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Năm 2022 là một năm đầy thử thách đối với Trung tâm RTCCD với sự giảm
sút các nguồn tài trợ, quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong những
tháng đầu năm và những thay đổi trong cơ chế quản lý của Chính phủ đối với
các dự án và nghiên cứu viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên, qua tất cả những
thách thức, các nhà tài trợ, các đối tác và các bạn đồng nghiệp vẫn luôn cùng
đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường. Với sự đồng hành đó, chúng
tôi đã có thể vượt qua khó khăn để tiếp tục theo đuổi mục tiêu đã định, bao
gồm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và giải quyết các vấn đề
về y tế công cộng, đặc biệt đối với các đối tượng yếu thế. Chúng tôi đã có
những thay đổi và bước đầu đã nhân rộng thành công mô hình can thiệp cộng
đồng về phát triển trẻ toàn diện. Đồng thời cũng đưa ra các sáng kiến mới,
những cách tiếp cận mới nhằm khắc phục các ảnh hưởng của đại dịch COVID-
19 và tiếp tục thực hiện các hoạt động một cách hiệu quả. 

Qua đây, tôi cũng xin trân trọng thông báo tới các nhà tài trợ, đối tác và các
quý đồng nghiệp về sự thay đổi nhân sự của Ban giám đốc Trung tâm RTCCD.
Giám đốc đồng thời là thành viên sáng lập của RTCCD - BS. TS. Trần Tuấn đã
nghỉ hưu từ tháng 10/2022 và tôi sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm
RTCCD trong nhiệm kỳ 2023 – 2027. 

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị đối với công việc của chúng tôi
trong suốt năm vừa qua.

Trần Thị Thu Hà 
Giám đốc

Thư ngỏ từ Ban giám đốc
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Phòng chống bệnh 
Không lây nhiễm và 
góp ý xây dựng 
chính sách 

Hoạt động trong năm 2022 

Sức khỏe tâm trí 

 Công tác xã hội

Phát triển trẻ 
toàn diện                          



Tăng cường thực thi Luật Phòng chống Tác hại của Rượu, bia
tại Việt Nam;
Thúc đẩy sự tham gia của những người chung sống với bệnh
không lây nhiễm trong vận động xây dựng các chính sách liên
quan đến điều trị, chăm sóc và hỗ trợ; 
Vận động tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm
nguy hại như thuốc lá, rượu bia, và đồ uống có đường trong
tiến trình vận động Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt (sửa đổi). 

Năm 2022, Trung tâm RTCCD tiếp tục đảm nhiệm vị trí điều phối
của Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật về Phòng chống Bệnh không lây nhiễm
Việt Nam (NCDs-VN). Cùng với 12 tổ chức thành viên, NCDs-VN
đã thực hiện nhiều hoạt động góp ý xây dựng chính sách về
phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, bao gồm: 

Phòng chống bệnh 
Không lây nhiễm và góp ý 

xây dựng chính sách



CÁC  KẾT QUẢ CHÍNH

02 báo cáo rà soát luật và khuyến nghị chính sách được gửi tới Ban soạn thảo
Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Một số khuyến nghị của NCDs-
VN đã được ghi nhận trong phiên bản dự thảo luật mới nhất (Ví dụ: Ban soạn
thảo đã ghi nhận khuyến nghị của NCDs-VN và thêm 01 chương cụ thể trong
Luật về nội dung khám chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận)

01 chiến dịch truyền thông đã được thực hiện để tăng cường kiến thức của
người dân và các nghiên cứu viên trẻ về phòng chống bệnh không lây nhiễm
và bao phủ y tế toàn dân. Kết quả đạt được: 

02 buổi sinh hoạt khoa học được tổ chức với sự tham gia của 150 giảng viên, nghiên cứu
viên và sinh viên của Trường Đại học Y tế Công cộng (HUPH)

01 cuộc thi viết bài và thiết kế đồ họa được tổ chức nhằm giúp sinh viên HUPH tìm hiểu về
bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ, và bao phủ y tế toàn dân.

01 bộ ấn phẩm truyền thông (07 tranh thông tin và 03 tờ thông tin) về bệnh không lây
nhiễm và bao phủ y tế toàn dân được thiết kế và chia sẻ rộng rãi. 

Phối hợp với Tổ chức Y học Cộng đồng tổ chức 02 hội thảo trực tuyến và chia sẻ 35 bài
đăng trên mạng xã hội (Facebook) với mục tiêu nâng cao kiến thức của người dân về các
yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm, và tầm quan trọng của tài chính y tế cho công
tác phòng chống bệnh không lây nhiễm, từ đó đưa ra những khuyến nghị xác đáng, thiết
thực giúp Ban soạn thảo trong quá trình sửa đổi Dự thảo Luật Khám chữa bệnh. 



