV, CARS, PEP – III, Đo 

thính lực, Định lượng chì)  Hướng dẫn can thiệp. Việc chẩn đoán do nhóm các bác sĩ và 

các cán bộ tâm lí cùng kết hợp quan sát và thảo luận. Việc chẩn đoán đôi khi không chỉ 

thực hiện trong lần đầu tiên trẻ đi khám mà cần theo dõi diễn biến trong một thời gian 

nhất định, theo dõi tại các môi trường khác nhau. Nhóm tác giả cũng nhấn mạnh “Chẩn 

đoán tự kỉ nên thận trọng vì nếu chẩn đoán không chính xác sẽ gây ra những lo lắng cho 

gia đình, nhưng nếu bỏ sót thì gia đình dễ chủ quan không can thiệp sẽ làm mất cơ hội 

của trẻ sau này”. Trong 5 năm thực hiện khảo sát, nhóm tác giả cũng đưa ra tỉ lệ trẻ trai 

mắc gấp 5-6 lần trẻ gái, số trẻ ASDs được khám lúc 2 tuổi và dưới 2 tuổi chiếm 37% [5]. 

Kết quả này cho thấy nhận thức của cha mẹ, cộng đồng về rối loạn phổ tự kỉ đã tăng lên rõ 

rệt. 

Tác giả Nguyễn Thị Hoàng Yến (2013) và cộng sự đã công bố kết quả nghiên cứu 

trong bài báo khoa học“Bảng kiểm phát triển cho trẻ em Việt Nam”. Bài báo mô tả về bảng 

kiểm đánh phát triển cho trẻ em Việt Nam từ 0-6 tuổi, lịch sử ra đời, thiết kế, cấu trúc và 

một số ứng dụng ban đầu của bảng kiểm. Mục đích của bảng kiểm là phát hiện những bất 

thường trong quá trình phát triển của trẻ từ 0-6 tuổi, làm cơ sở cho giáo viên và cha mẹ trẻ 

xây dựng chương trình giáo dục hỗ trợ phù hợp với các bất thường được phát hiện 3. Tuy 

nhiên, nghiên cứu này chỉ thực hiện trên nhóm trẻ khuyết tật trí tuệ. Cần có những nghiên 

cứu áp dụng trên trẻ rối loạn phổ tự kỉ.  

Các tác giả: Đào Thị Bích Thủy (2013)4, Trần Thị Minh Thành (2013) 5cũng đã có 

một số công bố kết quả nghiên cứu về đánh giá phát triển trong CTS trẻ tự kỉ. Nội dung bao 

gồm: 1) đánh giá phát triển và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ tự kỉ; 2) phát hiện và 

đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết vấn đề đánh giá trẻ tự kỉ ở nước ta. 

Kết quả khảo sát của nhóm tác giả Trần Văn Công và cộng sự (2013), thông qua 

phương pháp điều tra trên 115 nhà chuyên môn đang trực tiếp tham gia công tác đánh giá 

và can thiệp cho trẻ RLPTK tại các cơ sở cho thấy: các bộ công cụ phổ biến nhất đang 

                                                           
3 Nguyễn Thị Hoàng Yến - Đào Thị Bích Thủy (2013), Bảng kiểm phát triển cho trẻ em Việt Nam, Tạp chí giáo dục - Số đặc 

biệt. 
4 Đào Thị Bích Thủy - Hồ Thị Nết (2013), Ứng dụng bảng kiểm phát triển trong CTS trẻ tự kỉ”, Tạp chí giáo dục - Số đặc biệt 
5 Trần Thị Minh Thành (2013), “Thực trạng đánh giá phát triển cho trẻ rối loạn tự kỉ và giải pháp”, Tạp chí Giáo dục - Số đặc 

biệt. 
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được các cơ sở sử dụng hiện nay là: SMALL STEPS, PEP – R, PEP 3, ABS-S2, 

CHAT/M-CHAT, DENVER 2, CARS, ADOS, ADI-R, BSID-II. 

Nhìn chung, công tác phát hiện sớm ở Việt Nam còn chưa được quan tâm được 

quan tâm đúng mức. Các công cụ hiện sử dụng đều lấy của nước ngoài mà chưa được Việt 

hóa. Tùy theo điều kiện gia đình, địa phương mà công tác PHS trẻ RLPTK thực hiện khác 

nhau, chưa có sự thống nhất. Đây là một thực tế cần được thay đổi nhằm mang lại lợi ích 

cho trẻ và gia đình trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở Việt Nam. 

14.1.3. Tổng quan về can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Trên thế giới, các nghiên cứu về can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ đi theo hai 

hướng chính là can thiệp bằng y học và tâm lý – giáo dục. Can thiệp y học với các quan 

điểm đưa ra các biện pháp chữa trị, tác động có liên quan đến thuốc, chế độ dinh dưỡng 

(cho trẻ ăn kiêng một số thực phẩm chứa các chất gây hại cho hoạt động của hệ thần 

kinh), công nghệ hóa – sinh (giải độc hoặc điều chỉnh những chất gây ảnh hưởng đến hệ 

thần kinh)... Các biện pháp này xuất phát từ quan điểm xem rối loạn phổ tự kỉ xuất phát từ 

các nguyên nhân về thể chất. 

Can thiệp sớm bằng liệu pháp tâm lý – giáo dục cung cấp các dịch vụ tổng hợp với 

mục đích phát huy tối đa tiềm năng phát triển ở trẻ, giúp trẻ có cuộc sống càng bình 

thường càng tốt và trở thành một thành viên tích cực của cộng đồng. Can thiệp sớm cho 

trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa trên quan điểm bù trừ (phát huy những điểm mạnh, khắc phục 

những hạn chế), kết hợp giữa trị liệu và giáo dục. Các mô hình can thiệp sớm cho trẻ rối 

loạn phổ tự kỉ chủ yếu được xây dựng dựa trên các phương pháp: Phân tích hành vi ứng 

dụng (ABA); Trị liệu và giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ có khó khăn về giao tiếp 

(TEACCH); Dựa trên sự phát triển, sự khác biệt cá nhân và các mối quan hệ (DIR); Hệ 

thống giao tiếp bằng trao đổi tranh (PECS)...  

 Tổng quan những nghiên cứu về can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ có một số 

kết quả quan trọng thu được như: ảnh hưởng của độ tuổi tới hiệu quả can thiệp sớm; hiệu 

quả của các biện pháp can thiệp; tiêu chí đánh giá hiệu quả can thiệp sớm; điều kiện tiến 

hành các biện pháp can thiệp sớm (thời gian can thiệp/tuần; bối cảnh can thiệp; nhân lực 

tiến hành can thiệp). 

 Nhóm nghiên cứu Ozonoff & Cathcart (1998) với công trình “Áp dụng phương pháp 

TEACCH trong can thiệp sớm cho trẻ tự kỉ tại gia đình” đã thực hiện can thiệp can thiệp 

bằng TEACCH cho 11 trẻ tự kỉ, 11 trẻ trong nhóm đối chứng. Kết quả là Những trẻ được 

can thiệp bằng TEACCH có điểm đo bằng thang PEP – R cao hơn nhóm đối chứng. 

Tác giả Lovaas (1987), nghiên cứu “Dạy trẻ tự kỉ thông qua thử nghiệm riêng lẻ - 

DTT”, thử nghiệm trên 19 trẻ can thiệp 40h/tuần và 19 trẻ can thiệp 10h/tuần, 21 trẻ 

không được can thiệp. Kết quả là 47% trẻ can thiệp 40h/tuần có chỉ số IQ bình thường và 

có hành vi thích ứng cao hơn 2 nhóm còn lại. 

      McGee, Morrier & Daly (1999) thực hiện nghiên cứu “Dạy học ngẫu nhiên (IT)” 

trong can thiệp sớm cho trẻ tự kỉ, đối tượng là 28 trẻ tự kỉ, tiêu chí đánh giá là mẫu ngôn 

ngữ và so với trẻ cùng tuổi. Kết quả thu được là 82% có sự tiến triển về ngôn ngữ và 71% 
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tiếp cận được với trẻ cùng tuổi. 

      Phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (ABA) được Harrris & Handleman tiến hành 

nghiên cứu và thử nghiệm vào năm 2000 trên 27 trẻ tự kỉ. Kết quả là tất cả các trẻ này có 

chỉ số IQ và tuổi phù hợp với lớp học của các bạn đồng trang lứa. 

 Như vậy, các chương trình can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ trên thế giới 

được xây dựng dựa trên các phương pháp can thiệp, đặt trong một chỉnh thể với qui trình 

chặt chẽ gồm các bước chẩn đoán – đánh giá – can thiệp sớm – giáo dục hòa nhập. Tuy 

nhiên, do các mô hình can thiệp sớm trên đều được tiến hành tại các quốc gia có các điều 

kiện tốt (về đội ngũ chuyên gia, cơ sở vật chất, hệ thống chính sách và đặc biệt là tính hệ 

thống của các qui trình can thiệp sớm) nên không thể áp dụng một cách trực tiếp vào bối 

cảnh các quốc gia khác chưa có đầy đủ điều kiện (chẳng hạn như Việt Nam). Chính vì 

vậy, việc tiến hành các nghiên cứu ứng dụng là hết sức cần thiết để có thể vận dụng những 

kinh nghiệm của các nước tiên tiến vào bối cảnh cụ thể của từng nước. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ cũng được 

tiến hành theo các khâu cơ bản như sàng lọc – chẩn đoán – đánh giá – can thiệp. Tuy 

nhiên, tính hệ thống của các khâu chưa cao, thể hiện rõ trong thực tiễn công tác can thiệp 

sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ hiện nay. Một số điểm nổi bật trong các nghiên cứu về can 

thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ hiện nay bao gồm: (1) Đã đề cập đến việc sử dụng 

một số chương trình và các phương pháp can thiệp như phương pháp can thiệp Tâm vận 

động và Ngữ âm trị liệu, dạy trẻ tự kỉ hiểu cảm xúc, cách ứng xử với những hành vi của 

trẻ rối loạn phổ tự kỉ, ứng dụng các phương pháp đặc thù như TEACCH, ABA, PECS... 

trong can thiệp. Tuy nhiên các nghiên cứu áp dụng các phương pháp này chủ yếu chỉ dùng 

ở bước đầu thử nghiệm; (2) Đã và đang bắt đầu triển khai công tác can thiệp sớm cho trẻ 

rối loạn phổ tự kỉ, trong đó phát hiện và chẩn đoán là các khâu trọng tâm. Một số chương 

trình can thiệp đã được triển khai, song chủ yếu là các chương trình can thiệp ngắn hạn, 

chưa thực sự hướng đến việc cung cấp các kĩ năng học đường và giáo dục hòa nhập cho 

trẻ. Một số báo cáo khoa học đã đề cập đến vấn đề can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỉ, tuy nhiên vấn đề nêu ra như quy trình can thiệp sớm, các chương trình can thiệp sớm... 

còn chung chung. Đặc biệt, chưa thấy sự phối hợp giữa các lực lượng (y tế, giáo dục, 

Thương binh– Xã hội, gia đình...) trong việc tổ chức can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỉ. 

       Các Bệnh viện Nhi đồng tại Tp Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà 

Nội là các cơ sở chính đang tiến hành triển khai công tác can thiệp sớm cho trẻ rối loạn 

phổ tự kỉ. Trong đó, phát hiện và chẩn đoán là các khâu trọng tâm, một số chương trình 

can thiệp đã được triển khai song chủ yếu là các chương trình can thiệp ngắn hạn, chưa 

thực sự hướng đến việc cung cấp các kĩ năng học đường và giáo dục hòa nhập cho trẻ. 

Hoàng Quỳnh Trang (2008) mô tả một số đặc điểm lâm sàng ở 170 trẻ tự kỉ tại Bệnh viện 

Nhi đồng 1 đưa ra nhận xét 94% trẻ Tự kỉ có chậm nói, 84% không giao tiếp bằng mắt, 

97% không biết chơi giả vờ. 

Tác giả Phạm Minh Mục trong bài “Tự kỷ và giáo dục trẻ tự kỷ“ đã đưa ra kết luận: 
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- Tự kỷ là một loại rối loạn phát triển diện rộng, ảnh hưởng đến việc giao tiếp và 

phát triển xã hội, từ đó dẫn đến một loạt các hành vi bất thường cũng như phản ứng 

bất thường đối với kích thích giác quan.  

- Mặc dù, đa số trẻ tự kỷ dường như bị chậm phát triển trí tuệ, song vẫn có một số ít 

trẻ mắc hội chứng Asperger đặc biệt thông minh và học giỏi nhưng vẫn gặp phải 

các vấn đề về xã hội như trẻ tự kỷ. 

- Cần tập trung phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ tự kỷ thông qua thay đổi môi 

trường, dậy các kỹ năng bổ sung, dạy kỹ năng xã hội trực tiếp, hoặc can thiệp bằng 

Vòng tay bạn bè.  

- Muốn trẻ tiến bộ về giao tiếp, hãy dạy trẻ ngay trong môi trường tự nhiên, cả ở nhà 

và ở trường, tận dụng sở thích tự nhiên của trẻ trong trò chơi để phát triển và mở 

rộng khả năng giao tiếp.  

Công trình nghiên cứu của Nguyễn Nữ Tâm An (2013) "Biện pháp dạy đọc hiểu 

cho học sinh RLPTK ở đầu cấp Tiểu học” đã xây dựng được hệ thống các biện pháp dạy 

đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ ở đầu cấp tiểu học, giúp học sinh rối loạn phổ tự 

kỷ hình thành tốt hơn kỹ năng đọc hiểu theo yêu cầu của chương trình đầu cấp Tiểu học6.  

Đào Thị Thu Thủy cũng thực hiện một số nghiên cứu khác về mảng hành vi ngôn 

ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ như  “Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 5 – 6 

tuổi(2012)7 và “ Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập 

chức năng” 8 mục đích của nghiên cứu là xây dựng quy trình điều chỉnh hành vi ngôn ngữ 

cho trẻ RLPTK 3 - 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng nhằm giúp trẻ RLPTK thể hiện 

những nhu cầu, mong muốn của mình với người khác để có thể hoà nhập cộng đồng. 

Tác giả Nguyễn Thị Thanh (2014) nghiên cứu về “Biện pháp phát triển kỹ năng 

giao tiếp cho trẻ tự kỷ 3 – 4 tuổi” 5. Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển kỹ năng giao 

tiếp của trẻ rối loạn phổ tự kỉ; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng kỹ năng giao tiếp của trẻ 

rối loạn phổ tự kỉ 3 - 4 tuổi; thực trạng các biện pháp giao tiếp của giáo viên với trẻ rối 

loạn phổ tự kỉ trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học ở trường mầm non. Tìm ra 

những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ, làm cơ 

sở thực tiễn đề xuất biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3 - 4 

tuổi đổng thời đề xuất các biện pháp nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ 

tự kỉ 3 - 4 tuổi và tổ chức thử nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả 

giáo dục của các biện pháp9. 

Tóm lại, những thành quả nghiên cứu can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở Việt 

                                                           

6 Nguyễn Nữ Tâm An (2013), Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỷ ở đầu cấp tiểu học, Luận án Tiến 
sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội 

7 Đào Thị Thu Thủy (2012), Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 5 – 6 tuổi, Đề tài V - Mã số V2011 – 
1 
8 Đào Thị Thu Thủy (2014), Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng, 

Luận án tiến sĩ Giáo dục học. 

9 Nguyễn Thị Thanh (2014), “Biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ tự kỷ 3 – 4 tuổi”, Luận án tiến sỹ 
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Nam còn khá khiêm tốn so với thành tựu của thế giới và nhu cầu thực tiễn ở nước ta hiện 

nay. Trong tương lai, cần tập trung vào các nghiên cứu có tính hệ thống, tính ứng dụng 

cao hơn, ngoài ra cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc thống nhất thuật ngữ, quan điểm 

tiếp cận và cập nhật những thành tựu mới nhất về phương pháp can thiệp cho đối tượng 

trẻ này trên thế giới.  

14.1.4. Tổng quan về giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

 Giáo dục hoà nhập cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ là hình thức giáo dục trong đó, trẻ 

rối loạn phổ tự kỉ học cùng lớp với trẻ em bình thường. Giáo dục hoà nhập được xem là 

mục tiêu cao nhất mà công tác can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ hướng tới và cũng là 

hình thức giáo dục ưu việt nhất cho sự phát triển của đa số trẻ rối loạn phổ tự kỉ. 

          Trên thế giới, các nghiên cứu về giáo dục hoà nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ đề cập 

đến các hướng chính sau:  

1) Những ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan đối với khả năng học 

hoà nhập của trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Các yếu tố chủ quan bao gồm: mức độ chức năng 

của trẻ (Tự kỉ chức năng cao/High functioning autism - HFA hay Tự kỉ chức năng 

thấp/Low functioning autism - LFA), tiền sử phát triển của từng trẻ… Các yếu tố 

khách quan bao gồm: tiền sử giáo dục (trong đó đặc biệt là việc trẻ có được can thiệp 

sớm hay không?), các hình thức hỗ trợ hoà nhập…;  

2) Các biện pháp giáo dục hoà nhập hiệu quả;  

3) Hiệu quả của giáo dục hoà nhập đối với sự phát triển các lĩnh vực kĩ năng học 

đường, giao tiếp và tương tác xã hội;  

4) So sánh hiệu quả của giáo dục hoà nhập so với hình thức giáo dục chuyên biệt;  

5) Ý nghĩa của việc vận dụng các phương pháp chuyên biệt (ABA, TEACCH…) đối 

với hiệu quả giáo dục hoà nhập, chú trọng đến hiệu quả lâu dài trong sự phát triển của 

trẻ rối loạn phổ tự kỉ. 

        Mặc dù chưa đạt được sự thống nhất hoàn toàn về một số nội dung liên quan đến rối 

loạn phổ tự kỉ (như nguyên nhân rối loạn phổ tự kỉ; rối loạn phổ tự kỉ là một dạng rối loạn 

phát triển thể chất hay rối loạn tinh thần…) song có thể nói rằng những thành tựu trong 

nghiên cứu về rối loạn phổ tự kỉ là rất đáng kể, điều này được thể hiện qua các phương 

pháp can thiệp ngày càng được hoàn thiện.  

   Hướng nghiên cứu chính hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo đó được các nhà khoa 

học xác định vẫn là nghiên cứu về dịch tễ học tự kỉ (nguyên nhân, xu thế mắc, yếu tố liên 

quan… đến rối loạn phổ tự kỉ) và can thiệp hiệu quả. Ngoài ra, xu hướng mở rộng các 

nghiên cứu về rối loạn phổ tự kỉ bên ngoài các nước có bề dày truyền thống (như Mĩ, 

Anh, Hà Lan) cũng đang được đề cập đến, điều này được khẳng định bởi Hội thảo tự kỉ 

khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức 2 năm/lần dành cho các quốc gia trong 

khu vực bước đầu phát triển các nghiên cứu về vấn đề RLPTK, đây cũng là một diễn đàn 

khoa học mà Việt Nam có thể hướng tới. 

Tại Việt Nam, Ngành giáo dục xác định trẻ có rối loạn phổ tự kỉ là một trong những 

đối tượng trẻ khuyết tật cần được giáo dục. Mặc dù chưa có trường dành riêng cho trẻ rối 
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loạn phổ tự kỉ nhưng một số lượng trẻ đã được tiếp nhận vào hệ thống các trường chuyên 

biệt dành cho các dạng tật khác cũng như các trường hòa nhập. Tuy nhiên, các chương 

trình chuyển tiếp và hỗ trợ hòa nhập cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ chưa được triển khai cụ 

thể. 

Các nghiên cứu về giáo dục hoà nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ từng bước được 

thực hiện ở Việt Nam. Trong hội thảo “Bệnh Tự kỉ ở trẻ em”, báo cáo“Bước đầu thực 

hiện giáo dục hoà nhập cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại Hà Nội” của PGS.TS. Nguyễn 

Thị Hoàng Yến trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệp hoạt động của lớp Tương Lai đặt 

trong trường mầm non Bình Minh từ năm 2002. Đây được coi là một trong những mô 

hình can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ đầu tiên ở nước ta. 

Năm 2015, tác giả Lê Ánh Nguyệt và cộng sự đã giới thiệu và đánh giá mô hình 

giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển (bao gồm trẻ rối loạn phát triển trí tuệ, các rối 

loạn giao tiếp, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý,...) tại một trường mầm 

non trên địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy việc tổ chức lớp can thiệp trong trường mầm 

non cho trẻ rối loạn phát triển có những ưu điểm như sự tiện lợi, giảm thời gian và sự vất 

vả đưa đón, trẻ có sự thay đổi và tiến bộ nhất định. Tuy vậy mô hình cũng có nhiều hạn 

chế và khó khăn, đặc biệt là về việc quản lý lớp và việc trao đổi thông tin giữa các bên 

liên quan.  

Tóm lại, những thành quả nghiên cứu về rối loạn phổ tự kỉ, phát hiện sớm, can 

thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở nước ta còn rất ít ỏi so với 

thành tựu của thế giới và nhu cầu thực tiễn ở nước ra hiện nay. Trong tương lai, cần tập 

trung vào các nghiên cứu có tính hệ thống, tính ứng dụng cao hơn, ngoài ra, cũng cần đặc 

biệt quan tâm đến việc thống nhất thuật ngữ, quan điểm tiếp cận cũng như cập nhật những 

thành tựu mới nhất về phương pháp can thiệp của thế giới. 

14.1.5. Tổng quan về phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ 

tự kỉ dựa vào gia đình và cộng đồng 

a) Dựa vào gia đình 

Trong những năm 1950 và 1960, gia đình được lý giải là một trong những nguyên 

nhân dẫn đến rối loạn phổ tự kỉ ở trẻ nhỏ. Ví dụ: trẻ bị tự kỉ là do cha mẹ không yêu 

thương, không quan tâm hoặc bỏ bê con cái. Do đó, vai trò của cha mẹ và các thành viên 

trong gia đình đối với quá trình hỗ trợ “chữa trị” cho trẻ tự kỉ không được đánh giá cao, 

chủ yếu tập trung vào việc khuyến khích cha mẹ và gia đình thay đổi lại cách đối xử đối 

với con cái của mình. 

Đến đầu những năm 1970, khi có nhiều nghiên cứu cụ thể về nguyên nhân dẫn đến 

tự kỉ cũng như các nghiên cứu về sự tiến bộ của trẻ rối loạn phổ tự kỉ khi được cha mẹ và 

người thân trong gia đình hỗ trợ được công bố, vai trò của cha mẹ và gia đình trong can 

thiệp rối loạn phổ tự kỉ của trẻ mới được nhìn nhận lại một cách tích cực hơn. Những năm 

về sau cho đến nay, cha mẹ và gia đình luôn được đánh giá là một thành tố quan trọng của 

quá trình giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ. 

