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VIỆN TÂM LÝ
& TÂM THẦN HỌC
VIỆT PHÁP

Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp (tên tiếng anh: VIETNAM - FRANCE 
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY INSTITUTE) được thành lập theo pháp luật Việt 
Nam là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng, tham vấn và 
trị liệu tâm lý cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

Viện được thành lập ngày 12 tháng 4 năm 2019, theo Giấy chứng nhận Doanh 
nghiệp Khoa học công nghệ của Sở KH&CN thành phố Hà Nội. 

Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt Pháp có một đội ngũ chuyên gia tâm lý hàng đầu 
trong nước và quốc tế được đào tạo chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, tận tâm và coi 
trọng đạo đức nghề nghiệp.

Viện trưởng của Viện là NGND. GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, chuyên gia trong ngành 
Tâm lý, Giáo dục của Việt Nam. Bà nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo 
dục, ĐHQGHN. Giáo sư Mỹ Lộc là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà 
trường.

Giám đốc phụ trách chuyên môn của Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp 
là Giáo sư Agnes Florin. Hiện tại Bà là Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý và Tâm bệnh học 
trẻ em và thanh thiếu niên của Cộng hoà Pháp (l’Association Francophone de 
Psychologie et de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent – APPEA). Bà 
chủ trì rất nhiều dự án của Chính phủ CH Pháp, Bộ Giáo dục quốc gia Pháp về đổi 
mới giáo dục, thích ứng của học sinh ở trường học, hạnh phúc ở trường học và chất 
lượng cuộc sống.

Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt Pháp được sự bảo trợ của Hiệp hội Tâm lý và 
Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên Pháp (l’Association Francophone de 
Psychologie et de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent – APPEA).
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SỨ MỆNH
Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp là cơ sở uy tín hàng đầu và là đầu mối thực 
hiện các nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ ứng dụng về tâm lý, tâm thần học 
trong hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần góp phần thúc đẩy sự phát triển lành 
mạnh, bền vững của cá nhân và cả cộng đồng. 

MỤC TIÊU
Mục tiêu hàng đầu của Viện là tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tâm lý, tâm thần 
học vào các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tham vấn - trị liệu tâm lý, marketing các 
sản phẩm hàng hoá… Bên cạnh đó, Viện cung cấp các dịch vụ tư vấn, tham vấn 
và trị liệu tâm lý chuyên nghiệp cho trẻ em, người lớn, gia đình. Ngoài mục tiêu hỗ 
trợ cho các cá nhân, chúng tôi còn hướng đến tạo lập giá trị trong việc hỗ trợ cộng 
đồng bằng việc: Tổ chức các khóa tập huấn ứng dụng và thực hành tâm lý, tâm 
thần học cho các sinh viên, cán bộ công tác trong ngành tâm lý học, công tác xã 
hội, y tế và những người yêu thích tâm lý học; Cung cấp dịch vụ tư vấn, định hướng 
tâm lý, hướng nghiệp cho các tổ chức có nhu cầu như trường học, doanh nghiệp, 
tổ chức…

CAM KẾT
Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp cam kết mang tới sự hài lòng cho đối tác 
và khách hàng bằng sự uy tín, chất lượng của các dịch vụ; sự tận tâm và nhiệt tình 
của đội ngũ chuyên gia tâm lý và bác sỹ tâm thần. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt 
các nguyên tắc bảo mật, đạo đức nghề nghiệp đồng thời không ngừng nâng cao 
chất lượng chuyên môn nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp 
và hiệu quả nhất.

HỢP TÁC
Viện nghiên cứu tâm lý và tâm thần học Việt-Pháp thường xuyên hợp tác với các 
tổ chức, nhóm nghiên cứu quốc tế, doanh nghiệp trong thực hiện các dự án nghiên 
cứu, tổ chức hội thảo và các khóa đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn.
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VIỆN TRƯỞNG 

Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, 
Chủ tịch HĐCDGS ngành Giáo dục học nhiệm kỳ 
2014-2019; 

Chủ tịch Hội đồng ngành/liên ngành Tâm lý - Giáo 
dục Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 2004 đến 2017);

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Tâm lý – 
Giáo dục Việt Nam (1996 đến nay);

Phó Chủ tịch Hội Tâm lý – Giáo dục học  Hà Nội 
(Từ 2016 đến nay);

Ủy viên Thường vụ Liên hiệp hội KHKT Hà Nội (Từ 
2015 đến nay);

Thành viên Hiệp hội Giáo chức Thế giới (Từ 2002 
đến nay);

Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Giáo 
dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học 
ĐHQGHN (Chuyên san Nghiên cứu Giáo dục);

Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Giáo dục, Bộ 
Giáo dục & Đào tạo.