01 thư khuyến nghị được gửi tới Quốc hội ngay trước
phiên họp Quốc hội thảo luận về nguồn lực tài chính cho
Phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Thư
khuyến nghị với những thông điệp mạnh mẽ về tầm
quan trọng và cấp bách của việc tăng thuế suất tiêu thụ
đặc biệt đối với các sản phẩm nguy hại (thuốc lá, rượu
bia và đồ uống có đường) nhằm tạo ra một quỹ tài chính
cho y tế dự phòng thực hiện các hoạt động tăng cường
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam. 

Kết quả là Quốc hội đã có công văn gửi Thủ tướng
Chính phủ đề nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo các Bộ,
Ban ngành liên quan xem xét đề nghị của NCDs-VN.
Thư khuyến nghị của NCDs-VN đã góp phần vào việc
ban hành Quyết định số 508/QĐ-TTg phê duyệt Chiến
lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 của Thủ
tướng Chính phủ ký ngày 23/04/2022 về việc xây dựng
lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và
rượu bia nhằm hạn chế sản xuất, tiêu dùng, và đáp ứng
các cam kết quốc tế, đồng thời rà soát, điều chỉnh thuế
suất tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng để phù
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

CÁC
KẾT QUẢ CHÍNH



Một khóa học trực tuyến “Cha mẹ uống rượu, bia làm
chậm sự phát triển của trẻ” đã được xây dựng. Khóa
học với nội dung dự phòng sớm tác hại của rượu, bia
cho trẻ em được phát triển và chia sẻ trên trang web
“Hành trình đầu đời” – nền tảng đào tạo trực tuyến
dành cho cha mẹ trong tuần cuối tháng 12/2022. Kết
quả 92% (127/138) người học hoàn thành với điểm
kiểm tra kiến thức sau khoá học đạt >80%.

Thông qua chuyến tham quan học tập 01 tháng tại Thái Lan, hai
thành viên của Ban điều phối NCDs-VN đã có cơ hội học hỏi
nâng cao kiến thức về các mô hình can thiệp thành công trong
phòng, chống tác hại của rượu, bia và tạo ra một mạng lưới đối
tác khu vực Đông Nam Á tiềm năng cùng hoạt động trong lĩnh
vực này. Sau chuyến tham quan, một chuỗi tọa đàm trực tuyến
được thiết kế và tổ chức trong trong khoảng thời gian từ tháng
12/2022 đến tháng 01/2023 để chia sẻ kinh nghiệm từ các đối
tác quốc tế trong dự phòng và kiểm soát tác hại của rượu, bia. 

CÁC  KẾT QUẢ CHÍNH

https://ejol.vn



Website học tập trực tuyến 
https://ejol.vn/

Scan QR code

Cùng với Đại học Monash, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, RTCCD đã tạo ra một bước tiến lớn trong xây dựng
nền tảng đào tạo dành cho cha mẹ về phát triển trẻ toàn diện
tại Việt Nam “Hành trình đầu đời”. 

Dự án “Hành trình đầu đời”, đồng tài trợ bởi Grand Challenges
Canada và Porticus, đã được nhân rộng toàn bộ 109 xã/phường
thuộc tỉnh Hà Nam và đồng thời thí điểm tại 10 nhà máy tại Hà
Nội và tỉnh Hà Nam.

Kết quả từ những sáng kiến đổi mới 

PHÁT TRIỂN TRẺ 
TOÀN DIỆN                 

Mô hình đào tạo trực tiếp (5 khóa học trực tiếp với 20 bài học)
được chuyển đổi sang hình thức mô hình kết hợp (20 bài học
trực tuyến và 3 buổi thực hành trực tiếp tại trạm y tế) và mô
hình trực tuyến (20 bài học trực tuyến). 8 khóa học đã được
xây dựng và đưa lên trang web (5 khóa học dành cho cha mẹ; 1
khóa học dành cho cán bộ y tế; 1 khóa học dành cho giáo viên
mầm non; và 1 khóa học cho cán bộ Hội phụ nữ). 