Sự tham gia của cha mẹ trong điều trị, can thiệp là một yếu tố phổ biến trong nhiều 
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chương trình dựa trên bằng chứng cho trẻ tự kỷ kể từ khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra 

rằng khả năng khái quát hóa và duy trì sự thay đổi của các hành vi đã được cải thiện khi 

tiếp tục can thiệp ở nhà và trong cộng đồng (Lovaas, Koegel, Simmons, & Long, 1973). 

Hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa trên gia đình đã chứng kiến sự tiến triển trong 30 

năm qua khi nhiều gia đình dần nắm vai trò chính trong việc lập kế hoạch và thực hiện các 

dịch vụ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại nhà. Can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỉ lấy gia đình 

làm trung tâm khuyến khích sự tham gia của phụ huynh và các thành viên chính trong gia 

đình trong tất cả các khía cạnh của chương trình giáo dục cho đứa trẻ rối loạn phổ tự kỉ. 

Triết lý này đã dẫn đến sự phát triển về vai trò của gia đình trẻ khi các nhà cung cấp dịch 

vụ tham gia vào quá trình hỗ trợ trẻ không còn là những người ra quyết định duy nhất đối 

với sự phát triển của trẻ. Thay vào đó, gia đình sẽ hợp tác với một nhóm các chuyên gia 

để xác định điều gì sẽ là tốt nhất cho trẻ. Nhiều nghiên cứu trường diễn (Beatson, 2006, 

2008, Beatson & Prelock, 2002, Dunst, Trivette, & Hamby, 1996, Letourneau & Elliott, 

1996; Thies & Mc. Allister, 2001) đã chỉ ra rằng gia đình là thành viên nòng cốt có thể 

giúp xác định các lựa chọn dịch vụ và mục tiêu phát triển của đứa trẻ; do đó, hỗ trợ tích 

cực tại gia đình đem lại những kết quả khả quan cho sự phát triển tổng thể của đứa trẻ rối 

loạn phổ tự kỉ. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho rằng, để giúp cho quá trình hỗ trợ trẻ rối 

loạn phổ tự kỉ tại nhà đạt được kết quả tốt, cha mẹ và các thành viên trong gia đình của trẻ 

rối loạn phổ tự kỉ cần được cung cấp các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về các phương 

pháp can thiệp trẻ đã được chứng minh là có tác dụng tích cực với sự phát triển của trẻ rối 

loạn phổ tự kỉ. Từ đó, cha mẹ có thể làm chủ các chiến lược giảng dạy, can thiệp cho con 

mình, giúp trẻ hình thành những hành vi mới như mong đợi. Bên cạnh đó, cha mẹ và gia 

đình của họ cũng cần phải được giới thiệu về các luật và quy định về giáo dục đặc biệt, 

các dịch vụ cần thiết và sẵn có, và làm thế nào để ra quyết định về cách thức hỗ trợ trẻ 

trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của trẻ. 

Tác giả Phạm Minh Mục trong bài “Chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỷ – Một vấn đề 

đang được toàn xã hội quan tâm” đã khẳng định: Cần tập trung phát triển kỹ năng xã hội 

cho trẻ tự kỷ thông qua thay đổi môi trường, dạy các kỹ năng bổ sung, dạy kỹ năng xã hội 

trực tiếp, hoặc  can thiệp bằng Vòng tay bạn bè; Muốn trẻ tiến bộ về giao tiếp, hãy dạy trẻ 

ngay trong môi trường tự nhiên, cả ở nhà và ở trường, tận dụng sở thích tự nhiên của trẻ 

trong trò chơi để phát triển và mở rộng khả năng giao tiếp. Đối với trẻ mức độ nặng, cần 

áp dụng các phương pháp giao tiếp tăng cường và thay thế, ví dụ như tranh ảnh phục vụ 

hoạt động giao tiếp. 

Can thiệp do cha mẹ tiến hành (Parent-implemented intervention) cho trẻ có rối 

loạn phổ tự kỉ đã được thực hiện và có các bằng chứng thử nghiệm đã được công bố trong 

15 năm qua (Nevill và cộng sự, 2016). Phương thưc thực hành tốt nhất cho trẻ tự kỷ ở độ 

tuổi tập đi gồm có sự tham gia cha mẹ được huấn luyện để kết hợp với các chiến lược 

hành vi và phát triển thành thói quen hàng ngày và các hoạt động gia đình (Schertz và 

cộng sự, 2011; Wetherby và Woods, 2006). Bằng cách sử dụng lịch trình và các hoạt động 

hàng ngày, cha mẹ có thể sử dụng các chiến lược can thiệp trong ngày để thúc đẩy sự 
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tham gia và học tập trong một môi trường thực tế (Diggle và cộng sự, 2002; Schertz và 

Odom, 2007; Wallace và Rogers, 2010; Warren và cộng sự, 2011; Wetherby và Woods, 

2006). 

Mặc dù có nhiều phương pháp can thiệp khác nhau được thực hiện bởi gia đình 

dành cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ, tuy nhiên chúng được phân thành hai phương thức 

chính, bao gồm phương thức hỗ trợ do cha mẹ khởi xướng và phương thức hỗ trợ lấy trẻ 

làm trung tâm (việc học tập sẽ được bắt đầu dựa trên những tương tác mà trẻ khởi xướng) 

(Ganz và cộng sự, 2012). Trong cách tiếp cận do người lớn dẫn dắt, tương tác một - một 

thường được sử dụng và thường được thực hiện trong một môi trường có cấu trúc (Ganz 

và cộng sự, 2012). Trái lại, phương pháp tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm được thiết kế và 

phát triển dựa trên sở thích của trẻ và được thực hiện trong một môi trường học tập tự 

nhiên (Ospina và cộng sự, 2008). Cả hai loại phương pháp tiếp cận hỗ trợ trên đã được 

chứng minh là có hiệu quả trong việc nâng cao đặc điểm ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp và 

nhận thức của các cá nhân trẻ có rối loạn phổ tự kỉ (Rocha và cộng sự, 2007, Symon 2005, 

Vismara và cộng sự, 2009); Tuy nhiên, không có đánh giá so sánh hiệu quả của hai nhóm 

phương pháp tiếp cận này. Điều này mở ra một hướng nghiên cứu trong tương lai cho các 

nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục làm việc với các cá nhân trẻ rối loạn phổ tự kỉ để biết 

loại can thiệp nào có hiệu quả hơn trong việc cải thiện nhận thức, hành vi, ngôn ngữ, giao 

tiếp và kỹ năng xã hội của những trẻ có rối loạn phổ tự kỉ. 

b) Dựa vào cộng đồng 

Các nhà nghiên cứu về tự kỷ trên thế giới đã xác định một tập hợp các yếu tố 

chung giúp cho việc thực hành đạt hiệu quả, qua nhiều phương pháp điều trị đã được ủng 

hộ bởi các bằng chứng thử nghiệm. Các yếu tố đó là:  

(1) bắt đầu điều trị, can thiệp sớm nhất có thể;  

(2) cường độ điều trị/can thiệp cao (20-30 giờ mỗi tuần);  

(3) đánh giá có hệ thống, liên tục, hướng đến các lựa chọn cho việc can thiệp;  

(4) có các chiến lược để thúc đẩy khả năng khái quát hóa các kỹ năng đã học;  

(5) môi trường có cấu trúc với một lịch trình có thể dự đoán được;  

(6) trình độ học vấn, đào tạo của nhân viên cao;  

(7) sự tham gia tích cực, bền vững của trẻ;  

(8) các chương trình điều trị/ can thiệp riêng biệt được thiết kế để đáp ứng nhu cầu 

của từng trẻ;  

(9) nội dung chương trình cụ thể với trọng tâm là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã 

hội/ 

chơi, nhận thức, tự phục vụ và các vấn đề hành vi;  

(10) có sự tham gia của phụ huynh cao (Rogers, 1996; Dawson & Osterling, 1997; 

Dunlap, 1999; Hurth, Shaw, Izeman, Whaley, & Rogers, 1999; NRC, 2001).  

Một số nhà nghiên cứu cũng báo cáo rằng việc hòa nhập với các bạn đồng trang 

lứa phát triển bình thường cũng là điều quan trọng (Robbins, Giordano, Rhoads, & 

Feldman, 1996; Tsai, 1998). Những yếu tố trong cấu trúc của các chương trình can thiệp 
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sớm này có thể cũng quan trọng như các kỹ thuật can thiệp cụ thể trong việc cải thiện việc 

chăm sóc cho trẻ tự kỷ (theo Stahmer, 2007). Do đó, đây cũng chính là những yếu tố quan 

trọng mà các nhà cung cấp dịch vụ can thiệp dựa trên cộng đồng cho trẻ tự kỷ cần chú ý. 

Nghiên cứu của Stahmer (2007) đã mô tả thực trạng cấu trúc của các chương trình 

can thiệp sớm dựa vào cộng đồng tại California, Mỹ, với sự tham gia của khách thể gồm 

80 nhà cung cấp dịch vụ can thiệp sớm, làm việc ở nhà và lớp học. Tại Hoa Kỳ, các khoản 

tài trợ và các quy định của chương trình can thiệp sớm thay đổi tùy thuộc vào độ tuổi của 

trẻ. Trẻ em dưới ba tuổi được phục vụ quy định tại Phần C của Đạo luật người khuyết tật 

(IDEA), trẻ em trên ba tuổi được phục vụ quy định tại Phần B của IDEA. Tại California, 

Sở khuyết tật về phát triển cung cấp các dịch vụ cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi (Phần C) 

trong khi Bộ Giáo Dục cung cấp các dịch vụ cho trẻ em mẫu giáo (Phần B). Cấu trúc của 

các chương trình can thiệp sớm dựa trên cộng đồng được tác giả đánh giá ở các thành tố: 

đặc điểm của nhà cung cấp dịch vụ, trình độ bằng cấp, kinh nghiệm của người cung cấp 

dịch vụ, mức độ chuyên sâu của chương trình (về mặt thời gian can thiệp), mức độ hòa 

nhập với bạn cùng lứa, sự phân loại các dạng lớp học, tư vấn và hợp tác với những cá 

nhân có liên quan, các dịch vụ và liệu pháp khác, sự tham gia của cha mẹ và tập huấn cho 

cha mẹ, lên kế hoạch cho giáo án/ chương trình dạy và mục tiêu. Kết quả cho thấy mức độ 

can thiệp của chương trình cho phần lớn trẻ từ dịch vụ dựa vào cộng đồng được khảo sát 

thấp hơn mức khuyến nghị 25 giờ mỗi tuần (NRC, 2001). Chỉ có 2 chương trình (chiếm 

1%) được cung cấp 25 giờ hoặc nhiều giờ hơn mỗi tuần, và chỉ có 10 (chiếm 13%) có 20 

giờ hoặc hơn. Phần lớn các chương trình đã bao gồm các dịch vụ bổ sung như trị liệu 

ngôn ngữ và trị liệu hoạt động, liệu pháp âm nhạc, v.v. Ngoài ra, chỉ có một nửa số nhà 

cung cấp tham gia nghiên cứu này báo cáo họ có hợp tác với những cơ quan liên quan. 

Phần lớn các chương trình báo cáo có một chuyên gia tự kỷ có sẵn để hỗ trợ. Tuy nhiên, 

định nghĩa của “chuyên gia tự kỷ' vẫn chưa rõ ràng. Ngoài các khía cạnh được mô tả ở 

trên, sự tham gia của cha mẹ trong điều trị là một yếu tố phổ biến, các nhà cung cấp đồng 

ý rằng đây là một khía cạnh quan trọng đối với việc điều trị cho trẻ RLPTK. Tuy nhiên, 

cách thức và mức độ tham gia này là khác nhau giữa các chương trình. Một số chương 

trình tập huấn cho phụ huynh các phương pháp can thiệp cụ thể, bao gồm thực hành với 

phản hồi và khá chuyên sâu. Một số chương trình khác, sự tham gia của phụ huynh chỉ 

đơn giản là có sổ tay giao tiếp, liên lạc giữa gia đình và trường. Một số chương trình đã 

quy định thời gian dành riêng để thực hiện việc can thiệp tại nhà. Một vài nơi lớn hơn tổ 

chức các hội thảo được thiết kế đặc biệt để giúp phụ huynh sử dụng kỹ thuật can thiệp tại 

nhà (Stahmer, 2007). 

Nghiên cứu của Richar A. Villa và cộng sự (2011) chỉ ra: hiệu quả của công tác 

can thiệp sớm về mặt hành vi cho trẻ có RLPTK trong môi trường cộng đồng (EIBI). Kết 

quả của nghiên cứu trường hợp điển hình và bảng hỏi phụ huynh về sự hài lòng của dịch 

vụ tư vấn, can thiệp sớm và giáo dục cho con em, Kết quả cho thấy, đa phần phụ huynh 

hài lòng với dịch vụ can thiệp sớm cho con ngay tại cộng đồng. Nghiên cứu này cũng chỉ 

ra rằng, tuỳ theo mỗi loại dịch vụ mà trẻ tự kỉ nhận được sau đó, chất lượng của các dịch 
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vụ can thiệp hành vi cho trẻ tự kỉ dựa vào cộng đồng còn phụ thuộc moi các dịch vụ giáo 

dục khác tại gia đình và cách dịch vụ công cộng khác.  

Năm 2007, Iliana Magiati và các đồng nghiệp đã đã tiến hành một nghiên cứu 

nhằm so sánh hiệu quả của dịch vụ can thiệp hành vi sớm cho trẻ tự kỉ tuổi mầm non tại 

trường mầm non đặc biệt và can thiệp sớm hành vi cho trẻ tự kỉ dựa vào cộng đồng 

(EIBI).  Nghiên cứu này tiến hành trên 44 trẻ tự kỉ trong độ tuổi từ 23 đến 53 tháng tuổi, 

trong đó 28 trẻ theo chương trình EIBI và 16 trẻ tự kỉ được can thiệp tại nhà trẻ. Những 

can thiệp bao gồm các lĩnh vực như nhận thức, ngôn ngữ, chơi, hành vi thích ứng được 

tiến hành trong 2 năm và cả thời gian theo dõi sau đó. Kết quả đã chỉ ra rằng, trong cả hai 

nhóm, tất cả các trẻ đã có sự tiến bộ trong tuổi phát triển.  

Theo Diana Robins, dự án được tài trợ bởi National Institute of Mental Health 

(NIMH) R01MH104423 khẳng định rằng việc kết nối tất cả các chuyên gia, lĩnh vực 

nhằm chăm sóc, giáo dục cho trẻ có RLPTK là rất quan trọng, Sự kết hợp này cần được đi 

từ việc sàng lọc ban đầu ở những môi trường ngay tại cộng đồng hoặc chăm sóc ban đầu. 

Tới việc vận hành hệ thống can thiệp sớm (the Individuals with Disabilities education Act 

(IDEA) Part C. Nghiên cứu này là sự hợp tác giữa 4 trường đại học bao gồm các hoạt 

động chăm sóc cơ bản, sàng lọc tổng thể sử dụng (Smart ESAC), theo dõi, và tiến hành 

can thiệp sớm. Những hoạt đông cơ bản của dự án được chủ trì bởi các tiến sĩ Amy 

Wetherby, Ami Klin, Craig Newschaffer, và Catherine Lord, đều là các nhà nghiên cứu 

hàng đầu trong lĩnh vực phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ.  

Tại Việt Nam, chương trình Phục hồi chức năng (PHCN) dựa vào cộng đồng được 

thực hiện khá sớm. Chương trình “Tăng cường năng lực phục hồi chức năng dựa vào cộng 

đồng” giữa Bộ Y tế Việt Nam và Ủy ban Y tế Hà Lan tại Việt Nam, PHCN lần đầu tiên 

được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 1987 tại Tiền Giang, Vĩnh Phú. Kế thừa kết quả thử 

nghiệm, đến năm 2006, cả nước có khoảng 44 tỉnh thành phố đã và đang triển khai 

chương trình. Năm 2008, Bộ Y tế ban hành Tài liệu Hướng dẫn thực hiện PHCN dựa vào 

cộng đồng đã chỉ rõ các bước tiến hành lập kế hoạch, thực hiện và giám sát PHCN dựa 

vào cộng đồng. 

Đối với trẻ có rối loạn phổ tự kỉ, trong tài liệu số 15 của bộ tài liệu PHCN dựa vào 

cộng đồng nhóm tác giả do thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đề xuất các hướng can 

thiệp và phục hồi chức năng cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ bao gồm : 

- Huấn luyện các kĩ năng giao tiếp sớm và ngôn ngữ trị liệu. Trong đó nhóm tác giả 

đề cập đến chương trình huấn luyện 3 mức độ (ban đầu, vừa và cao) về các kĩ năng chú ý, 

bắt chước, tiếp nhận ngôn ngữ, thể hiện ngôn ngữ, kĩ năng trước khi đến trường, kĩ năng 

tự chăm sóc; 

- Huấn luyện các kĩ năng giao tiếp sớm bao gồm kĩ năng tập trung (kích thích trẻ 

nhìn, kích thích trẻ nghe); huấn luyện các kĩ năng bắt chước và lần lượt; huấn luyện các kĩ 

năng chơi; huấn luyện giao tiếp bằng cử chỉ – tranh ảnh; 

- Các chương trình can thiệp hành vi bao gồm 100 bài được sắp xếp từ đơn giản đến 

phức tạp, mỗi bài gồm có nhiều tiết mục nhỏ. Tiến hành đánh giá được chia làm 5 mức độ 
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từ 0 đến 4. Thời gian can thiệp sẽ được tiến hành tối tiểu 60 phút/ngày trong ít nhất 1-3 

năm sau khi phát hiện tự kỉ. 

- Điều hòa cảm giác là phương pháp điều trị trẻ tự kỉ có rối loạn cảm giác (xúc giác, 

thị giác, thính giác, mùi vị, thăng bằng,....) 

- Ngoài ra hỗ trợ bổ sung về âm nhạc, vui chơi, tâm lí, thuốc, hướng nghiệp... 

- Tài liệu cũng đề xuất các cơ sở cung cấp các dịch vụ dành cho trẻ tự kỉ như các 

trung tâm PHCN tại các tỉnh thành lớn, các khoa PHCN của bệnh viện Trung ương hoặc 

tỉnh, các trường giáo dục đặc biệt... 

Phạm Ngọc Thanh khẳng định rằng, tại bệnh viện Nhi Đồng 1, khoa Vật Lý Trị 

Liệu là nơi đầu tiên tiếp nhận các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ trong số những trẻ chậm phát 

triển trí tuệ. Các bác sĩ Nhi khoa đã được biết về rối loạn này từ khi có sự hình thành Đơn 

vị Tâm lý từ năm 2001 với sự hợp tác của trường Tâm lý Thực hành Paris, Pháp. Tổng số 

324 bệnh nhân có rối loạn phổ tự kỉ (ASD) bao gồm tự kỷ điển hình, tự kỉ không điển 

hình và hội chứng Asperger trong 5 năm từ 2003 đến 2007. Đến năm 2007, can thiệp sớm 

cho trẻ tự kỉ dựa vào cộng đồng và gia đình đã được bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành 

thông qua các hoạt động như:  

   -  Huấn luyện cha mẹ về cách can thiệp hành vi sớm qua chương trình 12 buổi dựa 

theo tài liệu “Trẻ tự kỷ trước tuổi đi học” (Pre-schoolers with autism) của 2 tác giả 

Brereton A.V và Tonge B.J. 

   -  Huấn luyện cha mẹ về kỹ năng giao tiếp với con trong các sinh hoạt hằng ngày 

trong gia đình với tài liệu “Nhiều Hơn Lời Nói”(More Than Words) của trung tâm 

Hane, Canada 

   -  Nâng đỡ tâm lý của cha mẹ để giúp cha mẹ vượt qua stress.  

Từ góc độ cộng đồng, tổ chức Y tế thế giới WHO và tổ chức Autism Speaks (Tự 

kỷ lên tiếng) đã xây dựng chương trình PST (Parent Skills Training – Tập huấn kỹ năng 

cho cha mẹ) nhằm hướng dẫn các nhân viên y tế địa phương, nhân viên công tác xã hội 

đến và hỗ trợ các bố mẹ biết cách can thiệp với con qua các tương tác hàng ngày.  

Tháng 6 năm 2017, Trung tâm học tập cộng đồng thành phố Hà Giang đã được 

đầu tư và xây dựng bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang dưới sự tổ chức vận hành của Tổ 

chức Hỗ trợ Cộng đồng Hà Giang (HCA- Ha Giang Community Assistance). Hoạt động 

sẽ được tiến hành trong 3 năm trong đó, hợp phần cơ bản là giáo dục đặc biệt dựa trên tiếp 

cận cộng đồng. Dự án được sự hỗ trợ về chuyên môn của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục 

Đặc biệt – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và MOSAIC là Doanh nghiệp Xã hội với 

sứ mệnh nâng cao năng lực cho nhà chuyên môn và phụ huynh khi làm việc với trẻ tự kỷ. 

Hoạt động chính của Trung tâm về mảng phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hoà 

nhập trong đó có trẻ rối loạn phổ tự kỉ đó là:  

- Sàng lọc sớm và đánh giá sâu về những trẻ có nghi ngờ khuyết tật trên địa bàn; 

- Can thiệp sớm các tiết cá nhân và nhóm cho học sinh  có nhu cầu giáo dục đặc biệt 

trên địa bàn; 

- Tiến hành các hoạt động hỗ trợ, tư vấn giáo dục hoà nhập cho trẻ  có nhu cầu giáo 
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dục đặc biệt ngay tại các trường học trên địa bàn; 

- Cung cấp các tư vấn cần thiết liên quan đến phát hiện sớm, can thiệp sớm cho học 

sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt cho phụ huynh, giáo viên hoà nhập trên địa bàn; 

- Cung cấp các tài liệu cần thiết về văn bản pháp luật, các bộ công cụ sàng lọc, đánh 

giá chuyên sâu tất cả các lĩnh vực phát triển của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; 

- Tiến hành chia sẻ thông tin, kết nối các nhà chuyên môn (y tế, phục hồi chức năng, 

giáo dục) nhằm hoà nhập trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; 

- Hỗ trợ thành lập vòng taybạn vè và nhóm hỗ trợ cộng đồng cho trẻ có nhu cầu giáo 

dục đặc biệt trên địa bàn. 

14.1.6. Tổng quan về Kiểm định và kiểm định mô hình giáo dục đặc biêt 

a) Các nghiên cứu gần đây đã đưa ra nhiều mô hình trong lĩnh vực giáo dục đặc 

biệt. Tác giả Trần Văn Kham (2015) trong bài nghiên cứu về Mô hình xã hội về khuyết tật 

và áp dụng trong công tác xã hội với người khuyết tật ở Việt Nam đã chỉ ra sự khác biệt 

giữa hai mô hình xã hội và y tế về vấn đề khuyết tật. Mô hình xã hội về khuyết tật rất có ý 

nghĩa cho các hệ thống giáo dục, hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội và trong đời sống cộng 

đồng. Ở một khía cạnh khác, tác giả chỉ ra mô hình ở lĩnh vực cá nhân (hay còn gọi là mô 

hình trực tiếp can thiệp với người khuyết tật) và mô hình công tác xã hội ở cộng đồng 

người khuyết tật. Các cách tiếp cận về mặt lý luận cho các mô hình nghiên cứu và thực 

hành công tác xã hội hiện nay ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây chính là cách tiếp cận 

hướng đến nâng cao hoà nhập xã hội, sự phát triển mang tính toàn diện cho cá nhân và gia 

đình người khuyết tật hiện nay. 

