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THÔNG ĐIỆP CỦA VIỆN TRƯỞNG

Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt-Pháp được thành lập bởi các chuyên gia, bác sĩ 
hàng đầu về tâm lý, tâm thần học của Việt Nam và Pháp với mục tiêu chăm sóc sức 
khỏe tâm thần của cá nhân và xây dựng cộng đồng hạnh phúc.

Ngạn ngữ có câu: “Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng ứng 
phó với chúng.” Ai trong chúng ta đều ít nhất đã một lần đối mặt với những khó khăn, 
rắc rối. Bởi vậy, chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng tiếp nhận , thích nghi và ứng phó với 
những thay đổi ấy là điều kiện để mỗi người có thể sống hạnh phúc.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có 50% người trưởng thành có vấn 
đề rối loạn sức khỏe tâm thần; 20% trẻ em trong độ tuổi đi học có những hành vi về 
rối loạn sức khỏe tâm thần. Biểu hiện thông thường ở mức độ nhẹ có thể là mất tập 
trung, mất ngủ, không làm chủ được cảm xúc, ở mức độ nặng là hành vi tự gây tổn 
thương cho mình và những người xung quanh.  Điều đó lý giải vì sao hiện tượng tự sát, 
sử dụng các chất kích thích,… ngày càng trở nên phổ biến.

Khi điều kiện sống đã được cải thiện, cuộc sống văn minh hơn , con người sẽ không 
chỉ quan tâm đến điều kiện vật chất mà lớn hơn nhiều là sự quan tâm đến thế giới tinh 
thần- đến sức khỏe tâm thần.      

 Với thế mạnh là nơi hội tụ các chuyên gia và bác sĩ đầu ngành của Việt Nam và Pháp, 
có quan hệ hợp tác nghiên cứu với các cơ sở, chuyên gia tâm lý và bác sỹ tâm thần 
có uy tín thế giới, chúng tôi tin tưởng sẽ đem lại sự hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân 
và tổ chức có nhu cầu trợ giúp về tâm lý và tâm thần. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức 
thường xuyên các khóa đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, tâm thần học 
bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh và học sinh nhằm triển khai và phát 
triển mô hình “Trường học hạnh phúc”, góp phần phát triển con người, phát triển lĩnh 
vực tâm lý lâm sàng và tâm thần học tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa những lý thuyết 
tâm lý, tâm thần học hiện đại của thế giới và sự hiểu biết người Việt của các chuyên 
gia Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt Pháp sẽ đem lại giá trị cho các bạn.

Hãy đến và chia sẻ với chúng tôi, người bạn đồng hành trên con đường đi tới hạnh 
phúc của bạn.
“Hạnh phúc của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi.”
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Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt-Pháp (tên tiếng 
anh: Vietnam-France Psychology and Psychiatry 
Institute) 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 Tâm lý và Tâm thần học Việt- Pháp có một 
đội ngũ chuyên gia tâm lý và bác sỹ 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 GS.TS. NGND. Nguyễn Thị 
Mỹ Lộc, chuyên gia hàng đầu trong ngành Tâm lý, 
Giáo dục của Việt Nam. Bà nguyên là Hiệu trưởng 
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN. Hiện tại, Giáo 
sư Mỹ Lộc là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào 
tạo của nhà trường.

Chủ tịch Hội đồng 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 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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GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
1. BẢO MẬT: Bảo mật sự riêng tư rất quan trọng đối với chúng tôi. 

Chúng tôi cũng hiểu rằng sự riêng tư là rất quan trọng đối với bạn

2. UY TÍN: Cam kết tôn trọng chuẩn mực đạo đức, giữ chữ tín xây dựng 
niềm tin trong mối quan hệ, giao dịch với khách hàng và đối tác trên 
cơ sở hài hòa lợi ích các bên.

3. CHUYÊN NGHIỆP: Trong mọi hoạt động phục vụ khách hàng, đối 
tác. Viện luôn cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất đến với khách 
hàng, thân chủ và đối tác.