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Tâm lý và sức khoẻ tâm thần

Quản lý giáo dục

Giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống,  
văn hoá nhà trường.

GS.TS. TÂM LÝ - GIÁO DỤC

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Tốt nghiệp TS. tại 
Viện Hàn lâm giáo dục Liên Xô cũ

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
HẠNG 3, HẠNG 2
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GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

Năm phong hàm giáo sư: 1990

Là giáo sư về tâm lý trẻ em và giáo dục.   
Hiện tại bà là Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý và  
Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên của 
Cộng hoà Pháp (l’Association Francophone 
de Psychologie et de Psychopathologie de 
l’Enfant et de l’Adolescent – APPEA). Bà chủ 
trì rất nhiều dự án của Chính phủ CH Pháp, Bộ 
Giáo dục quốc gia Pháp về đổi mới giáo dục, 
thích ứng của học sinh ở trường học, hạnh 
phúc ở trường học và chất lượng cuộc sống.

Giáo sư Agnes Florin có hơn 250 xuất bản 
phẩm (19 sách tham khảo và giáo trình, 46 
chương sách, 116 bài báo khoa học, 57 báo 
cáo tổng kết nghiên cứu; Bà đã có 125 tham 
luận trong các hội thảo, trong đó có 64 Hội 
thảo quốc tế…

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

Đánh giá khả năng nhận thức và dự 
báo khó khăn trong học tập, chất 
lượng cuộc sống của trẻ em, đa ngôn 
ngữ và sự phát triển của trẻ em.

GS. TÂM LÝ TRẺ EM & GIÁO DỤC

Agnes Florin

Công tác tại 
Đại học Nantes (CH Pháp)

Chuyên gia cao cấp 
của các tổ chức quốc tế:

UNICEF

CONFEMEN

OCDE

DEPP

DGESCO

ANR

CNESCO
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HOẠT ĐỘNG
– Thực hiện các đề tài, dự án về lĩnh vực tâm lý, tâm thần học, giáo dục học;

– Tư vấn, tham vấn, trị liệu các vấn đề tâm lý trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn;

– Tổ chức, thiết kế các chương trình giáo dục đặc biệt

–  Tổ chức các khóa Đào tạo ngắn hạn, dài hạn: Kỹ năng tư vấn tâm lý, kỹ thuật trị 
liệu tâm lý, kỹ năng sống, đánh giá, các khóa học chuyên sâu về trị liệu, tham 
vấn, giám sát …

–  Tư vấn hướng nghiệp.

–  Tổ chức hội thảo tâm lý, tâm thần học trong nước và quốc tế

–  Ứng dụng nghiên cứu tâm lý học vào marketing các sản phẩm hàng hoá trong 
nền kinh tế thị trường

DỊCH VỤ
VIỆN TÂM LÝ VÀ TÂM THẦN HỌC VIỆT - PHÁP thường 
xuyên tổ chức các buổi tham vấn trị liệu tâm lý cá nhân và 
nhóm gặp vấn đề về tâm lý và tâm thần tại trụ sở của Viện 
(toà nhà WINCO, 54 Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Ngoài ra, chúng tôi hợp tác với các chuyên gia hàng đầu trong 
và ngoài nước để tổ chức các lớp đào tạo về chuyên ngành 
tâm lý và tâm thần học chuyên sâu cũng như nhận thức trong 
cộng đồng các vấn đề về tâm lý xã hội đặc biệt trong các lĩnh 
vực giáo dục trẻ em. 

Chúng tôi xây dựng các chương trình đặc biệt dành cho các 
doanh nghiệp trong việc huấn luyện về sử dụng tâm lý học 
như một công cụ quản trị nhân sự và nghiên cứu sâu về tâm 
lý hành vi phục vụ cho nghiệp vụ kinh doanh chuyên nghiệp 
và xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại.
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN   

GS. TS. Tâm lý học

MICHELINE JOANNE 
DURAND 

Giám đốc Phòng nghiên cứu 
Đánh giá học tập và năng lực

Khoa Khoa học giáo dục
Trường Đại học Montreal 

(Canada)

GS. TS. chuyên ngành 
Ngôn ngữ trị liệu

CHRISTELLE MAILLART  
Giám đốc Trung tâm 

Ngôn ngữ trị liệu, 
Khoa Tâm lý và Giáo dục học

Trường Đại học Liège 
(Vương quốc Bỉ)

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Đánh giá năng lực, Đánh giá học tập, 
Các công cụ đánh giá, Các năng lực 
bổ trợ...