Cũng theo Trần Văn Kham (2016) trong một nghiên cứu về khả năng tự thích ứng 

và mô hình trợ giúp công tác xã hội đã chỉ ra rằng, các mối quan hệ xã hội của trẻ khuyết 

tật ở trường học được xây dựng qua các tương tác với trẻ em trong lớp học, giáo viên, trẻ 

khuyết tật khác (nếu có). Có được những tương tác và quan hệ như vậy với những ai có cơ 

hội được tiếp xúc, ở gần nơi ở, có cùng những đặc điểm riêng, mối quan tâm chung... 

được xem là cách thức tốt để thúc đẩy quá trình xã hội hóa của trẻ khuyết tật. Ở nội dung 

này, mối quan hệ giữa trẻ khuyết tật và những chủ thể khác trong bối cảnh học tập được 

đánh giá. Nghiên cứu của tác giả khám phá được xu hướng là càng nhiều hoạt động trợ 

giúp khác mà trẻ khuyết tật nhận được, trẻ càng có thêm nhiều các mối quan hệ. Kết quả 

là các em tự tin hơn trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống nói 

chung, học tập nói riêng cũng như trở nên năng động hơn trong việc có những định hướng 

tích cực trong cuộc sống. Như vậy, cần đòi hỏi những thay đổi về điều kiện cơ sở vật chất, 

các mô hình, hình thức dịch vụ chăm sóc cho trẻ khuyết tật trong trường học. 

b) Trong việc xác định xây dựng các mô hình can thiệp thì việc nhìn nhận khía 

cạnh khuyết tật có vai trò quan trọng. Theo Lê Minh Hằng (2013), có rất nhiều phương 

pháp tiếp cận việc định nghĩa khuyết tật và các vấn đề liên quan, nhưng phần lớn những 

quan niệm của người Việt Nam vẫn thuộc về Mô hình Từ thiện và/hoặc Mô hình Y học 

của khuyết tật. Mô hình Từ thiện coi những cá nhân bị khuyết tật là những người bất lực 

cần các dịch vụ trợ giúp đặc biệt để có thể hoạt động trong đời sống thường ngày. Người 
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khuyết tật bị coi là đáng thương, và theo mô hình này, từ thiện là cách duy nhất để giúp 

đỡ những con người khốn khổ này. Mô hình Y học cũng coi khuyết tật là một vấn đề cá 

nhân cần được chữa trị. Theo cách nhìn này là người khuyết tật thật sự bất bình thường 

hay có khiếm khuyết. Cũng giống như Mô hình Từ thiện, Mô hình Y học tập trung vào 

các cơ sở chuyên biệt để cung cấp các phương pháp điều trị, giáo dục cũng như việc làm 

cho người khuyết tật. Cả hai mô hình trên đều coi người khuyết tật như những vấn đề cần 

được giải quyết. Tuy nhiên, trên thực tế khuyết tật là một vấn đề có tính chất xã hội; chính 

xã hội đã tạo ra những rào cản làm cho những con người này không có khả năng hoạt 

động và tham gia đóng góp một cách bình đẳng cho cuộc sống. Chính vì vậy, cái cần được 

giải quyết không phải người khuyết tất mà là cách nhìn của xã hội hiện nay và những 

hàng rào vô tình ngăn cản không cho người khuyết tất tham gia vào đời sống xã hội. Cách 

tiếp cận này được gọi là Mô hình Xã hội. Dựa trên Mô hình Xã hội, có thể thấy rõ rằng rất 

nhiều người khuyết tật có khả năng thành công không kém bất cứ ai nếu họ nhận được sự 

chăm sóc và những cơ hội đúng đắn. Trên thực tế, đây hoàn toàn là những quyền cơ bản 

của họ. Đây là Mô hình Nhân quyền của khuyết tật với trọng tâm là sự hòa nhập của 

người khuyết tật trong xã hội và sự đảm bảo là họ có quyền được hưởng những cơ hội 

bình đằng và tham gia vào đời sống xã hội. Mọi xã hội nên theo đuổi mô hình này nếu 

chúng ta muốn bảo đảm một cuộc sống tự lập và có tự trọng cho người khuyết tật. Theo 

tác giả, Nhìn chung, xã hội Việt Nam vẫn nhìn nhận khuyết tật theo mô hình từ thiện 

và/hoặc y học, và chính vì vậy những định kiến và sự phân biết đối xử vẫn tiếp tục là mối 

đe dọa đối với người khuyết tật. Trên thực tế, người khuyết tật hoàn toàn có khả năng tận 

hưởng một cuộc sống tự lập và tự trọng dựa trên nhân quyền. Hiện các mô hình này ở 

Việt Nam mới bước đầu được triển khai cần có những đánh giá, kiểm định để thấy được 

hiệu quả và tác động tích cực. 

c) Mô hình can thiệp sớm Denver (Early Start Denver Model - ESDM) là một 

phương pháp tiên tiến và được áp dụng rộng rãi trên thế giới trong việc điều trị trẻ tự kỷ. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, đây vẫn còn là vấn đề khá mới mẻ và chưa được thực hành phổ 

biến trên phạm vi cả nước. Một nghiên cứu của Trung tâm Sao Mai (2018), bằng kinh 

nghiệm áp dụng và triển khai đã làm rõ tính thực tiễn của mô hình can thiệp sớm Denver 

đối với trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Phương pháp thực hiện bao gồm mô tả trường hợp, phỏng 

vấn phụ huynh, sử dụng bảng kiểm của giáo trình ESDM để đánh giá kết quả trước và sau 

khi can thiệp trẻ với kỹ năng tương ứng với 4 cấp độ. Số lần đo là 5 lần. Kết quả thử 

nghiệm sau 2 năm cho thấy 29 trẻ được can thiệp ESDM đều có sự tiến bộ rõ rệt và ổn 

định về độ tập trung chú ý, khả năng tương tác xã hội, giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi 

ngôn ngữ, hành vi thích ứng tăng đáng kể. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi áp 

dụng ESDM  thấy một số điểm bất cập từ phía trẻ rối loạn phổ tự kỷ và gia đình trẻ, nhà 

trị liệu và tính chưa phù hợp về nội dung của một số item (mục) thuộc kỹ năng tự lập 

trong bảng kiểm. 

d) Vận dụng các lý thuyết về đánh giá trong kiểm định các mô hình: Đo lường và 

đánh giá trong giáo dục là một nhánh khoa học sử dụng việc đánh giá và phân tích số liệu 
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đánh giá trong giáo dục để suy ra năng lực, trình độ của người được đánh giá. Bên cạnh 

sự phát triển của công nghệ tính toán, các lý thuyết về đo lường trong giáo dục cũng phát 

triển rất nhanh bao gồm Lý thuyết Trắc nghiệm cổ điển (Classical Test theory - CTT), Lý 

thuyết Ứng đáp Câu hỏi (Item Response Theory - IRT), trong đó điển hình là mô hình 

Rasch. Sự ra đời của các lý thuyết này đã đánh dấu những thành tựu quan trọng trong việc 

nâng cao độ chính xác của trắc nghiệm, là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu các phản 

ứng của con người trong các khoa học hành vi (Nguyên Văn Tuân, 2015). Việc vận dụng 

các lý thuyết vào các nghiên cứu, đánh giá nói trên cần được đưa vào để đánh giá, kiểm 

định các mô hình, phương pháp giáo dục, trong đó có giáo dục đặc biệt để thấy được 

những tiến bộ của trẻ khuyết tật sau khi được can thiệp bởi các mô hình.  

e) Tác giả Hoàng Mai Khanh (2016), trong bài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc hội nhập của trẻ khuyết tật trong trường học” nghiên cứu về một số yếu tố ảnh 

hưởng đến việc hội nhập của trẻ khuyết tật trong trường học tại 3 trường giáo dục chuyên 

biệt trên địa bàn Tp.HCM. Tác giả sử dụng các mô hình toán để kiểm định các yếu tố nói 

trên trong mối quan hệ với khả năng giao tiếp và hòa nhập của trẻ. Các kết quả kiểm định 

cho thấy các yếu tố nhà trường như các hoạt động ngoại khóa, hoạt động nhóm, giao tiếp 

với giáo viên… có tác động trực tiếp đến việc hội nhập của trẻ trong trường học (khả năng 

giao tiếp, mức độ hợp tác của trẻ khuyết tật, trong các hoạt động nhóm,…); bên cạnh đó, 

mối quan hệ anh chị em trong gia đình cũng ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của trẻ tại 

trường.  

Việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật trong kiểm định đánh giá mô hình giáo 

dục trẻ khuyết tật là rất cần thiết để xem xét đâu là các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến sự 

tiến bộ của trẻ để qua đó có những điều chỉnh điều kiện và các mô hình chăm sóc, giáo 

dục phù hợp.  

Có thể khẳng định rằng, các mô hình, phương pháp giáo dục đặc biệt ở Việt Nam 

hiện nay đang trong xu thế tiếp cận với các mô hình, phương pháp giáo dục của thế giới. 

Tuy nhiên, do đặc thù về văn hóa, bối cảnh, điều kiện giáo dục, cơ sở vật chất, nhận thức 

xã hội và hoàn cảnh sống... thì các mô hình, biện pháp, cách tiếp cận giáo dục trẻ khuyết 

tật cần được kiểm chứng và đánh giá, kiểm định mức độ phù hợp bằng những công cụ 

đánh giá khoa học, dựa trên những bằng chứng từ thực tiễn. Chính vì vậy, trước và sau 

khi nghiên cứu áp dụng các mô hình can thiệp cần có những đánh giá, khảo nghiệm để có 

cơ sở đánh giá những thay đổi sau can thiệp đối với đối tượng trẻ khuyết tật. 

14.1.7. Nghiên cứu về xây dựng mô hình phát hiện sơm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

RLPTK dựa vào cộng đồng và gia đình 

a) Định nghĩa “Mô hình” 

Theo Đại từ điển tiếng Việt, Nguyễn Như Ý chủ biên, Hà Nội, 1998, Nxb Văn hóa – 

Thông tin, Mô hình có thể hiểu như sau: 1) Vật thu nhỏ một vật khác đã có trong thực tế 

hoặc làm mẫu để tao ra cái mới trong thực tiễn: mô hình máy bay, sẽ xây dựng theo mô 

hình mới; 2) Khuôn mẫu đã có sẵn, theo đó tạo ra cái tương tự: học tập, làm theo mô hình 

hợp tác xã tiên tiến; 3) Hình thức diễn đặt theo đặc trưng, khuôn mẫu nhất định trong một 
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ngoại ngữ: mô hình chủ vị; mô hình câu đơn. 

Từ điển bách khoa Việt Nam, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 2002, Mô hình 

nghĩa hẹp là mẫu, khuôn, tiêu chuẩn mà theo đó tạo ra sản phẩm hàng loạt; là thiết bị, cơ 

cấu tái hiện hay bắt chước cấu tạo và hoạt động của cơ cấu khác vì mục đích khoa học và 

sản xuất; Nghĩa rộng là hình ảnh (hình tượng, sơ đồ, sự mô tả, v.v) ước lệ của một khách 

thể (hay một hệ thống khách thể, các quá trình hoặc hiện tượng). Khái niệm mô hình được 

sử dụng rộng rãi trong triết học, tin học, kinh tế học, toán học, ngôn ngữ học và các khoa 

học khác. 

Từ những khái niệm trên, mô hình có thể chia làm 2 nhóm:  

1) Mô hình vật chất là: Mẫu (chuẩn mực của sự hoàn thiện); Mẫu (khuôn đúc); 

Vật thực thu nhỏ hoặc phóng đại nhằm hỗ trợ cho quá trình nhận thức (thường dùng trong 

đồ dùng dạy học); Người hoặc vật làm mẫu cho học. Đây là các nghĩa thông thường gắn 

liền với mô hình vật chất.  

2) Mô hình lí thuyết là quan niệm về cấu trúc của một sự vật, hiện tượng hoặc quá 

trình nào đó. Mô hình lí thuyết được sáng tạo để thỏa mãn nhu cầu cải tạo và biến đổi 

thực tiễn cho phù hợp với cuộc sống. Mô hình mới không phải là cái đã có trong thực tiễn 

mà nó lúc đầu mới được hình thành trong đầu óc con người, có tác dụng định hướng, là 

cái đích cần phải phấn đấu để đạt được trong quá trình phát triển; vì vậy mô hình có tác 

dụng chỉ đạo hướng dẫn hoạt động thực tiễn.  

Theo tác giả Thái Duy Tuyên (1998), mô hình lý thuyết có các tính chất: 1) Tính 

đẳng cấu giữa mô hình với đối tượng được thể hiện ở sự tương xứng một – một về các 

phần tử trong mô hình lí thuyết với sự thể hiện trong thực tế khi mô hình được xây dựng; 

2) Tính cơ bản được thể hiện ở việc mô hình hóa hiện tượng hoặc quá trình nào đó; chỉ 

giữ lại những yếu tố, mối liên hệ và thuôc tính cơ bản nhằm giới thiệu một bức tranh đơn 

giản nhất về thế giới hiện thực; 3) Tính lý tưởng được thể hiện ở việc phản ánh nhu cầu, 

mong muốn trong giai đọan nhất định hướng tới tương lai của hiện tại. Lý tưởng và thực 

tiễn là hai tính chất đối lập nhau, nhưng giữa chúng có mối liên hệ nội tại. Lí tưởng được 

đề xuất trên cơ sở phân tích, khái quát các hiện tượng thực tiễn, là kết quả nhận thức vượt 

trước của con người đối với thực tiễn. Như vậy, thực tiễn được bảo vệ, phát triển trong 

các mô hình lý thuyết. Nhìn chung, mô hình lí thuyết không tồn tại nguyên dạng trong 

thực tiễn, chỉ một số yếu tố nào đó được phản ánh trong thực tiễn mà thôi. Mô hình càng 

khái quát thì phạm trù ứng dụng càng rộng, tính phổ biến càng lớn, nhưng vì tính trừu 

tượng càng cao của nó nên khi vận dụng sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần bổ sung vào 

nhiều yếu tố và mối quan hệ mới (tính đặc thù) cho phù hợp với điều kiện và môi trường 

cụ thể; 4) Tính trực quan thể hiện ở việc mô hình được mô tả sao cho bản thân mô hình 

được nhận biết một cách tường minh.  

Thuật ngữ Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối 

loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng trong đề tài này được hiểu là 

mô hình lí thuyết nhằm hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ từ lúc trẻ mới sinh tới 18 tuổi để 

phát huy tối đa năng lực và khắc phục những hạn chế trong quá trình phát triển nhằm 
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giúp trẻ hòa nhập cộng đồng. Mô hình trẻ rối loạn phổ tự kỉ là mô hình tổng thể có các 

thành tố, cấu trúc hệ thống gắn liền với kinh tế xã hội ở các vùng khác nhau của đất nước.  

Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ 

Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng sau đây được gọi tắt là mô hình hỗ trợ dựa vào 

gia đình và cộng đồng. Mô hình hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ được triển khai với sự phối 

hợp chung của gia đình và cộng đồng thông qua những dịch vụ y tế, giáo dục và xã hội 

thích hợp. Bản chất của mô hình hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ là chuyển giao kiến thức, kỹ 

năng về phát hiện sớm, can thiệp sớm, giáo dục và thái độ tích cực với trẻ rối loạn phổ tự 

kỉ đến với các thành viên trong gia đình và cộng đồng nơi trẻ đang sinh sống. Biến hoạt 

động hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ trở thành thành công việc của gia đình và cộng đồng, 

đồng thời thông qua các tổ chức ở cộng đồng để xã hội hóa công tác hỗ trợ trẻ rối loạn 

phổ tự kỉ. 

b) Qui trình phát triển các mô hình. 

Nghiên cứu tiểu sử và hồi kí của các nhà khoa học vĩ đại nhất, tác giả Thái Duy 

Tuyên đã tổng kết và đề xuất qui trình tổng quát của quá trình sáng tạo xây dựng mô hình 

như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Mô hình hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ được đề xuất theo quy trình nêu trên. 

Thành tố cấu trúc và bản chất của mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo 

dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng (sau đây gọi tắt là mô hình hỗ 

trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa vào gia đình và cộng đồng). 

Theo quan điểm hệ thống mô hình hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa vào gia đình và 

cộng đồng là một hệ thống cấu trúc tổng thể bao gồm ba bước vận hành theo trình tự: 1). 

Phát hiện sớm; 2). Can thiệp sớm; 3). Giáo dục.  

Thiết kế Mô hình 

Đề xuất mô hình 

Phân tích 
nhu cầu 
thực tế 

Thử nghiệm mô hình  

Phân tích 
kinh 

nghiệm ở 
nước 
ngoài 

Phân tích 
mô hình 
ở Việt 
Nam 

Xây dựng cơ sở lí luận và thực 
tiễn 

Xác 
định cơ 

sở lý 
luận về 
mô hình  

Phân tích 
mô hình hỗ 

trợ trẻ 
khuyết tật 

có liên quan  

Xác định 
cơ sở 

pháp lý  
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Các bước nêu trên có quan hệ mật thiết với nhau tạo nên một thể thống nhất, kết 

quả của bước trước là tiền đề cho hoạt động của bước sau. Nếu bước trước vận hành hiệu 

quả thì sẽ tác động tích cực, tạo điều kiện cho bước sau và ngược lại.  Mối quan hệ giữa 

các bước còn thể hiện ở điểm trong nhiều thời điểm có sự giao thoa với nhau. Ví dụ: Trẻ 

dưới 3 tuổi hạn chế về nhận thức đang tham gia can thiệp sớm lại được phát hiện có dấu 

hiệu của rối loạn phổ tự kỉ. Trẻ đang học trong trường mầm non (giáo dục mầm non) được 

tham gia can thiệp sớm. Bên cạnh đó mỗi bước nêu trên lại có cấu trúc riêng và có tính 

độc lập tương đối và bao gồm các thành tố cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

Bước 1. Phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Mục tiêu 

Phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ là quá trình sàng lọc rối loạn phổ tự kỉ của trẻ 

em theo độ tuổi và giai đoạn phát triển nhằm phát hiện những trẻ có nguy cơ mắc RLPTK 

để gửi đi thăm khám, chuẩn đoán rối loạn, mức độ rối loạn, từ đó có biện pháp can thiệp 

sớm phù hợp. rối loạn phổ tự kỉ thường biểu hiện trước 3 tuổi, nhưng thời điểm xuất hiện 

các dấu hiệu không giống nhau ở các trẻ. Có em xuất hiện rất sớm ngay sau khi sinh 

nhưng cũng có em phải 18, 19 tháng mới xuất hiện các dấu hiệu đầu tiên; thậm chí có em 

sau 2 tuổi mới xuất hiện rõ nét các dấu hiệu đặc trưng. Vì thế, phát hiện sớm rối loạn phổ 

tự kỉ không chỉ được hiểu là trẻ rối loạn phổ tự kỉ được phát hiện trước 3 tuổi mà còn có 

nghĩa là phát hiện ngay khi trẻ xuất hiện dấu hiệu nguy cơ rối loạn phổ tự kỉ trong sự phát 

triển.   

Đối tượng phát hiện  

Tất cả trẻ em tại địa phương từ 0 – 3 tuổi. 

Nhân lực thực hiện: 

Tham gia phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ có nhiều thành phần, trong đề tài 

dưới sự hỗ trợ kiến thức của chuyên gia gia đình và lực lượng hỗ trợ cộng đồng là nhân 

lực chính thực hiện: 1) Gia đình có thể bao gồm: cha mẹ, người thân, người chăm sóc 

chính của trẻ; 2) Lực lượng cộng đồng: Thành viên của cộng đồng tự nguyện có mong 

muôn tham gia các hoạt động này. 

Công cụ sàng lọc  

Để sàng lọc rối loạn phổ tự kỉ ở Việt Nam chúng tôi dự định sử dụng các bộ công 

cụ sau: 

Bộ công cụ ASQ – 3: Cho đến nay, công cụ sàng lọc ASQ-3 gồm 21 bộ bảng hỏi 

đã hình thành và được hoàn thiện bởi cha mẹ trẻ/giáo viên mầm non /cán bộ y tế/ người 

chăm sóc tại 5 lĩnh vực phát triển của trẻ từ 1 tháng đến 36 tháng tuổi.  

1. Phát 
hiện sớm 

2. Can 
thiệp sớm

3. Giáo 
dục 
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M- CHAT: Bảng hỏi sàng lọc tự kỷ được thiết kế để giúp cha mẹ và người chăm 

sóc phát hiện tối đa các trường hợp có nguy cơ cần được chuyển gửi đánh giá chuyên sâu 

nhằm xác định có rối loạn phổ tự kỷ hay không. M-CHAT giúp sàng lọc tự kỷ cho trẻ từ 

16 –30 tháng. 

5 dấu hiệu cờ đỏ để nhận biết sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ trước 3 tuổi. 

Quy trình thực hiện  

Để có thể phát hiện sớm nhất trẻ có nguy cơ rối loạn phổ tự kỉ và phát huy hiệu 

quả của công tác này cần thực hiện theo quy trình sau: 

Bước 2. Can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ  

Mục tiêu 

Can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa vào gia đình và cộng đồng là một quá 

trình nhằm đảm bảo cho tất cả trẻ rối loạn phổ tự kỉ từ lúc phát hiện có nguy cơ mắc rối 

loạn phổ tự kỉ đến trước 6 tuổi được hỗ trợ để phát huy tối khả năng và khắc phục những 

hạn chế trong quá trình phát triển.  

Đối tượng 

Tất cả các trẻ dưới 6 tuổi có dấu hiệu mắc rối loạn phổ tự kỉ. 

Nhân lực thực hiện 

Tham gia can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ có nhiều thành phần, trong đề 

tài này dưới sự hỗ trợ kiến thức, kỹ năng của chuyên gia (bác sỹ tâm thần nhi, chuyên gia 

tâm lý, giáo viên giáo dục đặc biệt, nhân viên công tác xã hôi, nhà trị llieeujcacs lĩnh 

vực…) thành viên của gia đình và các lực lượng hỗ trợ cộng đồng là nhân lực chính thực 

hiện là: 1) Gia đình có thể bao gồm: cha mẹ, người thân, người chăm sóc chính của trẻ; 2) 

Lực lượng cộng đồng: Thành viên của cộng đồng tự nguyện có mong muôn tham gia các 

hoạt động này. 