4. TẬN TÂM: Với khách hàng: đem lại cảm giác yên tâm trong sử dụng 
dịch vụ thông qua sự tậm tậm, chu đáo trong việc chăm sóc, trị liệu 
của khách hàng để đảm bảo sự hài lòng cao nhất.
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         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, tư vấn doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Viện cung 
cấp các dịch vụ tư vấn, tham vấn và trị liệu tâm lý, 
khám chữ bệnh tâm thần 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…

         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 cộng đồng. 
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         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.

         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.

Có một sự thật tuyệt vời đã được phản ánh, rằng con người được cấu thành bởi những bí mật sâu sắc và huyền diệu.
Charles Dickens (1812 - 1870)
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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 tiến sỹ 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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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 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.

Trường học hạnh phúc

GS. TÂM LÝ TRẺ EM & GIÁO DỤC

AGNES FLORIN

Đại học Nantes (Cộng hoà Pháp)

Chuyên gia cao cấp 
của các tổ chức quốc tế:

UNICEF

CONFEMEN

OCDE

DEPP

DGESCO

ANR

CNESCO
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Viện tâm lý và tâm thần học Việt - Pháp thường xuyên hợp tác với các tổ chức, nhóm nghiên cứu 
quốc tế, doanh nghiệp trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu, tổ chức hội thảo và các khóa học 
ngắn hạn cũng như dài hạn. Một trong số những đối tác thường xuyên của chúng tôi đó là:

HIỆP HỘI TÂM LÝ VÀ TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM 
VÀ THANH THIẾU NIÊN  (APPEA)

APPEA triển khai hoạt động của mình với cách tiếp cận trí tuệ đa chiều và xuyên lý thuyết. 
Hiệp hội hướng tới việc tập hợp các nhà tâm lý học trẻ em và thanh thiếu niên xung quanh 
các quan niệm khoa học và lâm sàng mở, khoa học hợp tác và khoa học cộng đồng. Đạo 
đức, phi thần học và lòng vị tha là mối quan tâm và giá trị chung của hiệp hội. Hội được 
thành lập vào năm 2010 trên nguyên tắc phi lợi nhuận. Nguồn tài chính chủ yếu dựa trên 
sự tham gia của cá nhân hoặc tổ chức đăng ký, tham gia các hội thảo, các khóa đào tạo và 
ngày nghiên cứu, bởi các công ước nghiên cứu và chuyên môn, bởi sự hỗ trợ của các đối 
tác, sự bảo trợ và đóng góp từ thiện.

https://appea.org/

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NANTES (CREN)

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Nantes (CREN), được thành lập năm 1985, là trung tâm 
nghiên cứu về giáo dục của  Trường Đại học Nantes và Trường Đại học Le Mans. Được Bộ 
Giáo dục và Nghiên cứu Đại học công nhận từ năm 1995, CREN phát triển nghiên cứu về 
thiết kế đào tạo, đa ngôn ngữ, chính sách giáo dục, chất lượng sống ở trường, học tập và 
các giá trị trong giáo dục. Là một trung tâm nghiên cứu đa ngành, CREN tập hợp khoảng 
năm mươi nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực Giáo dục, Tâm lý học, Xã hội học, Triết học, 
Khoa học Máy tính, Khoa học Ngôn ngữ, Thông tin – Truyền thông và đào tạo khoảng 70 
nghiên cứu sinh.

http://cren.univ-nantes.fr/
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TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS-THPT NGUYỄN SIÊU, HÀ NỘI

Trường Tiểu học, THCS-THPT Nguyễn Siêu (Trường Nguyễn Siêu) được thành lập từ năm 
1991. Hiện nay Trường có 2700 học sinh ở cả ba cấp, cùng với 348 cán bộ, giáo viên và nhân 
viên. Nhà trường thực hiện mô hình đào tạo chất lượng cao theo Luật Thủ đô và mô hình 
quốc tế của Trường Đại học Cambridge (Vương quốc Anh). Trường Nguyễn Siêu được xây 
dựng theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; kết hợp chương trình của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, chương trình quốc tế Cambridge, hướng tới các kì thi quốc tế theo tiêu 
chuẩn của Đại học Cambridge.