Các chỉ số chính 

      cuốn sách của chương trình đã được NXB Nhã Nam mua 
bản quyền và phân phối toàn quốc

bài báo gửi đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế

bài viết về mô hình trên các báo trong nước

buổi phát sóng trên đài truyền hình trung ương và tỉnh

lượt xem trên kênh YouTube EJOL1.700.000

 thành viên đăng ký trang web học trực tuyến2.000

lượt học viên đã hoàn thành hoặc đang học trực tuyến1.700

             người chăm sóc trẻ đã học thực hành trực
tiếp về phát triển trẻ toàn diện, trong đó:
           *  1.065 công nhân khu công nghiệp 
           *  13.370 cha mẹ, ông bà tại Hà Nam

14.453

02

03

07

04



Tôi đã tham gia học online trên web của chương trình Hành Trình Đầu Đời. Sau các
khóa học, tôi đã hiểu rõ hơn và áp dụng được vào thực tế, tôi thích nhất là các chủ
để về ăn bổ sung cho trẻ nhỏ, cách lựa chọn các nhóm thực phẩm, nuôi con bằng
sữa mẹ, đọc truyện cho trẻ và chơi với trẻ bằng thẻ học. Tôi đã áp dụng kiến thức
học được vào nuôi dạy con trai tôi, hiện nay cháu được 11 tháng tuổi. Cả tôi và
chồng đều cùng tham gia học.

Góp ý xây dựng 
chính sách

Cảm nghĩ của một người mẹ sau khi hoàn thành
khóa học trực tuyến: 

“

”
Từ những phản hồi tích cực của công nhân khu công nghiệp sau
khi tham gia các khóa học, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
đã ủng hộ cho việc giới thiệu trang web học trực tuyến “Hành
trình đầu đời - EJOL” đến lãnh đạo công đoàn của 63 tỉnh thành
tại hội thảo ngành. Bộ Y tế cũng đồng ý giới thiệu chương trình
EJOL trong Chương trình đào tạo Giảng viên quốc gia về dinh
dưỡng cho 1000 ngày đầu đời.

Mô hình học tập trực tuyến EJOL đã được coi như một ví dụ
điển hình về thực hành tốt và được trình bày trong các hội thảo
quốc tế tại Mexico, Hà Lan và nhiều hội thảo trực tuyến khác.

RTCCD đã hoàn thành “Hướng dẫn
Chuyên môn về Chăm sóc Phát triển
Toàn diện Trẻ em trong 5 năm đầu đời”
dành cho cán bộ y tế theo đề nghị của
Bộ Y tế và UNICEF Việt Nam. Phiên bản
cuối cùng đã được hoàn thành và đã
trình Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2022.

 



SUPERB FEATURES

Khảo sát trực tuyến “Ý kiến của công
nhân khu công nghiệp về an toàn nơi gửi
trẻ” được thực hiện với công nhân khu
công nghiệp nhằm xác định thực trạng
các cơ sở gửi trẻ, khó khăn của công
nhân trong quá trình tìm kiếm và sử dụng
dịch vụ, và đánh giá về an toàn của trẻ
em khi sử dụng dịch vụ gửi trẻ.

Đây là một nghiên cứu cắt ngang, sử
dụng phương pháp nghiên cứu định
lượng. Hơn 700 công nhân tại 10 nhà máy
(5 nhà máy ở Hà Nội và 5 nhà máy ở Hà
Nam) hiện đang có con từ 6 đến 60
tháng tuổi đã tham gia nghiên cứu thông
qua tự điền bảng hỏi khảo sát trực tuyến. 

Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng cho
các khuyến nghị chính sách gửi đến Tổng
liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ
quan truyền thông để vận động thực hiện
hiệu quả chủ trương an toàn nơi gửi trẻ và
đảm bảo đời sống con em công nhân theo
Quyết định số 105/2020/NĐ-TTg về phúc
lợi cho con em công nhân khu công
nghiệp tại các cơ sở chăm sóc trẻ em và
Quyết định 404/2014/NĐ-TTg về chiến
lược phát triển dịch vụ giữ trẻ tư thục tại
khu công nghiệp. 

Nghiên cứu   



Đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức cho các mô hình
tập huấn trực tiếp truyền thống nhưng cũng là một trong những
động lực dẫn đến sự ra đời của ý tưởng tạo dựng một nền tảng
đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến về công tác xã hội. 

Năm 2022, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ HealthRight International và
tài trợ của Boeing Foundation, nền tảng đào tạo trực tuyến về
kỹ năng công tác xã hội trên trang web https://kynangctxh.vn
được xây dựng và bắt đầu đưa vào vận hành thí điểm. Trang
web được triển khai với mong muốn trong tương lai các cán bộ
và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại tuyến cộng
đồng có cơ hội học tập nâng cao kỹ năng thực hành công tác xã
hội vào bất kỳ thời gian nào và tại bất kỳ đâu, vượt qua rào cản
về điều kiện thời gian, khoảng cách địa lý và những hạn chế về
tài chính.