Chương trình can thiệp 

Can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa vào gia đình và cộng đồng có nhiều 

Hình thành kiến 
thức và kỹ năng 
phát hiện trẻ 
RLPTK cho các 
thành viên trong gia 
đình và cộng đồng;

Áp dụng kiến thức 
và kỹ năng đã có để 
phát hiện trẻ 
RLPTK;

Tìm kiếm sự trợ 
giúp đúng chuyên 
gia và các cơ quan 
chức năng khi phát 
hiện trẻ có nguy cơ 
RLPTK
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thuận lợi là tận dụng được nhiều nhân lực tham gia, tiết kiệm và đặc biệt trẻ sớm được 

tiếp và thụ hưởng thường xuyên lâu dài. Tuy nhiên điểm hạn chế của mô hình này là là 

kiến thức, kỹ năng can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Ngay cả khi được tập huấn thì 

việc áp dụng các chiến lược cũng hạn chế. Vì vậy cần lựa chọn các chương trình can thiệp 

phù hợp với khả năng và điều kiện thức tế. Trong đề tài này chúng tôi dự định điều chỉnh 

và phối hợp sử dụng các chương trình sau: 

Chương trình giáo dục mầm non có điều chỉnh; 

Chương trình can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ của Vương Quốc Anh; 

Chương trình TEACCH; 

Chương trình ABA/VB; 

Chương trình ABLLS. 

Mô hình bắt đầu sớm DENVER /ESDM 

Quy trình thực hiện 

Sau khi trẻ được chuẩn đoán có rối loạn phổ tự kỉ và ở mức độ nào trạm y tế xã, 

trường mầm non sẽ phối hợp với gia đình và cộng đồng thực hiện các hoạt động sau: 

Can thiệp tại gia đình: trẻ được các thành viên gia đình, ý tế xã/thôn/bản hướng 

dẫn phát triển các kỹ năng đặc thù. Trẻ được tham gia vào các hoạt động cuộc sống gia 

đình và cộng đồng; 

Can thiệp tại trường mẫu giáo: trẻ được tham gia học tại trường mầm non hòa 

nhập hoặc chuyên biệt (tại địa phương) do các giáo viên có kiến thức và kỹ năng dạy trẻ 

rối loạn phổ tự kỉ; 

Can thiệp tại trạm y tế: Trong quá trình can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ cùng 

gia đình sẽ được tham gia các khóa hướng dẫn/can thiệp chuyên sâu tại trạm y tế 

xã/phường do các chuyên gia thực hiện. 

Can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ được thực hiện theo quy trình như sau: 

Bước 3. Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Mục tiêu 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa vào gia đình và cộng đồng là một quá trình 

nhằm đảm bảo trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ khi được chẩn đoán đến hết 18 tuổi tiếp cận giáo 

dục chất lượng, bình đẳng và thân thiện.  

Đối tượng 

Tất cả các trẻ được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ. 

Nhân lực thực hiện 

Tham gia giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ có nhiều thành phần, trong đề tài này 

dưới sự hỗ trợ kiến thức, kỹ năng của chuyên gia (bác sỹ tâm thần nhi, chuyên gia tâm lý, 

giáo viên giáo dục đặc biệt, nhân viên công tác xã hôi, nhà trị liệu các lĩnh vực…) giáo 

viên, thành viên của gia đình và các lực lượng hỗ trợ cộng đồng là nhân lực chính thực 

hiện là: 1) Giáo viên hòa nhập và giáo viên đặc biệt phối hợp dạy trẻ tại trường hòa nhập 

hoặc các cơ sở giáo dục khác;  2) Gia đình có thể bao gồm: cha mẹ, người thân, người 

chăm sóc chính của trẻ; 3) Lực lượng cộng đồng: Thành viên của cộng đồng tự nguyện có 
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mong muốn tham gia các hoạt động này. 

Chương trình giáo dục  

Trẻ rối loạn phổ tự kỉ trước hết là trẻ em vì thế trẻ rối loạn phổ tự kỉ cần được tiếp 

cận chương trình giáo dục quốc gia như những trẻ em khác. Bên cạnh đó, dó trẻ rối loạn 

phổ tự kỉ có hạn chế về kỹ năng tương tác; giao tiếp; quản lý hành vi cá nhân, thiết lập các 

mối quan hệ xã hội, nhiều em hạn chế về nhận thức … vì thế bên cạnh chương trình 

chung các em cần được tiếp cận các chương trình phát triển kỹ năng đặc thù dành riêng 

cho nhóm trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Các chương trình giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ bao gồm: 

Chương trình giáo dục mầm non; 

Chương trình giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); 

Chương trình ABLLS; 

Chương trình LEAP (giáo dục kỹ năng sống cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ và 

RLPT). 

Quy trình thưc hiện 

Ngay sau khi trẻ được chuẩn đoán có rối loạn phổ tự kỉ và ở mức độ nào trạm y tế 

xã, trường mầm non, trường phổ thông sẽ phối hợp với gia đình và cộng đồng thực hiện 

các hoạt động sau: 

Giáo dục tại gia đình: Những trẻ chưa đến tuổi đến trường hoặc có những khó 

khăn đặc biệt không thể đến trường sẽ được được các thành viên gia đình, y tế 

xã/thôn/bản, giáo viên hòa nhập, giáo viên đặc biệt hướng dẫn phát triển các kỹ năng đặc 

thù. Trẻ được tham gia vào các hoạt động cuộc sống gia đình và cộng đồng; 

Can thiệp tại trường mẫu giáo và trường phổ thông: trẻ được tham gia học tại 

trường mầm non, phổ thông hòa nhập hoặc chuyên biệt (tại địa phương) do các giáo viên 

có kiến thức và kỹ năng dạy trẻ rối loạn phổ tự kỉ; 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ được thực hiện theo quy trình như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nâng cao kiến thức, kỹ 
năng phụ huynh và các 

lực lượng cộng đồng 

xác định khả năng và nhu 
cầu giáo dục 

của trẻ 

xây dựng mục tiêu và kế 
hoạch giáo dục

thực hiện kế hoạch  giáo 
dục

đánh giá 
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Trong quá trình thực hiện, các bước của quy trình không tách rời nhau mà có sự 

phối hợp và giao thoa với nhau tạo nên một thể thống nhất có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau. Kết quả của bước này là tiền đề và ảnh hưởng kết hiệu quả thực hiện của bước sau. 

Vì thế, cần tiến hành thật trọng và hiệu quả mới có được kết quả như mong muốn. Trong 

cả ba bước đối tượng chịu tác động là rối loạn phổ tự kỉ và đối tượng thực hiện tác động 

phân làm hai cấp: 

Cấp 1. Đối tượng thực hiện tác động gián tiếp bao gồm: Bác sỹ tâm thần nhi, 

chuyên gia giáo dục đặc biệt, chuyên gia tâm lý lâm sàng, chuyên gia trị liệu hành vi, cảm 

xúc, hoạt động …. là người tiến tổ chức tập huấn, đào tạo, giám sát giúp cho: các thành 

viên gia đình trẻ rối loạn phổ tự kỉ, giáo viên hòa nhập và chuyên biệt; nhân viên y tế 

thôn/bản lực lượng hỗ trợ cộng đồng (tình nguyện) có kiến thức, kỹ năng áp dụng vào 

thực tiễn nhằm phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

Cấp 2. Đối tượng thực hiện tác động trực tiếp bao gồm: các thành viên gia đình trẻ 

rối loạn phổ tự kỉ, giáo viên hòa nhập và chuyên biệt; nhân viên y tế thôn/bản lực lượng 

hỗ trợ cộng đồng (tình nguyện) sau khi tiếp thu các kiến thức, kỹ năng ở các lớp tập huấn 

đã áp dụng vào thực tiễn nhằm phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T  

Chuyên gia 

Giáo viên, y tế 
thôn bản và 

thành viên tình 
nguyện từ cộng 

đồng 

Thành viên 
gia đình 

Trẻ rối loạn 
phổ tự kỷ
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Năm 2017, tác giả Ngô Xuân Điệp và Trần Văn Công đã xây dựng và đánh giá 

hiệu quả của chương trình can thiệp cho trẻ tự kỷ có sự kết hợp giữa gia đình và cơ sở can 

thiệp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thử nghiệm trên 32 trẻ từ 30 đến 72 tháng tuổi 

đang học tại một số trường chuyên biệt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Hiệu quả của 

chương trình được đánh giá dựa trên kết quả trắc nghiệm PEP-3 và Vineland-II của trẻ và 

khảo sát bằng bảng hỏi với 32 phụ huynh của trẻ, 37 giáo viên từ các trường chuyên biệt, 

trung tâm can thiệp. Dữ liệu thu thập được cho thấy, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 

một số lĩnh vực khi so sánh kết quả trắc nghiệm giữa hai nhóm sau khican thiệp bằng 

chương trình này. Cụ thể, trẻ ở nhóm thử nghiệm có tiến bộ hơn nhóm đối chứng ở các 

lĩnh vực tự chăm sóc, hành vi thích ứng. Khả năng trong lĩnh vực xã hội hóa cũng như 

ngôn ngữ tiếp nhận, gia đình, thời gian chơi của nhóm thử nghiệm tốt hơn nhóm đối 

chứng. 

14.2. Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa 

lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định 

hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài) 

Công ước Quốc tế về quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc năm 1989 và luật Bảo vệ, 

Chăm sóc và Giáo dục trẻ em Việt Nam năm 2001 đều có những ý tưởng chung khi nhấn 

mạnh “tất cả các trẻ em đều có quyền được bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng, tôn trọng, giáo 

dục, vui chơi, và phát triển như nhau”. Như vậy, trẻ rối loạn phổ tự kỷ cũng như những trẻ 

em khác đều có quyền được chăm sóc, giáo dục. 

Sau khi được phát hiện và đặt tên bởi nhà tâm lý học Leo Kanner vào năm 1943, 

nghiên cứu về RLPTK và các vấn đề có liên quan đã thu hút sự quan tâm và tham gia của 

nhiều nhà chuyên môn, cha mẹ trẻ… Bởi lẽ, họ thấy được ý nghĩa, vai trò to lớn của 

những nghiên cứu này trong việc ứng dụng vào giáo dục và dạy học cho trẻ có rối loạn 

phổ tự kỷ. 

Trên thế giới, tỷ lệ trẻ được phát hiện và chẩn đoán tự kỷ gia tăng một cách đáng 

kể theo thời gian. Nếu như vào những năm 1966, trong nghiên cứu dịch tễ học của Lotte 

về trẻ rối loạn phổ tự kỷ, tỷ lệ trẻ nhỏ có rối loạn phổ tự kỷ là 4 – 5/ 10.000 (0,5‰), thì 

đến năm 2007, số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) của Mỹ cho thấy 

tỷ lệ trẻ nhỏ có rối loạn phổ tự kỷ là 1/150 trẻ (6,6‰); và năm 2009 là 1/110 (9,1‰). Năm 

2012: 1/88 và năm 2014: 1/68. Các nghiên cứu ở châu Á, châu Âu và Nam Mỹ cho biết tỷ 

lệ mắc rối loạn phổ tự kỷ là khoảng 1%.  

 Ở Việt Nam, chưa có con số nghiên cứu chính thức về số lượng trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ. Nhưng từ năm 2000 đến nay, số lượng trẻ được chẩn đoán và điều trị tự kỷ ngày 

càng gia tăng. Nghiên cứu mô hình tàn tật ở trẻ em của khoa Phục hồi Chức năng Bệnh 

viện Nhi Trung ương giai đoạn 2000 – 2007 cho thấy số lượng trẻ được chẩn đoán và điều 

trị tự kỷ ngày càng nhiều; số lượng trẻ rối loạn phổ tự kỷ đến khám năm 2007 tăng gấp 50 

lần so với năm 2000; xu thế mắc tự kỷ tăng nhanh từ 122% đến 268% trong giai đoạn 

2004 – 2007 so với năm 2000. Sự gia tăng đáng kinh ngạc về số lượng trẻ RLPTK đòi hỏi 
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sự tham gia của các nhà chuyên môn trong việc tiến hành những nghiên cứu cơ bản, và 

các giải pháp cụ thể và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho 

nhóm trẻ này. 

 Đến thời điểm hiện tại, chưa có công trình nào công bố về sự khác biệt về tỉ lệ 

giữa trẻ RLPTK ở nông thôn, đô thị nhỏ và thành phố lớn. Trẻ rối loạn phổ tự kỷ không 

chỉ xuất hiện ở những thành phố lớn, hay những nơi có điều kiện chăm sóc giáo dục đảm 

bảo. Thực tế, nhóm trẻ này chiếm một số lượng không nhỏ tại các khu vực nông thôn đô 

thị nhỏ. Tuy nhiên chưa có thống kê chính xác về số lượng cụ thể về nhóm trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ tại những khu vực này.  

 Phát hiện sớm là tiền đề cho Can thiệp sớm và thực hiện giáo dục có  hiệu quả. 

Can thiệp sớm là những chỉ dẫn ban đầu và các dịch vụ dành cho trẻ và gia đình trẻ khuyết 

tật trước tuổi tiểu học nhằm kích thích và huy động sự tham gia, phát triển ở trẻ, giảm 

thiểu những khó khăn thứ phát, tạo điều kiện, chuẩn bị tốt cho trẻ tham gia vào hệ thống 

giáo dục phổ thông, hòa nhập vào cuộc sống xã hội sau này. Nhiều nghiên cứu đã chứng 

minh, khi được tham gia chương trình can thiệp sớm trẻ khuyết tật nói chung và trẻ có rối 

loạn phổ tự kỷ nói riêng đạt được những tiến bộ rõ rệt hơn hẳn so với nhóm trẻ có trình độ 

tương đương nhưng không được tham gia chương trình can thiệp sớm. Một số gia đình ở 

nông thôn có con rối loạn phổ tự kỷ đã đưa trẻ đến các thành phố lớn để trẻ được can thiệp 

sớm, tuy nhiên chi phí chi trả cho các dịch vụ can thiệp sớm quá cao là một trong những 

lý do khiến những gia đình này không duy trì được chương trình can thiệp sớm cho con 

em mình một cách thường xuyên, đều đặn. 

Can thiệp dựa trên gia đình và cộng đồng là một chiến lược phát triển nhằm đem 

lại cơ hội về hoà nhập xã hội một cách bình đẳng cho tất cả trẻ em và người khuyết tật tại 

chính nơi mà họ sinh sống. Can thiệp dựa trên gia đình và cộng đồng được thực hiện 

thông qua việc kết hợp những nguồn nhân lực và vật lực có sẵn tại chính gia đình trẻ và 

ngay trong môi trường sinh hoạt,  học tập của trẻ. Hai ưu điểm lớn của chiến lược này là 

không tách trẻ khuyết tật ra khỏi gia đình và cộng đồng mà trẻ đã gắn bó từ nhỏ và cảm 

thấy an toàn; và tiết kiệm chi phí cho gia đình trẻ khuyết tật dựa trên việc tận dụng những 

nguồn lực sẵn có tại gia đình và địa phương trong quá trình can thiệp trẻ. Trên thực tế, can 

thiệp dựa trên gia đình và cộng đồng đã được áp dụng hơn 40 năm qua tại nhiều nơi trên 

thế giới, đặc biệt là những quốc gia có kinh tế kém phát triển và đang phát triển như 

Nepal, Ấn Độ, Jamaica, Guyana. Tại Việt Nam, can thiệp dựa vào gia đình và cồng đồng 

đã được ngành y tế sớm triển khai. Từ năm 2001-2005 chương trình Phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng ở 52 tỉnh, 256 huyện 2970 xã trong cả nước. Với sự giúp đỡ của nhiều 

tổ chức quốc tế các dự án can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật được tiến 

hành thử nghiệm tại các tỉnh như: Tiền Giang, Vĩnh Long, Ninh Bình, Quảng Ninh , Hòa 

Bình… Can thiệp sớm và giáo dục dựa vào gia đình và cộng đồng đã đem lại những kết 

quả tích cực cho những trẻ khuyết tật được thụ hưởng chương trình tại các quốc gia này, 

bởi nó đã đáp ứng được đúng những nhu cầu cơ bản và nhu cầu được học tập, hoà nhập xã 

hội của trẻ khuyết tật. 
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          Trên cơ sở phân tích những cơ sở nêu trên, đề tài  “Nghiên cứu xây dựng mô hình 

phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào 

gia đình và cộng đồng” là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp thiết. 
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16. Nội dung nghiên cứu  

Nội dung 1. Tổng quan nghiên cứu về mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và giáo 

dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

1.1. 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; 

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

giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ: 

1.2.1.  Quan điểm tiếp cận trong chẩn đoán, đánh giá trẻ rối loạn phổ tự kỉ; 

1.2.2.  Quan điểm tiếp cận trong can thiệp, giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ; 

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

phổ tự kỉ: 

1.3.1. Tổng quan công cụ M – CHAT 23 để chẩn đoán, phát hiện trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ; 

1.3.2. Tổng quan công cụ CARS để chẩn đoán, phát hiện trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

1.3.3. Tổng quan công cụ ADOS để chẩn đoán, phát hiện trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

1.3.4. Tổng quan công cụ DSM – 5 để chẩn đoán, phát hiện trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ;  

1.3.5. Tổng quan chung về công cụ sàng lọc và đánh giá trẻ có rối loạn phổ tự kỷ: 

thang TRIAD đánh giá kĩ năng xã hội của trẻ rối loạn phổ tự kỷ và thang 

đo thích ứng Xã hội; thang đánh giá CARS, phiên bản 2 cho trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ và thang đánh giá GARS, phiên bản 2 cho trẻ 

1.3.6. Tổng quan về các đánh giá bổ sung cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ: nhận thức, 

năng lực học tập, hành vi thích ứng, bảng kiểm hành vi và ngôn ngữ giao 

tiếp của trẻ rối loạn phổ tự kỉ;  

1.3.7. Bài học kinh nghiệm trong việc sử dụng các bộ công cụ hiện có trong chẩn 

đoán và phát hiện trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

1.4. Nghiên cứu tổng quan các phương pháp trong can thiệp sớm, giáo dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ: 

1.4.1. Tổng quan phương pháp Phân tích hành vi ứng dụng ABA trong Can thiệp 

sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ ; 

1.4.2. Tổng quan phương pháp Trị liệu và giáo dục cho trẻ tự kỷ và trẻ có khó 

khăn về giao tiếp - TEACCH trong Can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ; 

1.4.3. Tổng quan phương pháp Hệ thống giao tiếp trao đổi tranh - PECS trong 

Can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

1.4.4. Tổng quan phương pháp Câu chuyện Xã hội trong Can thiệp sớm cho trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ; 

1.4.5. Tổng quan Phương pháp Chơi trên sàn Floor time trong Can thiệp sớm cho 

trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 
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1.4.6. Tổng quan phương pháp Giao tiếp tăng cường và thay thế – AAC trong Can 

thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

1.4.7. Phân tích, đánh giá các phương pháp can thiệp, giáo dục và định hướng sử 

dụng tại Việt Nam. 

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

rối loạn phổ tự kỷ: 

1.5.1. Tổng quan Mô hình bắt đầu sớm Denver - ESDM trong Can thiệp sớm cho 

trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

1.5.2. Tổng quan các mô hình chẩn đoán, phát hiện trẻ rối loạn phổ tự kỷ;  

1.5.3. Tổng quan các mô hình giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

1.5.4. Tổng quan các mô hình hỗ trợ trực quan trong Can thiệp sớm cho trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ; 

1.5.5. Tổng quan các mô hình trị liệu khác (trị liệu nước, nghệ thuật,...) trong Can 

thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

1.5.6. Đánh giá, nhận định về các mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo 

dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

1.6. Nghiên cứu tổng quan các xu hướng nghiên cứu, giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

1.6.1. Xu hướng nghiên cứu theo hướng can thiệp y tế cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ;  

1.6.2. Xu hướng nghiên cứu theo hướng can thiệp thông qua dinh dưỡng cho trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ; 

1.6.3. Xu hướng nghiên cứu theo hướng can thiệp giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ;  

1.6.4. Xu hướng nghiên cứu theo hướng phối hợp đa ngành trong can thiệp, hỗ trợ 

cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. 

Nội dung 2. Nghiên cứu cơ sở lý luận mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và giáo 

dục  

2.1. Nghiên cứu về trẻ rối loạn phổ tự kỉ: 

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm phát triển hành vi của trẻ rối loạn phổ tự kỷ; Khái 

niệm và đặc điểm phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ; Khái niệm và đặc điểm phát triển tương tác xã hội của trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ;  

2.1.2. Đặc điểm phát triển trẻ rối loạn phổ tự kỷ theo độ tuổi;  

2.2. Nghiên cứu quy trình trong Phát hiện sớm và Can thiệp sớm cho trẻ Rối loạn phổ tự 

kỷ: 

2.2.1. Quy trình phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ và ý nghĩa;  

2.2.2. Quy trình can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ và ý nghĩa;  

2.2.3. Quy trình giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ và ý nghĩa. 

2.3. Nghiên cứu các mô hình Phát hiện sớm và Can thiệp sớm cho trẻ Rối loạn phổ tự 

kỷ: 

2.3.1. Các biện pháp can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ theo hướng hành vi;  
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2.3.2. Các biện pháp can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ theo hướng xã 

hội;  

2.3.3. Ứng dụng các phương pháp trong can thiệp và giáo dục: quản lý hành vi.  