www.nguyensieu.edu.vn

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Giáo dục chính thức được thành lập vào ngày 21/12/1999, theo Quyết định 
số 1481/TCCB của Giám đốc ĐHQGHN. Việc thành lập Khoa Sư phạm đánh dấu sự ra đời 
một mô hình đào tạo giáo viên mới trong hệ thống giáo dục Việt Nam - mô hình đào tạo mở 
hướng tới sự liên thông, liên kết trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Trường Đại học Giáo dục là thành viên Hiệp hội giáo viên Châu Á - Thái Bình Dương; thành 
viên mạng lưới các trường đại học giáo dục Á - Phi; thành viên các trường đại học thuộc 
Cộng đồng Pháp ngữ; Đại diện duy nhất ở Việt Nam của Đại học Khảo thí Quốc tế Cambridge, 
Vương quốc anh về đào tạo và cấp bằng hoặc chứng chỉ công nhận giảng viên đạt chuẩn 
quốc tế.

https://education.vnu.edu.vn/
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KHÁM BỆNH - ĐÁNH GIÁ - TRỊ LIỆU TÂM LÝ

TRỊ LIỆU TÂM LÝ NGƯỜI LỚN

Các bệnh thường gặp

Những vấn đề sức khoẻ tâm thần thường gặp ở 
người lớn thường bắt đầu từ những căng thẳng 
áp lực từ cuộc sống, công việc, các vấn đề về 
hôn nhân và gia đình, các gánh nặng kinh tế, 
những sự kiện gây tổn thương sâu sắc đến họ. 
Những bệnh phổ biến, xuất hiện nhiều và có 
ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người trưởng 
thành thường là:

“Lần đầu làm mẹ, lại vượt qua việc sinh nở khó 
khăn, chăm sóc em bé một mình, tôi đã có 
dấu hiệu như chán nản, lo lắng, dễ cáu kỉnh, 
thậm chí còn cảm thấy ghét con mỗi khi con 
quấy khóc nhiều. Mọi người trong gia đình khá 
lo lắng cho triệu chứng của tôi và có đưa tôi 
tới Viện tâm lý và tâm thần học Việt-Pháp để 
gặp chuyên gia tư vấn. Tại đây tôi đã được gặp 
chuyên gia giỏi, tận tâm, nên sau một thời gian 
điều trị tinh thần của tôi đã tốt dần lên. Ngoài 
việc trị liệu tâm lý cho tôi chuyên gia còn đưa 
ra các lời khuyên chăm sóc con khiến tôi cảm 
thấy mọi việc dễ dàng hơn. Tôi cảm thấy rất hài 
lòng với dịch vụ chuyên nghiệp tại đây.”

Chị Hà - 35 tuổi - Hà Nội

+ Các rối loạn trầm cảm

+ Các rối loạn lo âu    

+ Rối loạn cảm giác tri giác, tư duy, trí nhớ

+ Suy nhược cơ thể

+ Rối loạn stress sau sang chấn

+ Rối loạn ám ảnh cưỡng bức

+ Nghiện chất

+ Rối loạn ăn uống và giấc ngủ
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THAM VẤN VÀ TRỊ LIỆU TÂM LÝ TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN

+ Rối loạn về lo âu

+ Rối loạn stress sau sang chấn

+ Rối loạn cảm xúc

+ Rối loạn hành vi

+ Rối loạn ám ảnh cưỡng chế

+ Nghiện game

+ Tự kỷ và những vấn đề về rối loạn phát 
triển ngôn ngữ và trí tuệ

+ Khó khăn học tập
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“Con trai tôi trước đây lúc nào cũng trong 
tình trạng hoạt động liên tục, khả năng tập 
trung rất kém và không được lâu, rất dễ 
bị phân tâm bởi những thứ xung quanh. 
Sau một thời gian trị liệu tại Viện, với sự 
nhiệt tình của các chuyên gia, con trai 
tôi đã có những cải thiện rõ rệt. Bản thân 
tôi cũng đã được chuyên gia chỉ cho một 
số phương pháp tâm lý mà tôi có thể áp 
dụng ở nhà. Tôi xin cảm ơn tới tập thể 
chuyên gia của Viện.”