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Phát triển ngôn ngữ, các rối loạn 
ngôn ngữ và ngôn ngữ trị liệu 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN   

PGS.TS. Tâm lý học

TRẦN THU HƯƠNG 
Tốt nghiệp TS. tại 
Đại học Toulouse
Cộng hòa Pháp

PGS.TS. Tâm lý học 

NGUYỄN MINH ĐỨC  
Tốt nghiệp TS. tại 

Đại học Paris 7
Cộng hòa Pháp

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Tâm lý lâm sàng, tham vấn - trị liệu 
tâm lý, tâm vận động trẻ em, các vấn 
đề phát triển trẻ em và thanh thiếu 
niên, chăm sóc sức khoẻ tâm thần

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Tâm lý lâm sàng trẻ em và thanh thiếu 
niên, các vấn đề về giáo dục và can 
thiệp sớm, tâm lý giáo dục, Tâm lý học 
phát triển, Phân tâm học và tâm bệnh 
học trẻ em và thanh thiếu niên
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TS. Tâm lý trẻ em 
và giáo dục

NGÔ THANH HUỆ 
Đại học Nantes
Cộng hòa Pháp

Bác sỹ PGS. TS. 
chuyên khoa Tâm thần

VÕ VĂN BẢN  
Viện Hàn lâm Y học, Bulgary

và Bệnh viện Kremlin - Bisetre
Cộng hòa Pháp

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Phát triển ngôn ngữ trẻ em và các rối 
loạn ngôn ngữ, các rối loạn liên quan 
đến phát triển ở trẻ em, chất lượng 
cuộc sống của trẻ em ở môi trường 
học đường, hạnh phúc.

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Trầm cảm, Nghiện chất, Nhân cách, 
các hội chứng liên quan đến tâm vận 
động (TIC, Gilles de la Tourette…), và 
các phương pháp đánh giá.
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN   

TS. Tâm lý học

TRẦN THU HƯƠNG 
ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN

TS. Tâm lý học

NGUYỄN HẠNH LIÊN  
tại

Đại học Toulouse
Cộng hòa Pháp

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Tâm lý học văn hóa, xuyên văn hóa

Tâm lý học gia đình, quản trị nguồn 
nhân lực, quản trị hành vi trong tổ 
chức, các vấn đề tham  vấn, trị liệu và 
chăm sóc sức khỏe tâm thần trong 
công tác xã hội.

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Tâm lý lâm sàng, tâm lý xã hội, tâm 
lý giáo dục, các vấn đề của trẻ em và 
thanh thiếu niên, tham vấn và trị liệu 
tâm lý.
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ThS. Giáo dục học

NGUYỄN THỊ TAM HÀ 
tại

ĐH Lê-nin-grat
Liên Xô cũ

ThS. Tâm lý học lâm sàng

VŨ THÙY VÂN  
tại

Đại học Nantes
Cộng hòa Pháp

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Giáo dục đặc biệt, giáo dục kĩ năng 
sống, giá trị sống 

Đánh giá sự phát triển của trẻ em. 
Các rối loạn phát triển ở trẻ em 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tham vấn trị liệu tâm lý cá nhân và nhóm.

Xác định và hỗ trợ các khó khăn tâm lý 
trong học tập, nghề nghiệp và các mối 
quan hệ.

Hòa nhập và tương tác với môi trường 
làm việc quốc tế, đa văn hóa.
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN   

BS. Chuyên khoa cấp 1 

NGUYỄN NHẬT QUỲNH 
Trường Đại học 
Y tế công cộng

BS. Chuyên khoa cấp 1 

NGUYỄN THÁI BÌNH
chuyên ngành Tâm thần

ĐH Y Thái Nguyên

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Điều trị chăm sóc sức khỏe tâm thần, 
giám sát, đánh giá các vấn đề sức 
khỏe y tế công cộng

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chẩn đoán, đánh giá, điều trị các vấn 
đề về sức khỏe tâm thần.   
Trắc nghiệm tâm lý.



www.tamlyvietphap.vn 15



www.tamlyvietphap.vn

Toà nhà WINCO
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