2.4. Nghiên cứu mô hình Phát hiện sớm và Can thiệp sớm cho trẻ Rối loạn phổ tự kỷ dựa 

vào gia đình và cộng đồng: 

2.4.1. Ứng dụng TEACCH trong dạy học cấu trúc cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tại 

gia đình và trường học; Phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ thông qua Hệ thống giao tiếp trao đổi tranh – PECS; Sử dụng Câu 

chuyện Xã hội để giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

2.4.2. Ứng dụng Mô hình bắt đầu sớm Denver - ESDM trong CTS trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ; 

2.4.3.  Phát triển kĩ năng tương tác xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ thông qua 

Phương pháp Chơi trên sàn Floor time; 

2.4.4. Các biện pháp giáo dục hành vi phù hợp cho trẻ tự kỉ khi tham gia môi 

trường lớp học hoà nhập; 

2.4.5. Dạy học kỹ năng tự phục vụ dựa trên biên pháp gợi ý bằng hình ảnh cho 

học sinh rối loạn phổ tự kỉ tại trường học; 

2.4.6. Chuẩn bị tâm thế cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ học hòa nhập;  

2.4.7. Giáo dục kỹ năng giao tiếp xã hội cho trẻ trẻ rối loạn phổ tự kỷ - chìa 

khoá giúp trẻ rối loạn phổ tự kỉ mở rộng tương tác xã hội với thế giới bên 

ngoài; 

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

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

2.5.1. Các lý thuyết kiểm định và kiểm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp 

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

2.5.2. Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí kiểm điểm mô hình Phát hiện sớm, Can 

thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng 

đồng  

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

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

2.6.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát hiện, chẩn đoán sớm trẻ trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ;  

2.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng Can thiệp sớm, giáo dục trẻ trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ;  

2.6.3. Yếu tố lứa tuổi của trẻ trẻ rối loạn phổ tự kỷ được phát hiện sớm và ảnh 

hưởng của nó tới chất lượng Can thiệp sớm;  

2.6.4. Các yếu tố về phía gia đình và cộng đồng trong quá trình phát hiện sớm, 

can thiệp sớm và giáo dục trẻ trẻ rối loạn phổ tự kỷ;  

2.6.5. Các yếu tố trong phối hợp các nguồn lực trong Giáo dục hòa nhập trẻ trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ. 
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Nội dung 3. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn mô hình Phát hiện sớm, can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

3.1. Kinh nghiệm quốc tế trong Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ 

3.2. Kinh nghiệm quốc tế trong Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ 

3.3. Thực trạng trẻ rối loạn phổ tự kỷ, nhu cầu Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

3.3.1. Thực trạng vấn đề phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam: Thực 

trạng Phát hiện sớm, can thiệp sớm tại Gia đình; tại cộng đồng, tại trường 

mầm non;  

3.3.2. Thực trạng các công cụ phát hiện sớm, đánh giá trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại 

Việt Nam; 

3.3.3. Thực trạng số lượng trẻ rối loạn phổ tự kỷ;   

3.3.4. Thực trạng khả năng và nhu cầu trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

3.4. Thực trạng vấn đề phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam 

3.4.1. Thực trạng phát hiện hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào y tế 

3.4.2. Thực trạng phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại cộng đồng 

3.5. Thực trạng vấn đề can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam hiện nay:  

3.5.1. Thực trạng phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại gia đình và cộng đồng ; 

3.5.2. Thực trạng mô hình phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

3.5.3. Thực trạng các chương trình can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ;  

3.5.4. Thực trạng các phương pháp can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ;  

3.5.5. Thực trạng sự phối hợp liên ngành trong phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam hiện nay; 

3.6.  Thực trạng vấn đề giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam hiện nay:  

3.6.1. Thực trạng các chương trình giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong trường 

học tại Việt Nam hiện nay;  

3.6.2. Thực trạng giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại gia đình; 

3.6.3. Thực trạng giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại các cơ sở giáo dục chuyên 

biệt;  

3.6.4. Thực trạng giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong trường phổ thông 

tại Việt Nam;  

3.6.5. Thực trạng hệ thống hỗ trợ giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong các 

trường mầm non và tiểu học tại Việt Nam;  

3.6.6. Thực trạng mô hình giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam hiện nay;  

3.6.7. Thực trạng mô hình giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng 

đồng;  

3.6.8. Thực trạng phối hợp các lực lượng trong giáo dục trẻ;  

3.6.9. Thực trạng nhận thức và thái độ của các lực lượng tham gia Phát hiện sớm, 



41 
 

Can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

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

rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam hiện nay:  

3.7.1. Thực trạng yếu tố về nguồn vật lực ảnh hưởng đến Phát hiện sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

3.7.2. Thực trạng yếu tố về nguồn nhân lực ảnh hưởng đến Phát hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

3.7.3. Thực trạng các yếu tố vùng miền và các điều kiện kinh tế, xã hội ảnh hưởng 

đến Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ;  

3.8. Đánh giá chung về trẻ rối loạn phổ tự kỷ và mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam hiện nay. 

Nội dung 4. Nghiên cứu đề xuất mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

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

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

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

4.1.1. Quan điểm phối hợp liên ngành trong xây dựng mô hình Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và 

cộng đồng; 

4.1.2. Nguyên tác đề xuất mô hình. 

4.2. Đề xuất Mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng 

4.2.1. Mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng ở khu vực miền núi 

4.2.2. Mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng ở khu vực nông thôn 

4.2.3. Mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng ở khu vực thành thị 

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

loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng: 

4.3.1. Các bước thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng ở khu vực miền 

núi 

4.3.2. Các bước thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng ở khu vực nông 

thôn 

4.3.3. Các bước thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng ở khu vực thành 

thị 

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

rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng:  
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4.4.1. Các điều kiện thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng ở khu vực 

miền núi 

4.4.2. Các điều kiện thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng ở khu vực 

nông thôn 

4.4.3. Các điều kiện thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng ở khu vực 

thành thị 

Nội dung 5. Đề xuất các giải pháp thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

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

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

loạn phổ tự kỷ; 

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

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

cho Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

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

dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

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

Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ;  

5.5. 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 rối loạn phổ tự kỷ; 

5.6. 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 rối loạn phổ tự 

kỷ. 

Nội dung 6. Thử nghiệm và kiểm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

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

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

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

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

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

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

trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng tại các vùng, địa bàn khác 

nhau: Miền núi, nông thôn và thành thị  

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

thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng 

đồng tại các địa bà khác nhau: Miền núi, nông thôn và thành thị. 

6.3.2. Xây dựng quy trình thử nghiệm mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

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

địa bàn khác nhau: Miền núi, nông thôn và thành thị. 
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6.3.3. Tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện thử nghiêm 

6.3.4. Thành lập nhóm chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thử nghiệm 

6.3.5. Đánh giá kết quả thử nghiệm 

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

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

6.4.1. Xây dựng kế hoạch và phương án kiếm định mô hình Phát hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng 

đồng; 

6.4.2. Xây dựng bộ tiêu chí kiểm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

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

6.4.3. Tổ chức hội đồng thẩm định bộ tiêu chí kiểm định 

6.4.4. Triển khai kiểm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng tại các vùng, địa 

bàn khác nhau : được thực hiện trong quá trình thử nghiệm mô hình;  

6.4.5. Phân tích, đánh giá kết quả kiểm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp 

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

6.5. Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng và các giải pháp thực 

hiện mô hình 

6.6. Dự báo xu hướng triển khai mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

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

17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

17.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

- Tập hợp, hồi cứu các văn bản chính sách, tư liệu nghiên cứu liên quan tới Phát hiện 

sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Các đề tài, đề án, dự án, 

sách, báo cáo nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội thảo... của Bộ GDĐT, các bộ ngành, 

các tổ chức quốc tế có liên quan đến nội dung nghiên cứu. Sưu tầm, dịch một số tài 

liệu nước ngoài về Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ; một số bộ công cụ và các tiêu chí xác tự kỷ và mức độ tự kỷ đã được quốc tế hóa; 

- Dịch các tài liệu nước ngoài liên quan đến đề tài: Dự kiến tổng số trang dịch: 450 

trang 

17.2. Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu): 

- Hội thảo 1: Thực trạng và các giải pháp phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa 

nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ trên địa bàn nghiên cứu;  

+ Địa điểm: Hà Nội 

+ Thời gian: 1 ngày (hai buổi);  

+ Số lượng người tham dự: 100 người  

+ Mục đích: Báo cáo các số liệu, chỉ số cụ thể cũng như các minh chứng về thực trạng 

phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở Hà Nội;  

+ Nội dung: 
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 Đánh giá thực trạng trẻ rối loạn phổ tự kỷ:  Số lượng, mức độ, phân bố... 

 Thực trạng các giải pháp hiện nay trong thực hiện Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

 Xin ý kiến bổ sung cho các báo cáo 

 Phát hiện những thiếu xót và bổ sung cho báo cáo 

+ Yêu cầu: Đánh giá tính khách quan và tính toàn diện về nghiên cứu thực trạng; góp ý 

bổ sung cho việc bổ sung, phân tích bổ sung thông tin làm cơ sở thực tiễn cho việc 

đề xuất và ứng dụng mô hình. 

- Hội thảo 2: Công bố kết quả kiểm định và hướng dẫn thực hiện mô hình phát hiện 

sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và 

cộng đồng  

+ Địa điểm: Tp. Hà Nội 

+ Thời gian: 1 ngày (hai buổi);  

+ Số lượng người tham dự: 100 người;  

+ Mục đích: Công bố kết quả kiểm định mô hình, Hướng dẫn triển khai thực hiện tại 

các địa phương; 

+ Nội dung: 

 Công bố kết quả kiểm định mô hình; 

 Xin ý kiến về kết quả kiểm định; 

 Xin ý kiến về tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình. 

+ Yêu cầu: Thông báo về kết quả thử nghiệm và kiểm định; Hướng dẫn quy trình, giải 

pháp, điều kiện thực hiện; Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện mô hình. 

- Hội thảo 3: Công bố kết quả kiểm định và hướng dẫn thực hiện mô hình phát hiện 

sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và 

cộng đồng  

+ Địa điểm: Tp. Hà Giang 

+ Thời gian: 1 ngày (hai buổi);  

+ Số lượng người tham dự: 100 người;  

+ Mục đích: Công bố kết quả kiếm định mô hình, Hướng dẫn triển khai thực hiện tại 

các địa phương; 

+ Nội dung: 

 Công bố kết quả kiểm định mô hình thử nghiệm tại Hà Giang 

 Xin ý kiến về kết quả kiểm định; 

 Xin ý kiến về việc triển khai mô hình phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội và 

văn hóa của Hà Giang. 

+ Yêu cầu: Thông báo về kết quả thử nghiệm và kiểm định; Hướng dẫn quy trình, giải 

pháp, điều kiện thực hiện; Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện mô hình. 

- Tọa đàm khoa học:  

+ Số lượng tọa đàm: 14 

+ Số lượng người tham dự: 30 người/tọa đàm  
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+ Mục đích: Xin ý kiến, trao đổi chia sẻ về các nội dung, kết quả nghiên cứu của đề tài 

theo tiến độ thực hiện đề tài;  

+ Nội dung: 

 Xin ý kiến về Kết quả nghiên cứu của đề tài, báo cáo kết quả nghiên cứu của đề 

tài; 

 Xin các ý kiến về các giải pháp thực hiện mô hình; 

 Xin ý kiến về Tìa liệu hướng dẫn thực hiện mô hình. 

17.3. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội 

dung, phương pháp) 

- Mục đích khảo sát: Đánh giá thực trạng: 

+ Thực trạng trẻ rối loạn phổ tự kỷ, nhu cầu Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

+ Thực trạng vấn đề phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

+ Thực trạng vấn đề can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ hiện nay; 

+ Thực trạng vấn đề giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ hiện nay; 

+ Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ hiện nay; 

- Địa bàn:  

          Đề tài sẽ tiến hành khảo sát thực trạng (khảo sát điểm) tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, 

Hà Giang. Các địa bàn khảo sát được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: Đại diện cho khu vực 

phát triển và đại diện cho vực khó khăn. 

          Tại mỗi đơn vị Tỉnh/Thành chọn lựa 03 vùng đại diện: vùng thành phố/ thị xã, cận thị 

có mức phát triển kinh tế trung bình và vùng xa, có mức phát triển kinh tế thấp;  

- Quy mô, khách thể khảo sát: Các đối tượng khảo sát bao gồm: Cán bộ quản lý các 

cấp, ngành; cán bộ chính quyền, y tế xã; giáo viên hỗ trợ/dạy trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

phụ huynh trẻ rối loạn phổ tự kỷ và trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

+ 20 đơn vị các cấp thuộc 2 tỉnh/thành, bao gồm: Trường mầm non, tiểu học, y tế, ủy 

ban nhân dân các cấp, Lao động - Thương binh – Xã hội;  

+ 20 cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách các cấp, ngành;  

+ 120 trẻ nghi ngờ rối loạn phổ tự kỷ;  

+ 120 phụ huynh trẻ rối loạn phổ tự kỷ;  

+ 60 giáo viên hỗ trợ/giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ. 

Tổng số phiếu khảo sát điều tra là 340 phiếu 

- Phương pháp khảo sát 

+ Đề tài sẽ sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập các thông tin theo mục tiêu 

của nghiên cứu thực trạng, như: Nghiên cứu hồ sơ, hồi cứu tư liệu của các cơ quan 

chức năng có liên quan đến trẻ rối loạn phổ tự kỷ (Ngành LĐ-TB-XH, Y tế, GD...), 

phiếu hỏi, phiếu quan sát, phỏng vấn sâu, tọa đàm và nghiên cứu hồ sơ, phiếu sàng 

lọc và phát hiện trẻ rối loạn phổ tự kỷ. 

+ Các thành viên đề tài và các chuyên gia sẽ tiến hành khảo sát điểm tại một số đơn vị 
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cấp xã/phường thuộc địa bàn khảo sát. 

+ Nghiên cứu dữ liệu (data) của một số quốc gia đại diện cho khu vực và trên thế giới 

về các nội dung khảo sát thuộc đề tài cụ thể là: Thái Lan, Malaisia, Hoa kỳ và Hàn 

Quốc. 

17.4. Đề xuất mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng 

- Đề xuất khung mô hình lý thuyết ; 

- Sơ đồ hóa cấu trúc, các thành tố của mô hình ; 

- Tài liệu hóa kỹ thuật vận hành mô hình ; 

- Tài liệu hóa các điều kiện và giải pháp xây dựng và vận hành mô hình 

17.5. Triển khai thử nghiệm và kiểm định mô hình 

Thử nghiệm mô hình 

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

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

- Triển khai thử nghiệm mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng tại các vùng, địa bàn khác nhau : tập 

huấn thử nghiệm cho phụ huynh và và các lực lượng hỗ trợ. Hỗ trợ trực tiếp trong 6 

tháng cho 30 trẻ/tỉnh với 12 người hỗ trợ (bình quân 3 trẻ/người hỗ trợ); Trong quá 

trình hỗ trợ có các thành viên đề tài hỗ trợ giám sát.  

- Đánh giá kết quả thử nghiệm mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho 

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

- Tổng kết, đánh giá và điều chỉnh mô hình sau thử nghiệm. 

Kiếm định mô hình 

- Xây dựng kế hoạch và phương án kiếm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

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

- Xây dựng bộ tiêu chí kiểm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

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

- Tổ chức hội đồng thẩm định bộ tiêu chí kiểm định 

- Triển khai kiểm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng tại các vùng, địa bàn khác nhau : được 

thực hiện trong quá trình thử nghiệm mô hình;  

- Phân tích, đánh giá kết quả kiểm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

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

- Bài học kinh nghiệm thực hiện triển khai mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

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

18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

 Cách tiếp cận:  

- Tiếp cận lịch sử - xã hội: Lịch sử phát triển của nhân loại cũng như giáo dục có mối 
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quan hệ biện chứng với nhau và luôn theo quy luật phát triển có tính kế thừa và chọn 

lọc. Quá trình giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ cũng không nằm ngoài quy luật trên vì trẻ 

em có rối loạn phổ tự kỷ là một thành viên chính thức của động đồng của xã hội. Giáo 

dục trẻ RLPTK cũng tuân theo quy luật giai đoạn tiếp theo chứa đựng nhiều cái mới, 

cái khác về chất. Vì vậy, nghiên cứu về Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ phải kế thừa những thành tựu đã có và đề xuất ý tưởng mới phù hợp 

với sự phát triển của khoa học, công nghệ, giáo dục cũng như phù hợp với xu thế phát 

triển của xã hội. 

- Tiếp cận hoạt động: Tất cả các hoạt động can thiệp, giáo dục cho trẻ em nói chung, trẻ 

RLPTK nói riêng phải thông qua hoạt động trải nghiệm trong các hoạt động và bằng 

hoạt động cụ thể thì mới có thể đạt được những kết quả cũng như những tiến bộ. Vì 

vậy, khi nghiên cứu công tác Phát hiện sớm, Can thiệp sớm, giáo dục trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ đều phải thông qua các hoạt động thực tiễn, từ đó đúc kết các kinh nghiệm, điều 

chỉnh mục tiêu, nội dung, hình thức cũng như các điều kiện thực hiện để hướng đến sản 

phẩm cuối cùng -  đó là sự phát triển và tiến bộ của trẻ. 

- Tiếp cận cá nhân: Trẻ em nói chung, đặc biệt là trẻ rối loạn phổ tự kỷ nói  riêng, mỗi 

cá nhân đều có sự phát triển, mức độ biểu hiện khó khăn, khả năng và nhu cầu rất khác 

nhau. Vì vậy, từ Phát hiện sớm, Can thiệp sớm đến giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ đều 

phải dựa trên đặc điểm cá nhân của mỗi trẻ. 

- Tiếp cận hệ thống: Mọi vấn đề trong nghiên cứu được nhìn nhận và xem xét trong tổng 

thể, có thứ bậc, có mối quan hệ và tương tác với nhau chặt chẽ. Mọi sự thay đổi của cá 

nhân hay hiện tượng này đều có tác động hoặc bị tác động từ cá nhân hay sự vật hiện 

tượng khác theo những trật tự và thứ bậc nhất định. 

- Tiếp cận liên ngành : Trong giáo dục trẻ khuyết tật nói chung, can thiệp giáo dục trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ nói riêng cần phải có sự phối hợp liên ngành, đặc biệt là với y tế 

trong Phát hiện sớm. Đề tài được thực hiện là dựa vào cộng đồng và gia đình, vì vậy 

tiếp cận liên ngành càng được quan tâm hơn và là một trong những tiếp cận chủ đạo 

của đề tài này. 

       Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:         

- Phương pháp nghiên cứu lý luận : Tổng hợp thành tựu các lý thuyết về Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở trên thế giới và Việt Nam: Các quan 

điểm, các xu hướng, các  mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ; qua đó xây dựng cơ sở lý luận về Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ; các lý thuyết về mô hình can thiệp và giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ; Hồi cứu tài liệu, sách báo tham khảo có nội dung liên quan phục vụ cho 

việc tổng quan các nội dung cần nghiên cứu. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm : Dựa trên các thành tựu lý thuyết để giải thích thực 

trạng: số lượng trẻ rối loạn phổ tự kỷ ; đặc điểm phát triển ; phân bố độ tuổi ; khả năng 

và nhu cầu can thiệp, giáo dục của trẻ ; kinh nghiệm của các quốc gia phát triển và của 

các quốc gia có các điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng Việt Nam làm bài học kinh 
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nghiệm. 

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi : Một bộ công cụ khảo sát, bao gồm các thang đo, 

bảng hỏi sẽ được sử dụng nhằm điều tra thực trạng, quan điểm, thái độ và nhu cầu của 

cộng đồng trong việc phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ tự kỷ. Bảng hỏi cũng sẽ được sử 

dụng kèm theo các phương pháp và giai đoạn khác của nghiên cứu, ví dụ như lấy ý kiến 

chuyên gia, lấy ý kiến phản hồi về thử nghiệm… 

- Phương pháp quan sát: Bảng quan sát sẽ được thiết kế và sử dụng để tìm hiểu thực 

trạng ban đầu, quá trình thử nghiệm và sau thử nghiệm của các cộng đồng thuộc phạm 

vi của đề tài nghiên cứu.  

- Phương pháp phỏng vấn: Ngoài việc thu thập dữ liệu trên số lượng lớn, phương pháp 

phỏng vấn sẽ được sử dụng để thu thập ý kiến sâu hơn và đa chiều hơn từ một số cá 

nhân, ví dụ chuyên gia, cán bộ can thiệp phụ huynh và những người có liên quan khác 

trong cộng đồng. 

- Phương pháp chuyên gia: Phương pháp này để thu thập các ý kiến chuyên sâu và khoa 

học của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ở Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Ý kiến chuyên gia sẽ được thu thập ở các giai đoạn nghiên cứu khác nhau, trong quá 

trình thiết kế các công cụ khảo sát, phân tích số liệu, thiết kế thử nghiệm và đánh giá 

thử nghiệm. 

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Để làm sâu sắc hơn quá trình phát hiện sớm và 

can thiệp sớm tại cộng đồng, một số trường hợp cụ thể sẽ được mô tả để có cái nhìn đa 

chiều, nhiều màu sắc và mang tính định tính của nghiên cứu. 

- Phương pháp thử nghiệm: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được nghiên cứu thử 

nghiệm tại các địa bàn đã tham gia khảo sát. Thử nghiệm sẽ được tiến hành theo hai 

giai đoạn; sau giai đoạn một sẽ có điều chỉnh và bổ sung các diều kiện để hướng đến 

mục tiêu;  kết quả phân tích thử nghiệm sẽ được đánh giá theo hai giai đoạn. 

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu : Sử dụng các phần mềm xử lý thông tin xã hội 

học và dự báo số liệu thống kê để phân tích, xử lý và dự báo số liệu liên quan đến đề 

tài. 

19     Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước   

Đề tài có 2 đơn vị hợp tác nghiên cứu. Các đơn vị trên sẽ cử những cán bộ có nhiều 

kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ cùng tham gia nghiên cứu về thực trạng, thử nghiệm mô hình và hỗ trợ 

ứng dụng triển khai mô hình. Nội dung phối hợp cụ thể như sau : 

1. Trung  tâm Giáo dục Cộng đồng thành phố Hà Giang 

- Phối hợp nghiên cứu về quy trình phát hiện sớm, can thiệp sớm ; 

- Cung cấp các thông tin về kinh nghiệm triển khai phát hiện sớm can thiệp sớm tại địa 

phướng ; 

- Phối hợp nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo 

dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ ; 

- Phối hợp nghiên cứu  thực trạng Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối 
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loạn phổ tự kỷ: cung cấp thông tin về đối tượng nghiên cứu, hỗ trợ giao tiếp với cha 

mẹ trẻ rối loạn phổ tự kỉ là người dân tộc không nói được tiếng Kinh), là đối tượng trả 

lời phiếu hỏi và phỏng vấn. 

- Tham gia thử nghiệm mô hình : Góp ý nội dung của mô hình Phát hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng cho phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của Hà Giang ; trực tiếp thực hiện thử nghiệm tại Trung 

tâm và tại Hà Giang ; kết hợp với thành viên đề tài tổ chức tập huấn, triển khai, giám 

sát và đánh giá thử nghiệm mô hình tại Hà Giang.  

- Phối hợp với các thành viên đề tài thực hiện kiểm định, thực hiện mô hình Phát hiện 

sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ bằng cách mở các buổi tập 

huấn, chia sẻ kiến thức, kỹ năng về mô hình tại các huyện khác tại Hà Giang và các 

huyện ở các Tỉnh khác khu vực miền núi phía Bắc. 

- Tham gia các hội thảo, hội nghị của đề tài. 

2. Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen, Hà Nội 

- Phối hợp nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài ; 

- Tham gia nghiên cứu tổng quan về các mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm ; 

- Tham gia nghiên cứu tổng quan về các bộ công cụ sàng lọc, đánh giá, các phương 

pháp can thiệp hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ ; 

- Tham gia nghiên cứu thực trạng Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ: cung cấp thông tin về đối tượng nghiên cứu, là đối tượng trả lời phiếu 

hỏi và phỏng vấn. 

- Trực tiếp tham gia thử nghiệm mô hình : Góp ý nội dung của mô hình Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng cho 

phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hà Nội; kết hợp với thành viên đề tài tổ chức tập 

huấn, triển khai, giám sát và đánh giá hoạt động thử nghiệm mô hình tại Hà Nội.  