 Chị Khanh - Hà Nội

Tuy nhiên, thông thường nhất, trẻ em và thanh 
thiếu niên có các triệu chứng và rối loạn vượt 
qua ranh giới chẩn đoán. Ví dụ, trên 25% trẻ bị 
rối loạn tăng động giảm chú ý sẽ liên quan đến 
những vấn đề về về lo âu và 25% trong số đó đáp 
ứng các tiêu chí về rối loạn cảm xúc.

Những vấn đề phổ biến
Những vấn đề sức khoẻ tâm thần ở trẻ em và 
thanh thiếu niên thường xuất phát từ nhiều 
nguyên nhân chủ yếu như môi trường gia đình, 
trường học, lối sống, khó khăn trong các mối 
quan hệ, những sự kiện gây tổn thương trong 
cuộc sống, các thói quen sinh hoạt…Và các vấn 
đề tâm thần phổ biến ở độ tuổi trẻ em và thanh 
thiếu niên thuộc các rối loạn về:
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KHÁM VÀ CHỮA BỆNH TÂM THẦN

Giới thiệu chung
Sức khỏe tâm thần là yếu tố quan trọng trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của mỗi người. Các 
bệnh về tâm thần như:  tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn tâm thần cấp, rối loạn hoang tưởng, rối loạn 
cảm xúc, loạn thần thực tổn, rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu... các rối loạn tâm thần có thể 
có chuyển biến tốt, ổn định trong thời gian dài nếu như tiếp nhận điều trị sớm và đúng phương pháp. Vì 
vậy, Viện Tâm lý và Tâm thần Việt Pháp luôn hướng đến mục tiêu xây dựng một môi trường tốt nhất  phối 
hợp cùng các gia đình và cộng đồng xã hội giúp bệnh nhân có được cuộc sống khỏe mạnh.

Chức năng nhiệm vụ
-  Thực hiện khám, tư vấn, điều trị ngoại trú cho bệnh nhân mắc các chứng rối loạn tâm thần ở mọi lứa 

tuổi. Thực hiện các kỹ thuật điều trị tiên tiến với đội ngũ y bác sĩ có tay nghề và kinh nghiệm giup hỗ 
chợ công tác tư vấn, đánh giá và trị liệu.

-   Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức 
năng, đào tạo...

-  Hợp tác quốc tế: Thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về khám chữa bệnh, nghiên cứu 
khoa học, đào tạo cán bộ với các tổ chức, nhóm nghiên cứu quốc tế, doanh nghiệp trong các dự án 
nghiên cứu; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế về các lĩnh vực tâm lý, tâm thần ngắn 
hạn cũng như dài hạn.

Dịch vụ khám chữa bệnh
Khám tổng quát sức khỏe tâm thần( theo hướng dẫn quy trình khám bệnh phòng khám chuyên khoa 
tâm thần)

Tư vấn hướng dẫn, kê đơn điều trị các rối loạn tâm thần và hành vi, nghiện chất theo phân loại bệnh 
quốc tế ICD - 10F

Điều trị cụ thể các rối loạn bệnh lý về sức khỏe tâm thần theo phân loại bệnh quốc tế ICD-10F:
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Song song với đó, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn và kết hợp điều trị bằng các phương pháp tâm lý, trị 
liệu,  phục hồi chức năng.