Nâng cao kỹ năng 
thực hành công tác xã hội 

Từ ngày 20 – 23/06/2022, khóa tập huấn dành cho giảng viên nòng
cốt “Ứng dụng và lồng ghép kỹ thuật Sơ cứu tâm lý Tâm lý xã hội
(Psychosocial First Aid) và phương pháp nghiên cứu định tính Câu
chuyện hình ảnh (Photovoice) trong hỗ trợ cho người trở về sau
nạn buôn bán người và trẻ em bị xâm hại” đã được tổ chức tại Hà
Nội với sự tham gia của 30 học viên đến từ Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội, Sở Lao động –Thương binh và xã hội/Trung tâm
Công tác xã hội của các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La và Quảng
Ninh, các giảng viên Công tác xã hội đến từ các trường Đại học Sư
phạm Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tổng đài quốc
gia bảo vệ trẻ em 111, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, và cán bộ
của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. 

CÔNG TÁC 
XÃ HỘI

Xây dựng nền tảng đào tạo trực tuyến: https://kynangctxh.vn

Các khóa tập huấn trực tiếp

https://kynangctxh.vn/
https://kynangctxh.vn/


Là một thành viên của mạng lưới International Social Service (ISS), RTCCD
tiếp tục nhận được các đề nghị hỗ trợ và thực hiện đánh giá từ các thành
viên của mạng lưới ISS. Trong năm 2022, RTCCD đã hoàn thành 4 báo cáo
đánh giá gia đình gửi tới các đối tác. Các dịch vụ RTCCD đã cung cấp bao
gồm thực hiện đánh giá gia đình chăm sóc thay thế cho trẻ em Việt Nam
đang sống tại nước ngoài theo đề nghị của các tòa án gia đình, hỗ trợ cung
cấp thông tin pháp lý liên quan đến trẻ em, hỗ trợ tái hòa nhập cho người
lớn và trẻ em trở về từ nước ngoài. 

Đánh giá ca
và các dịch vụ 
công tác xã hội 

CÔNG TÁC 
XÃ HỘI



Phòng khám Cây Thông Xanh Giáo dục cộng đồng và dịch vụ ngoại tuyến

Khám đánh giá phát triển toàn diện và sức khỏe tâm trí: 255 lượt 
Trị liệu sức khỏe tâm trí trẻ em: 1.979 lượt.

Trong gần 9 năm hoạt động, từ tháng 4 năm 2014 đến năm 2022, phòng
khám từng bước phát triển với những tăng trưởng bền vững. Năm 2022,
tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền
kinh tế toàn thế giới. Tại Việt Nam, Chính phủ có những quy định nghiêm
ngặt yêu cầu các tổ chức và toàn dân phải tuân thủ để phòng chống dịch
Covid 19, vì thế các hoạt động Phòng khám cũng chỉ hoạt động trở lại từ
tháng 6/2022, tuy nhiên phòng khám vẫn đạt được kết quả với những dấu
ấn quan trọng. 

Số lượt khách hàng sử dụng dịch vụ trong 6 tháng cuối năm đạt 2.234 lượt.

Trong đó, tỷ lệ khách hàng mới đến do khách hàng cũ giới thiệu, và khách
hàng tái sử dụng dịch vụ chiếm tỷ lệ khá cao, đạt tới hơn 70%. Đây chính là
thước đo cho sự thành công trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ phòng
khám.

Ngoài việc thực hiện các hoạt động dịch vụ ở trụ sở chính, Phòng
khám đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, trị liệu cho trẻ em gặp khó
khăn về phát triển tại các trường mầm non. Trong 6 tháng cuối
năm, Phòng khám đã tổ chức 2 hội thảo cho phụ huynh học sinh,
giáo viên của 2 trường mầm non với chủ đề “Các mốc phát triển của
trẻ và dấu hiệu tâm lý cần hỗ trợ trẻ 2- 5 tuổi”. Đặc biệt, cũng chính
từ hoạt động này, với sự hưởng ứng và hỗ trợ của Phụ huynh, giáo
viên nhà trường, Phòng khám đã thiết lập và cho đi vào hoạt động
tại trường mầm non dịch vụ “Tư vấn, trị liệu sức khỏe tâm trí trẻ em”
tại trường.

Các bác sĩ và chuyên gia tâm lý của GPC cũng đã thực hiện 4 lớp
tập huấn về sơ cấp cứu cho 250 giáo viên mầm non.