- Phối hợp với thực hiện kiểm định mô hình; triển khai thực hiện mô hình Phát hiện 

sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ bằng cách mở các buổi tập 

huấn, chia sẻ kiến thức, kỹ năng về mô hình tại các huyện khác tại Hà Nội và các 

huyện ở các Tỉnh khác khu vực miền phía Bắc. 

- Đóng góp ý kiên cho việc hoàn thiện các giải pháp và hướng dẫn thực hiện mô hình 

phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ. 

20 Phương án hợp tác quốc tế:  
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- Chuyên gia Manabu Kuruda: Sẽ cũng cấp các thông tin về Phát hiện sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ của Nhật Bản; tham gia tư vấn xây dựng 

khung lý thuyết về xây dựng mô hình, tư vấn xây dựng bộ công cụ khảo sát, 

phương án khảo sát, tư vấn đề xuất mô hình và tài liệu hướng dẫn vận hành mô 

hình ; tư vấn kiểm định mô hình. 

- Chuyên gia Hasnah Toran: Sẽ cũng cấp các thông tin về Phát hiện sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ của Malaysia, kinh nghiệm vận hành Phát 

hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ của đơn vị nơi chuyên 

gia quản lý; Tham gia tư vấn kiểm định mô hình ; 

 

21 Phương án thuê chuyên gia 
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21.1 Chuyên gia trong nước 

Số 

TT 

Họ và tên, 

học hàm, 

học vị 

Thuộc tổ 

chức 

Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Nội dung thực hiện và giải 

trình lý do cần thuê 

Thời gian 

thực hiện 

quy đổi 

(tháng) 

1 PGS.TS. 

Nguyễn 

Xuân Hải 

Trường 

Đại học sư 

phạm Hà 

Nội 

Giáo dục 

đặc biệt 

Tư vấn xây dựng cơ sở 

khoa học của đề tài;  

Tư vấn xây dựng mô hình 

lý thuyết; 

Tư vấn xây dựng quy trình 

thử nghiệm và ứng dụng 

triển khai, phân tích kết 

quả thử nghiệm; 

Tư vấn đề xuất các giải 

pháp và xây dựng tài liệu 

hướng dẫn thực hiện. 

01 

2 TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Trường 

mầm non 

thực hành 

Hoa Sen 

 

Giáo dục 

đặc biệt 

Tư vấn xây dựng công cụ 

khảo sát và quy trình, đáng 

giá kết quả ứng dụng triển 

khai; 

Tư vấn xây dựng quy trình 

thử nghiệm và ứng dụng 

triển khai, phân tích kết 

quả thử nghiệm; 

Tư vấn đề xuất các giải 

pháp và xây dựng tài liệu 

hướng dẫn thực hiện. 

01 

3 TS. Vũ 

Song Hà 

Trung tâm 

sáng kiến 

sức khỏe 

và dân số,  

Y tế công 

cộng 

Tư vấn về cơ sở lý luận 

Phát hiện sớm, Can thiệp 

sớm trẻ loạn phổ tự kỷ, 

Quy trình Phát hiện sớm và 

Can thiệp sớm; 

Tư vấn xây dựng quy trình 

thử nghiệm và phân tích 

kết quả thử nghiệm; 

Tư vấn đề xuất các giải 

pháp và xây dựng tài liệu 

hướng dẫn thực hiện. 

01 
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21.2. Chuyên gia nước ngoài 

1 

 

GS.TS. 

Manabu 

Koruda 

 

Nhật 

Bản 

Trường đại 

học 

Chuyên 

gia giáo 

dục đặc 

biệt 

Cung cấp các thông 

tin khoa học về Phát 

hiện sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ của 

Nhật Bản, Tư vấn xây 

dựng chương trình và 

ứng dụng triển khai; 

Tư vấn kiểm định mô 

hình. 

(chỉ tính 

chi phí 

ăn, nghỉ 

tại Việt 

Nam) 

2 PGS.TS. 

Hasnah 

Toran 

 

Malay

sia 

Trung tâm 

quốc gia 

giáo dục 

trẻ RLPTK 

Chuyên 

gia giáo 

dục đặc 

biệt 

Cung cấp các thông 

tin khoa học về Phát 

hiện sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ của 

Malaysia, Tư vấn xây 

dựng chương trình 

Phát hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

Tư vấn kiểm định mô 

hình. 

(chỉ tính 

chi phí 

giao 

thông, ăn, 

nghỉ tại 

Việt 

Nam) 

 

22 Tiến độ thực hiện: 

 

Các nội dung, 
công việc chủ yếu 

cần được thực 
hiện; các mốc 

đánh giá chủ yếu 

Kết quả phải 
đạt 

Thời 
gian 
(bắt 
đầu, 
 kết 

thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện* 

Dự kiến  
kinh phí

 

 

1 

Nội dung 1: Tổng quan nghiên cứu về mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

và giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

1.1. Nghiên cứu các 

quan điểm tiếp 

cận, khái niệm trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ; 

Tổng quan 

được quan 

điểm tiếp cận 

về khái niệm 

của trẻ rối 

loạn phổ tự 

kỷ 

Từ T8 -

12/2018 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, 

35.425 
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Phạm Hà Thương, 

Mai Thị Phương 

1.2. Nghiên cứu các 

quan điểm tiếp cận 

trong chẩn đoán, 

đánh giá, can thiệp 

sớm và giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ; 

Đưa ra được 

các quan 

điểm về chẩn 

đoán, đánh 

giá và can 

thiệp, giáo 

dục trẻ rối 

loạn phổ tự 

kỷ 

Từ T8 -

12/2018 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, 

Phạm Hà Thương, 

Mai Thị Phương 

43.914 

1.3. Nghiên cứu 

tổng quan các 

công cụ hiện có 

trong chẩn đoán, 

phát hiện trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ; 

Liệt kê, phân 

tích và đánh 

giá được các 

bộ công cụ 

hiện có để 

chẩn đoán trẻ 

rối loạn phổ 

tự kỷ 

Từ T8 -

12/2018 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, 

Phạm Hà Thương, 

Mai Thị Phương 

40.235 

1.4. Nghiên cứu 

tổng quan các 

phương pháp trong 

can thiệp sớm, 

giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ; 

Phân tích 

được các 

phương pháp 

can thiệp và 

Giaos dục trẻ 

rối loạn phổ 

tự kỷ 

Từ T8 -

12/2018 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, 

Phạm Hà Thương, 

Mai Thị Phương 

30.251 

1.5. Nghiên cứu 

tổng quan các mô 

hình phát hiện 

sớm, can thiệp 

sớm và giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ; 

Phân tích 

được các mô 

hình Phát 

hiện sớm, 

Can thiệp 

sớm và Giáo 

dục trẻ rối 

loạn phổ tự 

Từ T8 -

12/2018 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, 

34.541 
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kỷ của Việt 

Nam và trên 

thế giới 

Phạm Hà Thương, 

Mai Thị Phương 

1.6. Nghiên cứu 

tổng quan các xu 

hướng nghiên cứu, 

giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ. 

Tổng quan 

được các 

hướng nghiên 

cứu và Gd trẻ 

rối loạn phổ 

tự kỷ ở Việt 

Nam và trên 

thế giới 

Từ T8 -

12/2018 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, 

Phạm Hà Thương, 

Mai Thị Phương 

37.934 

2 Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở lý luận mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

và giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

2.1. Nghiên cứu 

về trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ; 

Phân tích và 

trình bày 

được khái 

niệm và đặc 

điểm của trẻ 

rối loạn phổ 

tự kỷ 

Từ T1 -

03/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

29.900 

2.2. Nghiên cứu 

quy trình trong 

Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ; 

Trình bày và 

phân tích 

được các lý 

thuyết về Phát 

hiện sớm, 

Can thiệp 

sớm và Giáo 

dục trẻ rối 

loạn phổ tự 

kỷ 

Từ T1 -

03/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng,Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

28.912 

2.3. Nghiên cứu các 

mô hình Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

Phân tích 

được các mô 

hình, các 

bước thực 

hiện, điểm  

Từ T1 -

03/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

27.651 
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kỷ; mạnh, hạn 

chế của các 

mô hình 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

2.4. Nghiên cứu mô 

hình Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ dựa vào gia 

đình và cộng 

đồng; 

Phân tích 

được các mô 

hình, các 

bước thực 

hiện, điểm 

mạnh, hạn 

chế của các 

mô hình dựa 

vào gia đình 

và cộng đồng 

Từ T1 -

03/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

32.838 

2.5. Nghiên cứu về 

kiểm định mô hình 

Xây dựng 

được lý luận 

về kiểm định 

nói chung, 

kiểm định mô 

hình Phát 

hiện sớm, 

Can thiệp 

sớm và Giáo 

dục trẻ rối 

loạn phổ tự 

kỷ 

Từ T1 -

03/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

33.478 

2.6. Nghiên cứu 

xây dựng các tiêu 

chí kiểm định mô 

hình 

Xây dựng 

được bộ tiêu 

chí phù hợp 

với Việt Nam 

trong kiểm 

định mô hình 

Phát hiện 

sớm, Can 

thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ 

rối loạn phổ 

tự kỷ 

Từ T1 -

03/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

33.072 

2.7. Nghiên cứu các Phân tích Từ T1 - Phạm Minh Mục, 25.870 
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yếu tố ảnh hưởng 

đến Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ dựa 

vào gia đình và 

cộng đồng; 

được các yếu 

tố môi 

trường, văn 

hóa, kinh tế, 

điều kiện tự 

nhiên và đặc 

biệt là các 

nguồn lực 

03/2019 Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

3 Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở thực tiễn mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

và giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

3.1. Kinh 

nghiệm quốc tế 

trong Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ;  

Phân tích 

được kinh 

nghiệm quốc 

tế và bài học 

đối với Việt 

Nam 

Từ T2 -

07/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

24.089 

3.2. Kinh 

nghiệm quốc tế 

trong Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ dựa vào gia 

đình và cộng 

đồng; 

Phân tích 

được kinh 

nghiệm quốc 

tế và bài học 

đối với Việt 

Nam 

Từ T2 -

07/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

35.542 

3.3. Thực trạng 

trẻ Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ; 

Đánh giá 

được số 

lượng và nhu 

cầu của trẻ rối 

loạn phổ tự 

kỷ  

Từ T2 -

07/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

30.355 
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Phương 

3.4. Thực trạng 

vấn đề phát hiện 

sớm trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ tại Việt 

Nam; 

Số liệu đầy 

đủ và khách 

quan về nội 

dung khảo sát 

Từ T2 -

07/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

30.849 

3.5. Thực trạng 

vấn đề can thiệp 

sớm trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ tại Việt 

Nam hiện nay; 

Số liệu đầy 

đủ và khách 

quan về nội 

dung khảo sát 

Từ T2 -

07/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

27.430 

3.6. Thực trạng 

vấn đề giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ tại Việt Nam 

hiện nay; 

Số liệu đầy 

đủ và khách 

quan về nội 

dung khảo sát 

Từ T2 -

07/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

31.278 

3.7. Thực trạng 

các yếu tố ảnh 

hưởng đến Phát 

hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo 

dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ tại Việt 

Nam hiện nay; 

Phân tích 

được đầy đủ 

các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến Phát hiện 

sớm, Can 

thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ 

rối loạn phổ 

Từ T2 -

07/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

24.102 
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tự kỷ tại Việt 

Nam hiện nay 

Phương 

3.8. Đánh giá 

chung về trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ và 

mô hình Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ tại Việt Nam 

hiện nay. 

Đánh giá 

khách quan 

và toàn diện 

kết quả 

nghiên cứu 

Từ T2 -

07/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

36.829 

4 Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

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

4.1. Quan điểm 

và nguyên tắc đề 

xuất mô hình Phát 

hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo 

dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ dựa vào 

gia đình và cộng 

đồng; 

Đề xuất được 

quan điểm và 

các nguyên 

tắc 

Từ T6 -

12/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

75.621 

4.2. Mô hình 

Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ dựa 

vào gia đình và 

cộng đồng tại các 

vùng, miền khác 

nhau;  

Đề xuất được 

mô hình lý 

thuyết về Phát 

hiện sớm, 

Can thiệp 

sớm và Giáo 

dục trẻ rối 

loạn phổ tự 

kỷ dựa vào 

gia đình và 

cộng đồng tại 

các vùng, 

miền khác 

nhau 

Từ T6 -

12/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

82.277 

4.3. Các giải 

pháp ứng dụng mô 

Đề xuất được 

các giải pháp 

Từ T6 -

12/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

70.889 
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hình Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ dựa vào gia 

đình và cộng 

đồng;  

xây dựng và 

vận hành mô 

hình phù hợp 

với các điều 

kiện hiện có 

của Việt Nam 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

4.4. Các điều 

kiện ứng dụng mô 

hình Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ dựa vào gia 

đình và cộng 

đồng;  

Đề xuất được 

danh mục các 

điều kiện xây 

dựng, vận 

hành mô hình 

có hiệu quả 

Từ T6 -

12/2019 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

78.416 

5 Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp 

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

5.1. Nguyên tắc đề 

xuất giải pháp; 

Các nguyên 

tắc phù hợp 

với quy luật 

phát triển và 

thực tiễn 

Từ T1 -

05/2020 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

49.725 

5.2. Giải pháp 1; Khoa học và 

khả thi 

Từ T1 -

05/2020 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

50.414 
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5.3. Giải pháp 2 Khoa học và 

khả thi 

Từ T1 -

05/2020 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, 

Phạm Hà Thương, 

Mai Thị Phương 

42.640 

5.4. Giải pháp 3 Khoa học và 

khả thi 

Từ T1 -

05/2020 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, 

61.477 

5.5. Giải pháp 4 Khoa học và 

khả thi 

Từ T1 -

05/2020 

Phạm Hà Thương, 

Mai Thị Phương 

45.266 

5.6.Giải pháp 5 Khoa học và 

khả thi 

Từ T1 -

05/2020 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

61.178 

6 Nội dung 6: Thử nghiệm và kiểm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

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

6.1. Xây dựng kế 

hoạch và phương 

án thử nghiệm và 

ứng dụng mô hình 

Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ dựa 

Bản kế hoạch 

chi tiết và sát 

với thực tiễn 

các cơ sở ứng 

dụng 

Từ T1 -

06/2020 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

54.990 
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vào gia đình và 

cộng đồng; 

Thương, Mai Thị 

Phương 

6.2.Xây dựng quy 

trình thử nghiệm 

mô hình Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ dựa vào gia 

đình và cộng 

đồng; 

Quy trình ứng 

dụng cho 

từng  cơ sở 

ứng dụng phù 

hợp 

Từ T1 -

06/2020 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

64.935 

6.3.Triển khai thử 

nghiệm và ứng 

dụng mô hình 

Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ dựa 

vào gia đình và 

cộng đồng tại các 

vùng, địa bàn khác 

nhau; 

Hướng dẫn 

triển khai, hỗ 

trợ kỹ thuật 

và giám sát 

thực hiện 

Từ T1 -

06/2020 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, Phạm Hà 

Thương, Mai Thị 

Phương 

46.995 

6.4. Kiểm định kết 

quả thử nghiệm 

mô hình Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ dựa vào gia 

đình và cộng 

đồng; 

Kết quả phân 

tích qua hai 

vòng ứng 

dụng triển 

khai và kết 

quả của các 

đơn vị đối 

chứng 

Từ T1 -

06/2020 

Phạm Minh Mục, 

Nguyễn Thị Kim 

Hoa, Lê Thị Tâm, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Trọng Dần, 

Đào Thị Thu Thủy, 

Trần Văn Công, Trần 

Thị Văng, 

Phạm Hà Thương, 

Mai Thị Phương 

54.730 
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      III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

 

23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 

cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 

mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú 

1 Báo cáo kết quả khảo sát 

thực trạng Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và Giáo 

dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ  

Phân tích đánh giá đúng thực trạng 

về Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ hiện 

hành của Việt Nam, những thách 

thức, yếu tố ảnh hưởng và điều kiện 

đảm bảo cho việc thực hiện Phát 

hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ phù hợp 

với các điều kiện văn hóa, kinh tế, 

giáo dục Việt Nam 

 

2 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 

Phân tích được chính sách, các yếu 

tố ảnh hưởng, thực tiễn triển khai 

Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở 

một số nước trên thế giới và bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 

3 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. 

Xây dựng mô hình, tài liệu hướng 

dẫn ứng dụng và vận hành mô hình 

Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ; 

Sơ đồ hóa cấu trúc và các thành tố 

của mô hình Phát hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ ; Minh họa một số mô 

hình mô hình Phát hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ ở các địa phương và trong 

thử nghiệm mô hình. 

 

5 Báo cáo kết quả kiểm 

định mô hình thí điểm 

Phát hiện sớm, Can thiệp 

Phản ánh đầy đủ kết quả kiểm định 

mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự 
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sớm và Giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ dựa vào 

gia đình và cộng đồng   

kỷ; Chỉ ra được những yếu tố ảnh 

hưởng, thách thức, khó khăn trong 

quá trình thực hiện, xác định điều 

kiện đảm bảo việc thực hiện mô 

hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở 

Việt Nam và đề xuất giải pháp khắc 

phục.(bao gồm cả đánh giá trong và 

đánh giá ngoài) 

6 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;  

Các giải pháp phải dựa trên luận cứ 

khoa học, các chính sách phải phù 

hợp. Các giải pháp thực hiện mô 

hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

phù hợp với Việt Nam với thực 

tiễn, đặc thù vùng miền; các giải 

pháp tổ chức thực hiện phải có tính 

khả thi phù hợp với điều kiện giáo 

dục thực tiễn, văn hóa của Việt 

Nam. 

 

23.2 Dạng II:  Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm)
 

Yêu cầu khoa học 
cần đạt 

Dự kiến nơi công 
bố (Tạp chí, Nhà 

xuất bản) 

Ghi 
chú 

1 Ít nhất 03 bài báo trong 

nước công bố các kết quả 

nghiên cứu về GD trẻ rối 

loạn phổ tự kỉ 

Các bài đăng báo 

phản ánh chắt lọc 

từng nội dung lớn 

mà đề tài đã thực 

hiện, trong đó 

trọng tâm vào các 

vấn đề là: lý thuyết 

Phát hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo 

dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ áp dụng 

ở Việt Nam – thực 

trạng và giải pháp, 

đề xuất mô hình 

Phát hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo 

Tạp chí trong danh 

mục của Hội đồng 

chức danh giáo sư 

nhà nước 
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dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ và hoạt 

động Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ Việt Nam 

2 01 bài báo quốc tế thuộc 

danh mục ISI/SCOPUS 

Phản ánh chắt lọc 

nội dung lớn mà đề 

tài đã thực hiện, 

trong đó trọng tâm 

vào các vấn đề là 

phương thức tổ 

chức, vận hành mô 

hình Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ ở Việt Nam đáp 

ứng nhu cầu xã hội 

và phù hợp với các 

điều kiện hiện có 

của địa phương. 

Tạp chí trong danh 

mục ISI/SCOPUS 

 

3 01 bản thảo sách chuyên 

khảo về « Mô hình Phát 

hiện sớm, Can thiệp sớm 

và Giáo dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ dựa vào gia đình 

và cộng đồng »  

Phản ánh cơ sở lý 

luận, cơ sở thực 

tiễn và đề xuất 

phương thức tổ 

chức, vận hành mô 

hình Phát hiện 

sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ ở Việt Nam đáp 

ứng nhu cầu xã hội 

và phù hợp với các 

điều kiện hiện có 

của địa phương. 

Có giấy phép xuất 

bản của Nhà xuất 

bản có uy tín.  

 

4 Tài liệu « Cẩm nang can 

thiệp sớm trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ dựa vào gia đình và 

Hướng dẫn những 

hoạt động, kỹ 

thuật, kỹ năng cụ 

Có giấy phép xuất 

bản của Nhà xuất 

bản có uy tín.  
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cộng đồng » dành cho cha 

mẹ và các lực lượng trong 

cộng đồng 

 

thể thực hiện Phát 

hiện sớm, Can 

thiệp sớm và Giáo 

dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ ở Việt 

Nam đáp ứng nhu 

cầu xã hội và phù 

hợp với các điều 

kiện hiện có của 

địa phương. 

5 Đào tạo 02 thạc sỹ ; 

Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên 

cứu sinh về giáo dục đặc 

biệt 

-Cán bộ hướng dẫn 

khoa học là thành 

viên chính tham 

gia thực hiện đề 

tài;  

-Nội dung luận văn 

tốt nghiệp của học 

viên cao học thuộc 

lĩnh vực khoa học 

có liên quan 

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội ; 

Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam 

 

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

24.1 Lợi ích của đề tài:  

 a) Kết quả của đề tài này sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện Quyền được 

hưởng nền giáo dục có chất lượng đã được ghi trong Công ước của Liên Hiệp quốc về 

Quyền của người khuyết tật ; đồng thời thực hiện các chính sách của Nhà nước, chính 

phủ Việt Nam và của ngành giáo dục nhằm thực hiện công bằng trong giáo dục cũng 

như  thực hiện các điều khoản can kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế và thực 

hiện và đảm bảo quyền của người khuyết tật. Giúp cá nhân trẻ RLPTK có cơ hội và 

điều kiện được can thiệp, học tập và phát triển tối đa các năng lực bản thân, hạn chế 

những khó khăn và hòa nhập xã hội,  cũng như được thụ hưởng các chính sách về phúc 

lợi xã hội đã được thể chế hóa. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực 

hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành 

giáo dục đặc biệt) Nghiên cứu khoa học giáo dục đặc biệt là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam với sứ mạng phát triển theo định 

hướng nghiện cứu. Viện phối hợp cùng các cơ quan nghiên cứu trong việc tập hợp các 

nhà khoa học có năng lực nghiên cứu trong và ngoài Viện, tham gia mạng lưới nghiên 

cứu trong nước và quốc tế về khoa học giáo dục đặc biệt. Đề tài Nghiên cứu về phát 

hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng 

đồng phù hợp với định hướng nghiên cứu của Viện và các tổ chức hợp tác cũng như xu 
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hướng trên toàn thế giới. Thực hiện đề tài này là cơ hội tốt cho nhóm nghiên cứu có 

điều kiện tìm hiểu sâu hơn về trẻ rối loạn phổ tự kỷ,  Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ – một vấn đề đang được toàn xã hội rất quan tâm, 

Chương trình Can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ, căn cứ vào cơ sở lý 

luận, kết quả khảo sát để đề xuất mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ dựa vào cộng đồng và gia đình phù hợp với văn hóa cũng như bối 

cảnh phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam. 

c) Đề tài đồng thời góp phần đào tạo sau đại học (02 Thạc sỹ, 01 nghiên cứu sinh) 

về lí luận và lịch sử giáo dục, giáo dục đặc biệt. Một số hội thảo về nghiên cứu này sẽ 

được tổ chức tại Viện nhằm giới thiệu cho những nhà nghiên cứu, những người quan 

tâm, những nhà làm chính sách giáo dục cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc  biệt nói 

chung, trẻ RLPTK nói riêng.  

d) Mô hình và ứng dụng thử nghiệm mô hình ở các cơ sở, địa phương có các điều 

kiện văn hóa,  kinh tế - xã hội và giáo dục khác nhau sẽ là bài học kinh nghiệm tốt để 

các địa phương khác có thể vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn PHS, CTS và 

giáo dục cho trẻ RLPTK tại cơ sở và địa phương của mình có hiệu quả. 