F00- F09  Các rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm cả rối loạn tâm thần triệu chứng 

F10- F19  Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất tác động tâm thần

F20- F29  Bệnh tâm thần phân liệt, các rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng

F30- F39  Rối loạn khí sắc (Cảm xúc)

F40- F48  các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stressvaf dạng cơ thể

F50- F59  Các hội chứng hành vi kết hợp với các rối loạn sinh lý và nhân tố cơ thể

F60- F69  Các rối loạn nhân cách và hành vi ở người thành niên 

F70- F79  Chậm phát triển tâm thần

F80- F89  Các rối loạn về phát triển tâm lý

F90- F98  Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên
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ĐÀO TẠO

Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt-Pháp hợp tác với Hiệp hội Pháp ngữ Tâm lý và Tâm bệnh học trẻ 
em và thanh thiếu niên (APPEA) tổ chức các Khóa đào tạo chuyên sâu cho các chuyên gia trong lĩnh 
vực tâm lý học lâm sàng, đặc biệt chuyên sâu về các kỹ năng và các công cụ đánh giá.

Mục tiêu của các Khóa đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cho các nhà tâm lý học lâm sàng về các 
rối loạn tâm lý, các kỹ năng để xác định các rối loạn thông qua sử dụng các công cụ đánh giá, đặc 
biệt là các kỹ năng sử dụng các công cụ này trong công việc thực hành lâm sàng.

Các khóa học ngắn hạn do Viện đào tạo và cấp chứng chỉ
• Rối loạn học tập: Tiếp cận lâm sàng và chẩn đoán

• K-ABC-II: đánh giá lâm sàng và tâm lý thần kinh đối với các chức năng nhận thức

• Đánh giá tâm lý ở trẻ nhỏ: WPPSI-IV, NEMI-2, trò chơi, tranh vẽ

• WISC-V: Đánh giá trí tuệ dành cho trẻ em và thanh thiếu niên

• Đánh giá các rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em: Các công cụ được đề xuất và phương pháp 
tiếp cận tích hợp

• Rối loạn hành vi và ADHD ở trẻ em: Đánh giá và hỗ trợ

• Đánh giá và hỗ trợ rối loạn hành vi ở trẻ nhỏ từ 3-6 tuổi

• PEP-3

• Kỹ năng làm cha mẹ và quản lý hành vi con cái

• Các khoá đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực tâm thần học

• Tổ chức, thiết kế các chương trình giáo dục, phòng ngừa

• Tổ chức các hội thảo tâm thần học trong nước và quốc tế.
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NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Hướng nghiên cứu chính
Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt-Pháp là một tổ chức khoa học công nghệ, hoạt động theo chứng nhận 
của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội số: B-16/2019/ĐK-KH&CN. Chiến lược của Viện Tâm lý và Tâm 
thần học Việt-Pháp là trở thành một cơ sở nghiên cứu chuẩn mực, thực hiện các dự án khoa học công 
nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của nền khoa học tiên tiến trên thế giới, 
góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Tâm lý và Tâm thần học Việt Nam. Mục tiêu của Viện sẽ trở 
thành cơ sở uy tín về nghiên cứu trong quá trình hội nhập quốc tế, chuyển giao tri thức và ứng dụng các 
sản phẩm KH&CN chất lượng cao.

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện là các chuyên gia trong và ngoài nước, đã là chủ trì các đề tài dự 
án nghiên cứu quốc tế và quốc gia.

Với mục tiêu như trên, Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt-Pháp triển khai thực hiện các hướng nghiên 
cứu chính như sau:

-  Nghiên cứu về cảm nhận hạnh phúc, cảm 
nhận hạnh phúc của trẻ em trong các môi 
trường khác nhau;

-  Nghiên cứu các vấn đề tâm lý học đường, tâm 
lý học phát triển, các vấn đề học sinh gặp phải 
và các biện pháp can thiệp;

-  Nghiên cứu các phương pháp đánh giá, can 
thiệp, trị liệu trong tâm lý và tâm thần học;

- Trường học hạnh phúc;

-  Xây dựng, thích nghi các công cụ đánh giá 
tâm lý, tâm thần;