SỨC KHỎE TÂM TRÍ



Hỗ trợ trẻ với hội chứng tăng động 
giảm chú ý (ADHD)

 

Ước tính khoảng 4% (khoảng từ 3% - 8%), tương đương 1 triệu trẻ em dưới 18 tuổi ở Việt
Nam mắc hội chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) (NHP, 2021; Tổng cục Thống
kê, 2019). Trong số trẻ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2021, trẻ
mắc hội chứng ADHD chiếm 20% số trẻ nhập viện. Các gia đình ở nông thôn/miền núi,
công nhân tại các khu công nghiệp, những người ít được tiếp cận với các phòng khám và
bác sĩ chuyên khoa, sẽ bị ảnh hưởng bởi vòng xoáy căng thẳng và nghèo đói khi trong gia
đình có trẻ mắc hội chứng ADHD và trẻ em bị phân biệt đối xử và gặp khó khăn trong việc
học hành.

Với sự hỗ trợ tài chính từ Tổ chức Tình nguyện viên Quốc tế Úc (AVI), khóa
học trực tuyến “Hiểu đúng về ADHD để giúp con” đã được xây dựng nội
dung trong năm 2022, nhằm cung cấp cho cha mẹ kiến thức nền tảng về
ADHD, môi trường phù hợp cho trẻ và hướng dẫn cách tương tác hiệu quả.
Khóa học ADHD được tích hợp vào trang web học tập trực tuyến “Hành
Trình Đầu Đời – EJOL” và sẽ được thí điểm cho cha mẹ ở cả thành thị,
nông thôn và khu công nghiệp tại Việt Nam (tháng 1 – tháng 6 năm 2023).



Nhóm Sức khỏe Tâm trí trung tâm RTCCD phối hợp với nhóm giảng viên khoa
tâm lý thuộc Đại học Y Dược Huế tổ chức khóa tập huấn “Tham vấn viên đồng
đẳng: Giúp bạn vượt gánh nặng tâm lý” để dự phòng can thiệp trầm cảm và tự
tử cho công nhân tại 2 nhà máy tại tỉnh Hà Nam.

Khóa học đã đào tạo 50 công nhân nòng cốt để hiểu và triển khai mô hình sơ
cứu tâm lý dành cho công nhân có nguy cơ tự tử. Chương trình đào tạo được
chuyển thể từ phiên bản mô hình của Australia để phù hợp sử dụng tại Việt Nam. 

Bằng chứng từ các nghiên cứu đã cho thấy rằng đại dịch COVID-19 đã làm tăng
nguy cơ tự tử, ý định tự tử cũng như việc thực hiện hành vi tự tử trong đối tượng
công nhân nhà máy do bị giảm giờ làm, mất việc, do các tác động kinh tế,
giảm/mất thu nhập. Hoạt động này đã góp phần trực tiếp hỗ trợ những người
công nhân đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19.

Hỗ trợ công nhân khu công nghiệp đối phó
với các rối loạn căng thẳng, trầm cảm và tự
tử sau đại dịch COVID-19



 

RTCCD trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, các tổ chức đối
tác và các cá nhân đã cùng hợp tác và hỗ trợ chúng tôi
trong năm vừa qua. 

Quỹ Grand Challenges Canada 
Quỹ Boeing Foundation
Tổ chức IOGT-NTO Movement Thụy 
Điển 
Liên minh Phòng chống Bệnh không 
lây nhiễm Toàn cầu (NCDA)
Tổ chức Chiến dịch vì Trẻ em Không 
Thuốc lá (CTFK)
Tổ chức Porticus
Mạng lưới Tình nguyện viên quốc tế - 
AVI Úc

Bộ Y tế
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Thông tin và Truyền thông
Ban Tuyên giáo Trung Ương
Ban Kinh tế Trung Ương
Sở Y tế các tỉnh
Tổ chức HealthRight International 
Tổ chức OneSky
Trường Đại học Y tế Công cộng thuộc Đại học 
Harvard
Mạng lưới dịch vụ xã hội quốc tế ISS

Nhà tài trợ Các đối tác

Tổ chức tình nguyện viên Abroader
Trường đào tạo quốc tế (School for 
International Training)
Đại học Sydney, Úc
Đại học Monash, Úc
Đài truyền hình quốc gia VTV1, VTV3, 
VTC1
Đài tiếng nói Việt Nam VOV1, VOV2
Liên minh Năng lượng Bền vững Việt 
Nam
Đối tác Một Sức khỏe – ONEHEALTH
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Điện thoại: (84 - 24) 36280350 
Email: office@rtccd.org.vn
http://www.rtccd.org.vn 
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Các tình nguyện viên 
và thực tập sinh