24.2  Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

a. Đối với các kết quả nghiên cứu là các báo cáo về: tổng quan lí luận, khảo sát thực 

trạng, tthu hoạch từ tham quan thực tế ở nước ngoài, tài liệu hướng dẫn thực hiện mô 

hình, sách chuyên khảo về mô hình… 

Thông qua các hội thảo, các ấn phẩm (tạp chí, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn), các 

khoá đào tạo, các phương tiện truyền thông… nhằm cung cấp thông tin khoa học cho 

các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu, cho người học, cho cộng đồng và những 

người quan tâm đến vấn đề rối loạn phổ tự kỷ. 

b. Đối với mô hình Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa 

vào gia đình và cộng đồng; các tiêu chí chẩn đoán; các công cụ sàng lọc - chẩn đoán – 

đánh giá; các chương trình can thiệp; các hướng dẫn sử dụng phương pháp can thiệp… 

Thông qua thử nghiệm, các cơ sở tại Hà Nội, Hà Giang, Đắc Lắc, Tiền Giang sẽ trực 

tiếp sử dụng và duy trì việc sử dụng các sản phẩm nghiên cứu này của đề tài. 

Ngoài ra, thông qua các hội thảo, các ấn phẩm (tạp chí, sách chuyên khảo, sách hướng 

dẫn), các khoá tập huấn, đào tạo, các phương tiện truyền thông… các địa phương khác 

(trực tiếp là các cơ sở) cũng có thể sử dụng các sản phẩm này trong quá trình can thiệp 

sớm và giáo dục hoà nhập cho trẻ. 

c. Đối với hệ thống các biện pháp vận hành mô hình Phát hiện sớm, can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào cộng đồng; báo cáo thử nghiệm mô hình; các 

kiến nghị đối với các ban ngành… 

Thông qua các tham luận tại các hội nghị xây dựng chính sách của các ngành giáo dục 

– y tế - lao động thương binh – xã hội trực tiếp kiến nghị các giải pháp để giải quyết 

các vấn đề về rối loạn phổ tự kỉ ở nước ta, tuỳ theo chức năng của từng ngành. 

Thông qua hội thảo, các ẩn phẩm tạp chí, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn), các khoá 



67 
 

đào tạo, các phương tiện truyền thông… gián tiếp tác động đến sự thống nhất, phối hợp 

giữa các ban ngành trong việc giải quyết vấn đề rối loạn phổ tự kỉ ở nước ta hiện nay. 

d. Tổ chức Hội thảo chuyên đề giữa Sở GD&ĐT, Sở y tế, Chính quyền địa phương 

cùng can kết phối hợp và triển khai thực hiện mô hình 

Tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả thử nghiệm và ứng dụng triển khai mô hình sẽ xây 

dựng Bản thỏa thuận ghi nhớ giữa các  bên có liên quan, cụ thể là GD&ĐT, Y tế, các 

lực lượng xã hội và chính quyền địa phương cùng cam kết phối hợp và tham gia thực 

hiện mô hình. 

25 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình 

thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài (theo quy định tại thông tư liên 

tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 

1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước) 

25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để 

lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; 

thống kê danh mục tài sản cho các nội dung c, d) 

a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ 

thì xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d)  

b. Điều chuyển thiết bị máy móc 

c. Thuê thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian thuê 

1    

d. Mua sắm mới thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật 

1   

25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề 

tài (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

26   Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi  

   Nguồn kinh phí   Tổng số  

 Trong đó  

 Trả công 

lao động 

trực tiếp+ 

chuyên gia 

(nếu có)  

 

Nguyên, 

vật liệu, 

năng 

lượng  

 

Thiết 

bị, 

máy 

móc  

 Xây 

dựng, 

sửa 

chữa 

nhỏ  

 Chi khác  

 1   2   3   4   5   6   7   8  

   Tổng kinh phí   3,464.699   1,729.960         1,734.736  

  

 1  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Trong đó:              

 Ngân sách nhà nước:   3,464.699   1,729.960         1,734.736  

 a. Kinh phí khoán chi:              

 - Năm thứ nhất:   1,573.070   1,072.037         501.033  

 - Năm thứ hai:   1,889.089   657.926         1,231.163  

 - Năm thứ ba:              

 b. Kinh phí không 

khoán chi:  
            

 - Năm thứ nhất:              

 - Năm thứ hai:              

 - Năm thứ ba:              

 2  
 Nguồn ngoài ngân 

sách nhà nước  
            

 

 (*): chỉ dự toán khi đề tài đã được phê duyệt 

 

Ngày……tháng …… năm 20… Ngày……tháng …… năm 20… 

Chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

PGS.TS Phạm Minh Mục 

Văn phòng Chương trình KHGD 

 

 

 

 

 

Ngày……tháng …… năm 20… 

Tổ chức chủ trì đề tài 

 

 

Ngày……tháng …… năm 20… 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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Biểu I.4 

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI 

ĐVT: triệu đồng 

Số 

TT 

Nội dung các khoản 

chi 

Tổng kinh 

phí 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài 

ngân 

sách 

nhà 

nước 

Tổng số Năm thứ nhất Năm thứ hai 

Kinh phí 

Trong đó, 

khoán chi 

theo quy định 

Kinh phí 

Trong đó, 

khoán chi 

theo quy định 

Kinh phí 

Trong đó, 

khoán chi 

theo quy   

định  

1 2 3 4=(6+8+10) 5=(7+9+11) 6 7 8 9 10 

1 Trả công lao động   1,639.963   1,639.963   1,639.963   1,012.037   1,012.037   627.926   627.926    

2 
Thuê chuyên gia 

trong nước 
 90.000   90.000   90.000   60.000   60.000   30.000   30.000    

3 Chi khác  1,735.037   1,735.037   1,735.037   608.293   608.293   1,126.743   1,126.743    

  Tổng cộng  3,465.000   3,465.000   3,465.000   1,680.330   1,680.330   1,784.669   1,784.669    

  

Biểu I.5 

950/QĐ-BKHCN 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN 

 
  

Số TT Chức danh 
Tổng số ngày công 

quy đổi 

Tổng kinh phí (triệu đồng) 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

1 Chủ nhiệm đề tài/đề án 272 279.344   
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2 Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học 1,787 1,138.319   

3 Thành viên  684 222.300   

Cộng: 2,743 1,639.963   

        

 

Biểu I.6 

950/QĐ-

BKHCN 

DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA ĐỀ TÀI 

  
Đơn vị tính: triệu 

đồng 

Số TT Nội dung công việc1 
Chức danh nghiên 

cứu2 

Tổng 

số 

ngườ

i 

thực 

hiện 

Hệ số 

tiền 

công 

theo 

ngày 

(Hstcn)
3 

Số 

ngày 

công 

quy 

đổi 

(Snc)4 

Tổng kinh 

phí (Tc) 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước Ngoài 

ngân 

sách 

nhà 

nước 

Năm thứ nhất  
Năm 

thứ hai 

1 2 3 4 5 6 7=5x6xLcs5 8.000 9.000 10 

0 

Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ 

KH&CN; Xây dựng kế hoạch thực hiện 

đề tài 

Kết quả: Thuyết minh đề tài và kế hoạch thực 

hiện chi tiết 
31.330 31.330     

Tổng 0:         

Chủ nhiệm 1 0.79 15 15.405 15.405     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
4 0.49 25 15.925 15.925     
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1 

Nội dung 1. Tổng quan nghiên cứu về mô 

hình PHS, CTS và giáo dục cho trẻ 

RLPTK 

Kết quả: Báo cáo tổng quan 222.300 222.300     

1.1 
Nghiên cứu các quan điểm tiếp cận, khái 

niệm trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Tổng 1.1 35.425 35.425     

Chủ nhiệm 1 0.79 5 5.135 5.135     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 45 28.665 28.665     

Thành viên đề tài 5 0.25 5 1.625 1.625     

1.2 

Nghiên cứu các quan điểm tiếp cận trong 

chẩn đoán, đánh giá, can thiệp và giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Tổng 1.2 43.914 43.914     

Chủ nhiệm 1 0.79 7 7.189 7.189     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 50 31.850 31.850     

Thành viên đề tài 7 0.25 15 4.875 4.875     

1.3 

Nghiên cứu tổng quan các công cụ hiện có 

trong chẩn đoán, phát hiện trẻ rối loạn phổ 

tự kỉ 

Tổng 1.3 40.235 40.235     

Chủ nhiệm 1 0.79 5 5.135 5.135     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 50 31.850 31.850     

Thành viên đề tài 7 0.25 10 3.250 3.250     

1.4 
Nghiên cứu tổng quan các phương pháp 

trong can thiệp sớm, giáo dục trẻ RLPTK 

Tổng 1.4 30.251 30.251     

Chủ nhiệm 1 0.79 3 3.081 3.081     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 35 22.295 22.295     

Thành viên đề tài 7 0.25 15 4.875 4.875     

1.5 Nghiên cứu tổng quan các mô hình phát Tổng 1.5 34.541 34.541     
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hiện, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn 

phổ tự kỉ 

Chủ nhiệm 1 0.79 6 6.162 6.162     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 42 26.754 26.754   

Thành viên đề tài 5 0.25 5 1.625 1.625   

1.6 
Nghiên cứu tổng quan các xu hướng nghiên 

cứu, giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Tổng 1.6 37.934 37.934     

Chủ nhiệm 1 0.79 4 4.108 4.108   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 48 30.576 30.576     

Thành viên đề tài 7 0.25 10 3.250 3.250     

2 
Nôi dung 2. Nghiên cứu cơ sở lý luận mô 

hình PHS, CTS và GD cho trẻ RLPTK 

Kết quả: Báo cáo cơ sở lý luận mô hình PHS, 

CTS và GD cho trẻ RLPTK 
210.730 210.730     

2.1 Nghiên cứu về trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Tổng 2.1 29.900 29.900     

Chủ nhiệm 1 0.79 3 3.081 3.081     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 37 23.569 23.569     

Thành viên đề tài 5 0.25 10 3.250 3.250     

2.2 
Nghiên cứu quy trình trong PHS, CTS và 

GD trẻ RLPTK 

Tổng 2.2 28.912 28.912     

Chủ nhiệm 1 0.79 3 3.081 3.081     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 38 24.206 24.206     

Thành viên đề tài 5 0.25 5 1.625 1.625     

2.3 
Nghiên cứu các mô hình phát hiện, can 

thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Tổng 2.3 27.651 27.651     

Chủ nhiệm 1 0.79 3 3.081 3.081     
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Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 35 22.295 22.295     

Thành viên đề tài 5 0.25 7 2.275 2.275     

2.4 
Nghiên cứu mô hình PHS, CTS và GD trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

Tổng 2.4 32.838 32.838     

Chủ nhiệm 1 0.79 4 4.108 4.108     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 40 25.480 25.480     

Thành viên đề tài 5 0.25 10 3.250 3.250     

2.5 Nghiên cứu về kiểm định mô hình 

Tổng 2.5 32.487 32.487     

Chủ nhiệm 1 0.79 4 4.108 4.108     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 42 26.754 26.754     

Thành viên đề tài 5 0.25 5 1.625 1.625     

2.6 
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí kiểm 

điểm mô hình 

Tổng 2.6 33.072 33.072     

Chủ nhiệm 1 0.79 3 3.081 3.081     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 43 27.391 27.391     

Thành viên đề tài 4 0.25 8 2.600 2.600     

2.7 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến PHS, 

CTS và GD trẻ RLPTK dựa vào gia đình và 

cộng đồng 

Tổng 2.7 25.870 25.870     

Chủ nhiệm 1 0.79 5 5.135 5.135     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 30 19.110 19.110     

Thành viên đề tài 5 0.25 5 1.625 1.625     
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3 

Nôi dung 3. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn 

mô hình PHS, CTS và GD cho trẻ 

RLPTK 

Kết quả: Báo cáo cơ sở thực tiễn mô hình 

PHS, CTS và GD cho trẻ RLPTK 240.474 240.474 

  

  

3.1 
Kinh nghiệm quốc tế trong PHS,CTS và GD 

trẻ RLPTK  

Tổng 3.1 24.089 24.089     

Chủ nhiệm 1 0.79 2 2.054 2.054     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 30 19.110 19.110 

  
  

Thành viên đề tài 5 0.25 9 2.925 2.925     

3.2 
Kinh nghiệm quốc tế trong PHS,CTS và GD 

trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

Tổng 3.2 35.542 35.542     

Chủ nhiệm 1 0.79 6 6.162 6.162     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 40 25.480 25.480 

  
  

Thành viên đề tài 7 0.25 12 3.900 3.900     

3.3 
Thực trạng trẻ RLPTK, nhu cầu PHS, CTS 

và GD trẻ RLPTK 

Tổng 3.3 30.355 30.355     

Chủ nhiệm 1 0.79 5 5.135 5.135     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 35 22.295 22.295 

  
  

Thành viên đề tài 6 0.25 9 2.925 2.925     

3.4 
Thực trạng vấn đề phát hiện sớm trẻ 

RLPTK tại Việt Nam 

Tổng 3.4 30.849 30.849     

Chủ nhiệm 1 0.79 3 3.081 3.081     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 39 24.843 24.843 

  
  

Thành viên đề tài 6 0.25 9 2.925 2.925     

3.5 Thực trạng vấn đề can thiệp sớm trẻ RLPTK Tổng 3.5 27.430 27.430     
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tại Việt Nam hiện nay Chủ nhiệm 1 0.79 4 4.108 4.108     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 31 19.747 19.747 

  
  

Thành viên đề tài 5 0.25 11 3.575 3.575     

3.6 
Thực trạng vấn đề giáo dục trẻ RLPTK tại 

Việt Nam hiện nay 

Tổng 3.6 31.278 31.278     

Chủ nhiệm 1 0.79 4 4.108 4.108     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 35 22.295 22.295 

  
  

Thành viên đề tài 7 0.25 15 4.875 4.875     

3.7 

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến PHS, 

CTS và GD trẻ RLPTK tại Việt Nam hiện 

nay 

Tổng 3.7 24.102 24.102     

Chủ nhiệm 1 0.79 6 6.162 6.162     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 20 12.740 12.740 

  
  

Thành viên đề tài 5 0.25 16 5.200 5.200     

3.8 
Đánh giá hiệu quả mô hình PHS, CTS và 

GD cho trẻ RLPTK tại Việt Nam hiện nay 

Tổng 3.8 36.829 36.829     

Chủ nhiệm 1 0.79 2 2.054 2.054     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 50 31.850 31.850 

  
  

Thành viên đề tài 6 0.25 9 2.925 2.925     

4 

Nội dung 4. Nghiên cứu đề xuất mô hình 

PHS,CTS và GD cho trẻ RLPTK dựa vào 

gia đình và cộng đồng 

Kết quả:  Mô hình PHS, CTS và GD cho trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 
307.203 307.203     

4.1 Quan điểm và nguyên tắc đề xuất mô hình Tổng 4.1 75.621 75.621     
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PHS, CTS, GD trẻ RLPTK dựa vào gia đình 

và cộng đồng 

Chủ nhiệm 1 0.79 12 12.324 12.324     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 81 51.597 51.597 

  
  

Thành viên đề tài 5 0.25 36 11.700 11.700     

4.2 

Đề xuất Mô hình PHS, CTS, GD trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng tại 

các vùng, miền khác nhau;  

Tổng 4.2 82.277 82.277     

Chủ nhiệm 1 0.79 11 11.297 11.297     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 90 57.330 57.330 

  
  

Thành viên đề tài 7 0.25 42 13.650 13.650     

4.3 

Các điều kiện thực hiện mô hình PHS, CTS, 

GD trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng 

đồng;  

Tổng 4.3 70.889 70.889     

Chủ nhiệm 1 0.79 12 12.324 12.324     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 70 44.590 44.590     

Thành viên đề tài 4 0.25 43 13.975 13.975     

4.4 

Hướng dẫn vận hành mô hình PHS, CTS, 

GD trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng 

đồng tại khu vực thành thị. 

Tổng 4.4 78.416 78.416     

Chủ nhiệm 1 0.79 10 10.270 10.270     

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 83 52.871 52.871     

Thành viên đề tài 7 0.25 47 15.275 15.275     

5 

Nội dung 5. Đề xuất các giải pháp thực 

hiện phát hiện sớm, can thiệp sớm và 

giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và 

cộng đồng 

Kết quả: Báo cáo đề xuất các giải pháp thực 

hiện phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục 

trẻ RLPTK dựa và gia đình và cộng đồng 

310.700   310.700   

5.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp PHS, CTS và Tổng 5.1 49.725   49.725   
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giáo dục trẻ RLPTK Chủ nhiệm 1 0.79 12 12.324   12.324   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 48 30.576   30.576   

Thành viên đề tài 5 0.25 21 6.825   6.825   

5.2 

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong 

thực hiện mô hình PHS, CTS và giáo dục 

trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

cho PHS, CTS và giáo dục trẻ RLPTK 

Tổng 5.2 50.414   50.414   

Chủ nhiệm 1 0.79 7 7.189   7.189   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 50 31.850   31.850   

Thành viên đề tài 7 0.25 35 11.375   11.375   

5.3 
Phát triển nguồn nhân lực thực hiện mô 

hình PHS, CTS và giáo dục trẻ RLPTK 

Tổng 5.3 42.640   42.640   

Chủ nhiệm 1 0.79 5 5.135   5.135   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 40 25.480   25.480   

Thành viên đề tài 7 0.25 37 12.025   12.025   

5.4 

Chuyển giao công nghệ - kỹ thuật vận hành 

và thực hiện mô hình PHS, CTS và giáo dục 

trẻ RLPTK 

Tổng 5.4 61.477   61.477   

Chủ nhiệm 1 0.79 5 5.135   5.135   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 66 42.042   42.042   

Thành viên đề tài 4 0.25 44 14.300   14.300   

5.5 
Phát triển các điều kiện thực hiện mô hình 

PHS, CTS và giáo dục trẻ RLPTK; 

Tổng 5.5 45.266   45.266   

Chủ nhiệm 1 0.79 6 6.162   6.162   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 42 26.754   26.754   

Thành viên đề tài 7 0.25 38 12.350   12.350   
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5.6 

Khuyến nghị xây dựng bổ sung, điều chỉnh 

và tăng cường tính hiệu lực của các chính 

sách trong PHS, CTS và giáo dục trẻ 

RLPTK 

Tổng 5.6 61.178   61.178   

Chủ nhiệm 1 0.79 15 15.405   15.405   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 54 34.398   34.398   

Thành viên đề tài 6 0.25 35 11.375   11.375   

6 

Nội dung 6. Thử nghiệm mô hình 

PHS,CTS và GD cho trẻ RLPTK dựa vào 

gia đình và cộng đồng 

Kết quả 6: Các báo cáo thử nghiệm mô hình 

và mô hình hoàn thiện 
279.526   279.526   

6.1 

Xây dựng kế hoạch và phương án thử 

nghiệm mô hình PHS, CTS, GD cho trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

Tổng 6.1 54.990   54.990   

Chủ nhiệm 1 0.79 10 10.270   10.270   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 60 38.220 

  
38.220   

Thành viên đề tài 7 0.25 20 6.500   6.500   

6.2 

Xây dựng quy trình thử nghiệm mô hình 

PHS, CTS, GD cho trẻ RLPTK dựa vào gia 

đình và cộng đồng; 

Tổng 6.2 64.935   64.935   

Chủ nhiệm 1 0.79 15 15.405   15.405   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 65 41.405   41.405   

Thành viên đề tài 5 0.25 25 8.125   8.125   

6.3 

Thử nghiệm mô hình PHS, CTS, GD cho trẻ 

trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

tại các vùng, địa bàn khác nhau; 

Tổng 6.3 46.995   46.995   

Chủ nhiệm 1 0.79 5 5.135   5.135   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 55 35.035   35.035   

Thành viên đề tài 6 0.25 21 6.825   6.825   

6.4 Kiểm định kết quả thử nghiệm mô hình Tổng 6.4 54.730   54.730   
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PHS, CTS và GD cho trẻ trẻ RLPTK dựa 

vào gia đình và cộng đồng. 

Chủ nhiệm 1 0.79 20 20.540   20.540   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 45 28.665   28.665   

Thành viên đề tài 5 0.25 17 5.525   5.525   

6.5 

Dự báo xu hướng triển khai mô hình PHS, 

CTS và GD cho trẻ trẻ RLPTK dựa vào gia 

đình và cộng đồng. 