-  Nghiên cứu các vấn đề tâm lý học xã hội, tâm 
lý học các tổ chức và các ứng dụng trong việc 
phát triển tổ chức, phát triển con người;

-  Nghiên cứu phân luồng, hướng nghiệp và giáo 
dục hướng nghiệp;

-  Nghiên cứu xây dựng các mô hình trường học, 
mô hình tổ chức tiên tiến, hiện đại...
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NGHIÊN CỨU

Các dự án nghiên cứu của Viện đã thực hiện

• Quản lý giáo dục: Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn, NXB ĐHQGHN, (Tái bản 2 lần: 2014, 
2016). Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên - Đồng tác 
giả, 2011).

• Ứng dụng tâm lý học trong quản lý giáo dục: 
Tiếp cận theo hướng hành vi tổ chức, NXB 
ĐHQGHN. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên - Đồng 
tác giả, 2018).

• Quản lý văn hóa nhà trường, NXB ĐHQGHN, 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên - Đồng tác giả, 
2019).

• Nghiên cứu sự hạnh phúc ở trường học của học 
sinh Việt Nam: tiếp cận đánh giá đa chiều. Trần 
Thu Hương (viết chung với Ngô Thanh Huệ), Tạp 
chí Tâm lý học Xã hội, số 3, 2018.

• Đánh giá của người chăm sóc về khả năng ứng 
phó với lạm dụng tình dục ở người chưa thành 
niên có khuyết tật trí tuệ. Trần Thu Hương (viết 
chung với Nguyễn Thị Phương, Phạm Trung 
Kiên), Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 4, 2018, 
tháng 4/2018.

• Guimard, P., Bacro, F., Ferrière, S., Ngo, H. 
(2015). Le bien-être des élèves à l’école 
et au collège : validation d’€™une échelle 
d’évaluation multidimensionnelle et analyses 
différentielles. Ministere Francais de 
l’Education Nationale

• Guimard, P., Bacro, F., Ferrière, S., Ngo, H. (2015). 
Le bien-être des élèves à l’école et au collège: 
validation d’une échelle multidimensionnelle: 
analyses descriptives et différentielles. 
Education & Formations, n°88.

• Đánh giá sự hài lòng của học sinh và cha 
mẹ học sinh tại trường THCS tại TP. Hà 
Nội;  thuộc chương trình 01X-12; 2016-2018.  
Ngô Thanh Huệ
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Viện tâm lý và tâm thần học Việt - Pháp có đội ngũ cán bộ, chuyên gia, bác sỹ, các 
nhà sư phạm, cố vấn là các chuyên gia đầu ngành về tâm lý học, tâm lý giáo dục 
và tâm thần học. Trong đó, có các chuyên gia tâm lý là các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc 
sĩ chuyên ngành Tâm lý đã công tác lâu năm trong môi trường giáo dục và có kinh 
nghiệm trong tham vấn, trị liệu tâm lý, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu.
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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

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

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

GS. TS. 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

Phát triển ngôn ngữ, các rối loạn ngôn 
ngữ và ngôn ngữ trị liệu.

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA
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PGS.TS. Tâm lý học

TRẦN THU HƯƠNG 
Tốt nghiệp TS. 

Đại học Toulouse
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.

PGS.TS. Tâm lý học 

NGUYỄN MINH ĐỨC  
Tốt nghiệp TS. 
Đại học Paris 7
Cộng hòa Pháp

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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BS. Chuyên khoa cấp I 

NGUYỄN THÁI BÌNH
Chuyên ngành Tâm thần

ĐH Y Thái Nguyên

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

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

BS. 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

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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PGS. TS. Tâm lý

TRẦN THÀNH NAM
Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Tâm bệnh học; 
Đánh giá tâm lý; 
Đánh giá năng lực trí tuệ; 
Can thiệp, trị liệu; 
Kỹ năng làm cha mẹ và    
quản lý hành vi con cái.