Tổng 6.5 57.876   57.876   

Chủ nhiệm 1 0.79 10 10.270   10.270   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
9 0.49 63 40.131   40.131   

Thành viên đề tài 7 0.25 23 7.475   7.475   

7 
Báo cáo tổng kết  

và báo cáo tóm tắt 

Kết quả: Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài     

Tổng 7: 37.700   37.700   

Chủ nhiệm 1 0.79 15 15.405   15.405   

Thành viên chính, 

thư ký đề tài 
4 0.49 35 22.295   22.295   

                    

Cộng:         2743 1,639.963 1,012.037 627.926   
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TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA ĐỀ TÀI 

STT Họ và tên 

Số ngày công quy đổi 

Tổng 

cộng 

Trong đó Quy 

đổi 

tháng 

(làm 

tròn) 

 Thành 

tiền 

(nghìn 

đồng)  

Đề 

cương 

Nghiên cứu chuyên môn 

Báo 

cáo 

tk 

Năm 

thứ 

nhất 

Năm 

thứ 

hai 

Nội 

dung 

1 

Nội 

dung 

2 

Nội 

dung 

3 

Nội 

dung 

4 

Nội 

dung 

5 

Nội 

dung 

6 

I 

Chủ nhiệm, thư kí và 

thành viên chính 40 300 290 312 369 350 348 50 2059 1311 748 90 

 

1,417,663  

1 PGS.TS. Phạm Minh Mục 15 30 25 32 45 50 60 15 272 147 125 12  279,344  

2 TS. Nguyễn Thị Kim Hoa 10 30 25 20 45 45 45 20 240 130 110 10  152,880  

3 TS. Trần Văn Công 5 45 20 35 45 35 40 5 230 150 80 10  146,510  

4 TS. Mai Thị Phương 5 45 40 30 30 20 45 5 220 150 70 10  140,140  

5 TS. Đào Thị Thu Thủy 5 45 40 40 35 25 34 5 229 165 64 10  145,873  

6 TS. Nguyễn Văn Hưng 0 45 30 43 25 40 40 0 223 143 80 10  142,051  

7 Ths. Lê Thị Tâm 0 15 20 30 30 45 20 0 160 95 65 7  101,920  

8 Ths. Nguyễn Trọng Dần 0 25 35 25 24 35 14 0 158 109 49 7  100,646  

9 Ths. Phạm Hà Thương 0 10 35 22 45 30 20 0 162 112 50 7  103,194  

10 Ths. Trần Thị Văng 0 10 20 35 45 25 30 0 165 110 55 7  105,105  

II Thành viên thực hiện 0 60 50 90 168 210 106 0 684 368 316 31  222,300  

1 TS. Ngô Xuân Điệp 0 0 0 15 10 30 10 0 65 25 40 3  21,125  

2 BSCK II. Thành Ngọc Minh 0 0 0 15 10 30 10 0 65 25 40 3  21,125  

3 TS. Đỗ Thị Thảo 0 10 10 20 30 30 10 0 110 70 40 5  35,750  

4 Ths. Nguyễn Thị Hằng 0 10 10 10 30 30 20 0 110 60 50 5  35,750  

5 Ths. Trịnh Thị Thu Thanh 0 10 10 10 30 30 20 0 110 60 50 5  35,750  

6 Ths. Ngô Thùy Dung 0 15 10 10 28 30 20 0 113 63 50 5  36,725  

7 Ths. Phạm Thị Trang 0 15 10 10 30 30 16 0 111 65 46 5  36,075  
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  Tổng cộng 40 360 340 402 537 560 454 50 2743 1679 1064 121 

 

1,639,963  

 

 

 

THUÊ CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN 
 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Họ và tên, Quốc tịch Thuộc Nội dung thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

quy đổi 

(Tháng) 

Mức 

lương 

tháng 

theo hợp 

đồng 

Kinh phí 

Tổng 

Ngân 

sách 

nhà 

nước 

Ngoài 

ngân 

sách 

nhà 

nước 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 

Chuyên gia trong nước 

1 PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Hải 

Việt Nam Trường Đại học 

sư phạm Hà Nội 

Tư vấn xây dựng cơ sở khoa học của đề 

tài; tư vấn xây dựng mô hình và quy trình 

ứng dụng triển khai; 

Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong 

lĩnh vực nghiên cứu GDĐB, có nhiều công 

trình nghiên cứu về giáo dục cho người 

khuyết tật nói chung trẻ em rối loạn phát 

triển nói riêng 

1 tháng 30   30   
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2 

TS. Nguyễn Thị 

Thanh 

Việt Nam 

Trường mầm non 

thực hành Hoa 

Sen 

Tư vấn xây dựng công cụ khảo sát và quy 

trình, đáng giá kết quả ứng dụng triển 

khai; 

Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong 

lĩnh vực nghiên cứu GDĐB, có nhiều công 

trình nghiên cứu về giáo dục cho người 

khuyết tật nói chung trẻ em rối loạn phát 

triển nói riêng 

Hỗ trợ nghiên cứu thực trạng, tổ chức triển 

khai thực nghiệm, ứng dụng tại miền Bắc - 

đô thị 

1 tháng 30   30   

 3 

TS. Vũ Song Hà 

Việt Nam 

Trung tâm sáng 

kiến sức khỏe 

và dân số,  

Tư vấn về cơ sở lý luận PHS và CTS trẻ 

RLPTK; Quy trình PHS và TCS; 

Tư vấn xây dựng quy trình thực nghiệm và 

phân tích kết quả thực nghiệm; 

Tư vấn đề xuất các giải pháp và xây dựng 

tài liệu hướng dẫn thực hiện. 

1 tháng 30   30   

TỔNG   90   90   
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CHI KHÁC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng  

 Đơn 

giá  

 Thành 

tiền  

Nguồn vốn 

 Ngân sách  SNKH  

Ngoài 

ngân 

sách 

nhà 

nước 

 Tổng   Năm thứ nhất  
 Năm thứ hai 

  

 Kinh phí  

 Trong đó, 

khoán chi 

theo quy 

định*  

 Kinh 

phí  

 Trong 

đó, 

khoán 

chi theo 

quy 

định*  

 Kinh phí  

 Trong đó, 

khoán chi 

theo quy   

định *  

1 2 3  4   5  6 7 8 9 10 11 12 13 

I 

Chi điều tra, khảo sát thu 

thập số liệu tại Hà Nội và 

Hà Giang 

       188.880   188.880   188.880  
 

188.880  

 

188.880  
      

1.0 

  

  

  

  

  

  

  

Thiết kế phiếu, thu thập 

thông tin theo phiếu.    
       84.900   84.900   84.900   84.900   84.900        

Xây dựng phương án điều tra, 

khảo sát 
Bộ  1   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000        

Chi thiết kế mẫu phiếu (6 mẫu 

dành cho 6 nhóm, 30 chỉ tiêu) 
Mẫu  6   2.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000        

Chi cho đối tượng cung cấp 

thông tin là cá nhân 

40.000đ/phiếu * 320 phiếu  

Phiếu  320   0.040   12.800   12.800   12.800   12.800   12.800        
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Chi cho đối tượng cung cấp 

thông tin là tổ chức 

85.000đ/phiếu * 20 phiếu  

Phiếu  20   0.085   1.700   1.700   1.700   1.700   1.700        

Xử lý phiếu: 340 phiếu x 

10.000đ/phiếu 
Phiếu  340   0.010   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400        

Chi tổng hợp, phân tích, đánh 

giá kết quả điều tra, thống kê 
Bộ  1   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000        

Văn phòng phẩm, in ấn tài 

liệu, thông tin liên lạc,.. phục 

vụ khảo sát 

Gói  1   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000        

2.0 

Chi khảo sát thu thập số 

liệu thực tế tại các địa 

phương 

       103.980   103.980   103.980  
 

103.980  

 

103.980  
      

2.1 

  

  

Khảo sát thu thập số liệu tại 

Hà Nội (10 ngày, 4 người) 
       40.200   40.200   40.200   40.200   40.200        

Thuê phương tiện đi khảo sát 

ở Hà Nội: 10 ngày x 

3.000.000đ/ngày 

Ngày  10   3.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000        

Thuê người địa phương đi 

điều tra, khảo sát (6 người) 
Ngày  60   0.170   10.200   10.200   10.200   10.200   10.200        

2.2 

  

  

  

  

  

Khảo sát thu thập số liệu tại 

Hà Giang (10 ngày x 9 đêm x 

4 người) 

       63.780   63.780   63.780   63.780   63.780        

Thuê xe Hà Nội - Hà Giang -

Hà Nội 
xe  1   7.000   7.000   7.000   7.000   7.000   7.000        

Thuê phương tiện di chuyển, Ngày  9   3.000   27.000   27.000   27.000   27.000   27.000        
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đi lại tại Hà Giang: 

3.000.000đ/ngày 

Thuê người địa phương đi 

điều tra, khảo sát (6 người) 
Ngày  54   0.170   9.180   9.180   9.180   9.180   9.180        

Phụ cấp lưu trú cho thành viên 

đề tài (200.000đ/người/ngày x 

4 người x 10 ngày) 

Người*n

gày 
 40   0.200   8.000   8.000   8.000   8.000   8.000        

Thuê phòng nghỉ cho thành 

viên đề tài 

(350.000đ/người/ngày x 4 

người x 9 đêm)  

Người*n

gày 
 36   0.350   12.600   12.600   12.600   12.600   12.600        

II Hội thảo, tọa đàm khoa học        433.760   433.760   433.760   258.940   258.940   174.820   174.820    

1.0 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hội thảo 1 tại Hà Nội:100 

người x 2 buổi  
       98.000   98.000   98.000   98.000   98.000        

Chủ trì: 1 người x 2 buổi x 

1,5tr/buổi 

Người * 

Buổi 
 2   1.500   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000        

Thư ký: 2 người x 2 buổi x 

0,5tr/buổi 

Người * 

Buổi 
 4   0.500   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000        

Báo cáo viên trình bầy tại Hội 

thảo: 2 tr *10 BC 
Báo cáo  10   2.000   20.000   20.000   20.000   20.000   20.000        

Báo cáo được cơ quan chủ trì 

đặt hàng nhưng không trình 

bày: 1 tr*15 BC 

Báo cáo  20   1.000   20.000   20.000   20.000   20.000   20.000        

In market HT Market  1   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000        

Chế độ cho đại biểu: 0,2 

tr/người/buổi*100 người*2 

Người * 

Buổi 
 200   0.200   40.000   40.000   40.000   40.000   40.000        



87 
 

buổi 

Giải khát giữa giờ: 100 người 

* 0,02 tr/người x 2 buổi 

Người * 

Buổi 
 200   0.020   4.000   4.000   4.000   4.000   4.000        

Văn phòng phẩm, in ấn tài 

liệu: 100 người x 0,06tr/người 
Ngừoi  100   0.060   6.000   6.000   6.000   6.000   6.000        

2.0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hội thảo 2 tại Hà Nội: 100 

người x 1 ngày(2 buổi)  
       113.620   113.620   113.620   113.620  

 

113.620      
  

Chủ trì: 1 người x 2 buổi x 

1,5tr/buổi 

Người * 

Buổi 
 2   1.500   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000  

    
  

Thư ký: 2 người x 2 buổi x 

0,5tr/buổi 

Người * 

Buổi 
 4   0.500   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000  

    
  

Báo cáo viên trình bầy tại Hội 

thảo: 2 tr *15 BC 
Báo cáo  15   2.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000  

    
  

Báo cáo được cơ quan chủ trì 

đặt hàng nhưng không trình 

bày: 1 tr*20 BC 

Báo cáo  20   1.000   20.000   20.000   20.000   20.000   20.000  

    

  

In market HT Market  1   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000        

Chế độ cho đại biểu: 0,2 

tr/người/buổi*100 người* 

2buổi 

Người * 

Buổi 
 200   0.200   40.000   40.000   40.000   40.000   40.000  

    

  

Giải khát giữa giờ: 100 người 

* 0,02 tr/người x 2 buổi 

Người * 

Buổi 
 200   0.020   4.000   4.000   4.000   4.000   4.000  

    
  

Văn phòng phẩm, in ấn tài 

liệu: 100 người x 0,06tr/người 
Ngừoi  100   0.060   6.000   6.000   6.000   6.000   6.000  

    
  

Chi khách quốc tế tham dự 

HT 
       5.620   5.620   5.620   5.620   5.620        
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Tiền ăn: 270.000 

đồng/ngày/người *3 ngày * 2 

người 

Người  6   0.270   1.620   1.620   1.620   1.620   1.620        

Tiền thuê phòng: 500.000 

đồng/ngày/người *2 đêm * 2 

người 

Người  4   0.500   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000        

Tiền xe đi lại Sân bay 2 chiều: 

1.000.000 đồng/lượt đi về * 2 

đoàn 

Đoàn  2   1.000   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000        

3.0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hội thảo 3 tại Hà Giang:100 

người x 2 buổi  
       127.500   127.500   127.500       127.500   127.500    

Chủ trì: 1 người x 2 buổi x 

1,5tr/buổi 

Người * 

Buổi 
 2   1.000   2.000   2.000   2.000       2.000   2.000    

Thư ký: 2 người x 2 buổi x 

0,5tr/buổi 

Người * 

Buổi 
 4   0.500   2.000   2.000   2.000       2.000   2.000    

Báo cáo viên trình bầy tại Hội 

thảo: 2 tr *10 BC 
Báo cáo  10   2.000   20.000   20.000   20.000       20.000   20.000    

Báo cáo được cơ quan chủ trì 

đặt hàng nhưng không trình 

bày: 1 tr*20 BC 

Báo cáo  20   1.000   20.000   20.000   20.000       20.000   20.000    

Thuê Hội trường ( bao gồm 

thuê thiết bị, in market): 

15tr/ngày x 1 ngày 

Gói  1   20.000   20.000   20.000   20.000       20.000   20.000    

Chế độ cho đại biểu: 0,2 

tr/người/buổi*100 người*2 

buổi 

Người * 

Buổi 
 200   0.200   40.000   40.000   40.000       40.000   40.000    
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Giải khát giữa giờ: 100 người 

* 0,02 tr/người x 2 buổi 

Người * 

Buổi 
 200   0.020   4.000   4.000   4.000       4.000   4.000    

Thuê xe Hà Nội - Hà Giang -

Hà Nội cho thành viên đề tài 
Trọn gói  1   7.000   7.000   7.000   7.000       7.000   7.000    

Công tác phí cho thành viên 

đề tài  (5 người x 3 ngày) 

Người*n

gày 
 15   0.200   3.000   3.000   3.000       3.000   3.000    

Thuê phòng nghỉ 

(350.000đ/người/đêm x 5 

người x 2 đêm) cho thành viên 

đề tài 

Người*n

gày 
 10   0.350   3.500   3.500   3.500       3.500   3.500    

Văn phòng phẩm, in ấn tài 

liệu: 100 người x 0,06tr/người 
Ngừoi  100   0.060   6.000   6.000   6.000       6.000   6.000    

4.0 

  

  

  

  

  

Trao đổi, toạ đàm khoa học ( 

14 tọa đàm) 
0.000      94.640   94.640   94.640   47.320   47.320   47.320   47.320    

Chủ trì Tọa đàm khoa học (14 

tọa đàm x 750,000đ) 
Buổi  14   0.750   10.500   10.500   10.500   5.250   5.250   5.250   5.250    

Thư ký Tọa đàm (14 tọa đàm 

x 250,000đ) 
Buổi  14   0.250   3.500   3.500   3.500   1.750   1.750   1.750   1.750    

Đại biểu tham dự (14 tọa đàm 

x 30 người/tọa đàm x 100.000 

đ/người) 

Buổi * 

Người 
 448   0.100   44.800   44.800   44.800   22.400   22.400   22.400   22.400    

Nước uống (14 tọa đàm x 30 

người/tọa đàm x 20.000 

đ/người) 

Buổi * 

Người 
 448   0.020   8.960   8.960   8.960   4.480   4.480   4.480   4.480    

Phô tô, văn phòng phẩm tọa 

đàm (14 tọa đàm x 30 

Buổi * 

Người 
 448   0.060   26.880   26.880   26.880   13.440   13.440   13.440   13.440    
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người/tọa đàm x 60.000 đ/tọa 

đàm) 

III 

Thử nghiệm và kiểm định 

mô hình PHS, CTS và GD 

cho trẻ RLPTK dựa vào gia 

đình và cộng đồng 

       834.300   834.300   834.300   -    -    834.300   834.300    

1.0 

Thử nghiệm và kiểm định tại 

các đơn vị thuộc Hà Nội - 30 

trẻ - 6 tháng 

       346.200   346.200   346.200       346.200   346.200    

1.1 
Tập huấn trước thử nghiệm 

tại Hà Nội (3 lớp) 
       138.600   138.600   138.600       138.600   138.600    

  

  

  

  

  

Thuê Hội trường ( bao gồm 

thuê thiết bị, in market): 

5tr/ngày x 3 ngày x 3 lớp 

Gói  9   5.000   45.000   45.000   45.000       45.000   45.000    

Hỗ trợ tiền ăn: 

100,000đ/người *50 người* 3 

ngày x 3 lớp 

Người 

*Ngày 
 450   0.100   45.000   45.000   45.000       45.000   45.000    

Giải khát giữa giờ: 50 người * 

0,02 tr/người x 6 buổi x 3 lớp 

Người * 

Buổi 
 900   0.020   18.000   18.000   18.000       18.000   18.000    

Văn phòng phẩm, in ấn tài 

liệu: 50 người x 0,06tr/người 

x 3 lớp 

Ngừoi  150   0.060   9.000   9.000   9.000       9.000   9.000    

Chi thù lao cho giảng viên là 

tiến sỹ (2 người/lớp x 3 ngày 

x 3 lớp) 

Người 

*Ngày 
 18   1.200   21.600   21.600   21.600       21.600   21.600    
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1.2 

  

  

  

  

  

Hỗ trợ, giám sát quá trình 

thử nghiệm (02 lần/tháng x 6 

tháng) và kiểm định mô hình 

       207.600   207.600   207.600       207.600   207.600    

Công tác phí cho thành viên 

đề tài đi giám sát (6 người x 5 

ngày/tháng x 6 tháng) 

Người 

*Ngày 
 180   0.200   36.000   36.000   36.000       36.000   36.000    

Chi hỗ trợ giao thông cho 

thành viên đề tài đi hỗ trợ, 

giám sát: 10,000đ/km: 6 người 

x 20km x 5 ngày/tháng x 6 

tháng 

Km  3,600   0.010   36.000   36.000   36.000       36.000   36.000    

Chi hỗ trợ giao thông cho 

người kiểm định mô hình 

(10,000đ/km, 20 km x 2 người 

x 3 lần x 5 ngày/lần)  

Km  600   0.010   6.000   6.000   6.000       6.000   6.000    

Chi cho người hỗ trợ học sinh 

theo ngày (12 ngày hỗ 

trợ/tháng x 10 người (3 

trẻ/người) x 6 tháng 

Người 

*Ngày 
 720   0.170   122.400   122.400   122.400       122.400   122.400    

Chi hỗ trợ giao thông cho 

người hỗ trợ học sinh tại gia 

đình và cộng đồng: 

10,000đ/km: 5km/lượt x 2 

lượt x 12 ngày/tháng x 6 tháng 

Km  720   0.010   7.200   7.200   7.200       7.200   7.200    

2.0 

Thử nghiệm tại các đơn vị 

thuộc Hà Giang- 30 trẻ - 6 

tháng 

       488.100   488.100   488.100       488.100   488.100    
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2.1 

  

  

  

  

  

  

  

Tập huấn trước thử nghiệm 

tại Hà Giang 
       150.000   150.000   150.000   -    -    150.000   150.000    

Thuê Hội trường ( bao gồm 

thuê thiết bị, in market): 

5tr/ngày x 3 ngày x 3 lớp 

Gói  9   5.000   45.000   45.000   45.000       45.000   45.000    

Hỗ trợ tiền ăn: 

100,000đ/người *50 người* 3 

ngày x 3 lớp 

Người 

*Ngày 
 450   0.100   45.000   45.000   45.000       45.000   45.000    

Giải khát giữa giờ: 50 người * 

0,02 tr/người x 6 buổi x 3 lớp 

Người * 

Buổi 
 900   0.020   18.000   18.000   18.000       18.000   18.000    

Văn phòng phẩm, in ấn tài 

liệu: 50 người x 0,06tr/người 

x 3 lớp 

Ngừoi  150   0.060   9.000   9.000   9.000       9.000   9.000    

Chi thù lao cho giảng viên là 

tiến sỹ (2 người/lớp x 3 ngày 

x 3 lớp) 

Người 

*Ngày 
 18   1.200   21.600   21.600   21.600       21.600   21.600    

Đi HN - Hà Giang: (sử dụng 

phương tiện công cộng); 2 

người/lớp x 3 lớp 

Chuyến  6   0.500   3.000   3.000   3.000       3.000   3.000    

Thuê phòng nghỉ 

(350.000đ/người/đêm x 2 

người x 4 đêm x 3 lớp cho 

giảng viên 

Người*n

gày 
 24   0.350   8.400   8.400   8.400       8.400   8.400    

2.2 

  

  

Hỗ trợ, giám sát quá trình 

thử nghiệm (02 lần/tháng x 6 

tháng) và kiểm định mô hình 

       338.100   338.100   338.100       338.100   338.100    
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Phụ cấp lưu trú cho thành viên 

đề tài đi giám sát (6 người x 5 

ngày/tháng x 6 tháng) 

Người 

*Ngày 
 180   0.200   36.000   36.000   36.000       36.000   36.000    

Đi HN - Hà Giang: 2 

đợt/tháng x 6 tháng x 6 người 

(sử dụng phương tiện công 

cộng) 

Chuyến  72   0.500   36.000   36.000   36.000       36.000   36.000    

Thuê phòng nghỉ cho thành 

viên đề tài 

(350.000đ/người/đêm x 6 

người x 5đêm x 6 tháng 

Người*n

gày 
 180   0.350   63.000   63.000   63.000       63.000   63.000    

Thuê phương tiện di chuyển 

cho thành viên đề tài hỗ trợ, 

giám sát ở Hà Giang: 5 

ngày/tháng x 6 tháng x 

2.000.000đ/ngày 

Ngày  30   2.000   60.000   60.000   60.000       60.000   60.000    

Phụ cấp lưu trú cho người đi 

kiểm định (3 lần x 5 ngày/lần) 

Người 

*Ngày 
 15   0.200   3.000   3.000   3.000       3.000   3.000    

Thuê phòng nghỉ cho người đi 

kiểm định 

(350.000đ/người/đêm x 

2người x 5đêm x 3 lần) 

Người 

*Ngày 
 30   0.350   10.500   10.500   10.500       10.500   10.500    

Chi cho người hỗ trợ học sinh 

theo ngày (12 ngày hỗ 

trợ/tháng x 10 người (3 

trẻ/người) x 6 tháng 

Người 

*Ngày 
 720   0.170   122.400   122.400   122.400       122.400   122.400    
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Chi hỗ trợ giao thông cho 

người hỗ trợ học sinh tại gia 

đình và cộng đồng: 

10,000đ/km x 5km/lượt x 2 

lượt x 12 ngày/tháng x 6 tháng 

Km  720   0.010   7.200   7.200   7.200       7.200   7.200    

IV 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Chi phí hội đồng tự đánh giá 

kết quả thực hiện 
   -       11.150   11.150   11.150       11.150   11.150    

Chủ tịch hội đồng: 0,75 tr*1 

người 
Người  1   0.750   0.750   0.750   0.750       0.750   0.750    

Phó chủ tịch; thành viên 

0.35tr*8 người 
Người  8   0.350   2.800   2.800   2.800       2.800   2.800    

Thư ký hành chính 0,15tr*1 

người 
Người  1   0.150   0.150   0.150   0.150       0.150   0.150    

Đại biểu được mời  0,1tr*20 

người 
Người  20   0.100   2.000   2.000   2.000       2.000   2.000    

Giải khát giữa giờ 0,02tr*30 Người  30   0.020   0.600   0.600   0.600       0.600   0.600    

VPP 0,03*30 Người  30   0.030   0.900   0.900   0.900       0.900   0.900    

Photo tài liệu 0,05*30 Người  30   0.050   1.500   1.500   1.500       1.500   1.500    

Nhận xét đánh giá của ủy viên 

Hội đồng 0,25tr*7 người 
Nhận xét  7   0.250   1.750   1.750   1.750       1.750   1.750    

Nhận xét đánh giá của ủy viên 

phản biện trong Hội đồng: 

0,35tr*2 người  

Nhận xét  2   0.350   0.700   0.700   0.700       0.700   0.700    

V 

  

  

Chi văn phòng phẩm, in ấn, 

dịch tài liệu 
       102.000   102.000   102.000   78.000   78.000   24.000   24.000    

In ấn, Văn phòng phẩm Gói  1   48.000   48.000   48.000   48.000   24.000   24.000   24.000   24.000    
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Dịch tài liệu (450 trang) Trang  450   0.120   54.000   54.000   54.000   54.000   54.000        

VI Kinh phí quản lý         164.947   164.947   164.947   82.473   82.473   82.473   82.473    

  Cộng:        1,735.037  1,735.037   1,735.037  608.293  608.293  1,126.743   1,126.743    

 