PGS.TS. Tâm lý giáo dục

BÙI THỊ THÚY HẰNG
Trường ĐH Paris X, Nanterre

Cộng hòa Pháp

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Giáo dục học

Giáo dục tiểu học

Tâm lý giáo dục



www.tamlyvietphap.vn 25www.tamlyvietphap.vn 25

TS. Tâm lý trẻ em 
và giáo dục

NGÔ THANH HUỆ 
Đại học Nantes
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, cảm nhận hạnh phúc.

TS. Tâm lý học

TRẦN THU HƯƠNG 
ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN

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.
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ThS. Giáo dục học

NGUYỄN THỊ TAM HÀ 
ĐH Lê-nin-grat (Liên Xô cũ)

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.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN   

TS. Tâm lý (đánh giá năng lực)

AMY NGUYEN
ĐH Montreal, Canada

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Đánh giá kỹ năng. Đánh giá học tập. 
Đánh giá chương trình. Sử dụng công 
nghệ và truyền thông trong đánh giá.
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BS. Chuyên khoa cấp I 

NGUYỄN NHẬT QUỲNH 
Trường Đại học Y tế công cộng

BS. Chuyên khoa nội tổng hợp

NGUYỄN ĐỨC ANH
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

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

Chuyên khoa nội tổng hợp.
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Thạc sỹ

NGUYỄN THỊ DIỆU ANH
ĐH Vanderbilt Hoa Kỳ

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Các rối loạn hành vi ở trẻ em và vị 
thành niên

Các kỹ năng làm cha mẹ.

ThS. Tâm lý học lâm sàng

VŨ THÙY VÂN  
Đại học Nantes
Cộng hòa Pháp

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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Bác sỹ

LOURDES ANNOUSSAMY
Hanoi French Hospital - Hanoi

Bác sỹ CK cấp I

NGUYỄN THỊ SÁU
Bệnh viện Tâm thần ban ngày 

Mai Hương

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Y tá điều dưỡng.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chuyên khoa tâm thần.
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Thời gian vừa qua, Viện tâm lý và tâm thần học Việt - Pháp 
đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo, hội thảo 

Tọa đàm khoa học “Ứng phó với stress học đường” 
được tổ chức cùng CLB Đọc sách cùng con vào 
ngày 26/08/2019

Khóa học đào tạo tâm lý học đường cho các thầy cô 
các trường THCS, THPT tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 5-6/10, Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt – 
Pháp đã tổ chức thành công Tọa đàm tại trường 
Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), 
sự kiện đầu tiên trong chuỗi Tọa đàm về chủ đề 
“Trường học Hạnh phúc” với sự tham gia thuyết 
giảng của bà Agnes Florin, GS.TS Tâm lý Trẻ em và 
Giáo dục Cộng hòa Pháp, chuyên gia cao cấp nhiều 
tổ chức quốc tế như UNICEF, CONFEMEN, OCDE.

Tọa đàm khoa học “Trường học hạnh phúc” 
do Viện tâm lý và tâm thần học Việt-Pháp và 
Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội phối hợp tổ 
chức ngày 8/10/2019

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TỔ CHỨC
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Tọa đàm chủ đề “Trường học Hạnh phúc” do 
Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt – Pháp tổ 
chức với sự tham gia của GS TS Agnes Florin 
(Cộng hòa Pháp)

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Dự án” Xây dựng văn 
hóa Nguyễn Siêu- Kiến tạo trường học hạnh phúc” 
giữa trường tiểu học- THCS và THPT Nguyễn Siêu 
và Viện tâm lý và tâm thần học Việt-Pháp

Khóa học Hướng dẫn sử dụng và diễn giải kết quả 
trắc nghiệm PEP-3 do Thạc sỹ Nguyễn Thị Diệu Anh 
giảng dạy

Khóa học “Kỹ năng làm cha mẹ và quản lý hành 
vi con cái” do PGS.TS Trần Thành Nam giảng dạy 
cho các phụ huynh có con độ tuổi đi học.
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