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Trong số này 

Mừng sinh nhật CCIHP T. 1 

CCIHP ký hợp đồng với USAID T. 2 

Khuyến khích tự xét nghệm HIV 
bằng dung dịch mệng 

T. 3 

Trại hè cho nhóm lãnh đạo trẻ T. 3 

CCIHP đã có buổi kỷ niệm 10 năm thành 

lập trong không khí vui tươi, phấn khởi 

tại Tản Đà resort. Tại sự kiện này, 

những trò chơi thú vị không chỉ tạo ra 

nhiều niềm vui và tiếng cười, mà còn 

tạo nên một tinh thần đồng đội tuyệt 

vời cho các thành viên. Vào buổi chiều, 

sau khi thư giãn bằng một số động tác 

yoga, các CCIHPer đã ôn lại chặng 

đường mà tổ chức đã đi qua và trở   

thành một trong các tổ chức phi chính phủ 

được chú ý và thành công nhất tại Việt 

Nam. Các bài tập nhóm là cơ hội để mọi 

người có thời gian suy ngẫm về các giá trị 

của CCIHP và vai trò của mỗi thành viên 

cũng như đóng góp trong 10 năm tới cho 

tổ chức của các thành viên để đảm bảo 

rằng mọi người ai cũng có cuộc sống khỏe 

mạnh và viên mãn. 

MỪNG SINH NHẬT CCIHP 

THÁNG 8.2018 

A365, một diễn đàn sáng kiến dựa vào web 
nhằm hỗ trợ cha mẹ có trẻ tự kỷ của 
CCIHPs, sẽ tiếp tục cung cấp các công cụ 
hiệu quả và hữu ích cho việc hỗ trợ sàng 
lọc và can thiệp. Tính đến tháng 5/2018, 
khoảng 13.000 ca xét nghiệm sàng lọc (xét 
nghiệm ASQ và MCHAT) đã được thực hiện  

cho  trẻ từ 9 tháng đến 48 tháng tuổi trên 
a365.vn. 
Hơn 65 video clip mẫu được xây dựng và 
đăng trên a365.vn để hỗ trợ các bậc cha mẹ 
có con mắc chứng tự kỷ có thể can thiệp tại 
nhà. 3 video mẫu khác cũng được xây dựng 
trong tháng 8. 

A365 TIẾP TỤC XÂY DỰNG TÀI LIỆU CAN THIỆP CHO              

TRẺ  TỰ  KỶ 

Trang 4 Trang1 

T. 4 A365 tiếp tục xây dựng tài lieu 
can thiệp cho trẻ tự kỷ 

T. 4 
DIỄN ĐÀN KẾT NỐI THANH NIÊN HOẠT ĐỘNG VỀ SỨC 

KHỎE SINH SẢN,  TÌNH DỤC VÀ QUYỀN  

Một diễn đàn hoạt động thanh niên về sức 
khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền 
đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến 
ngày 24 tháng 8. Diễn đàn đã tập hợp 30 
nhà lãnh đạo trẻ đến từ các tổ chức và 
mạng lưới khác nhau để chia sẻ và trao đổi 
các phương pháp hay nhất nhằm tạo ra 
không gian an toàn cho giới trẻ để có thể 
thảo luận các vấn đề về tình dục. Diễn đàn 
bao gồm thanh niên dân tộc thiểu số, 
thanh niên LGBTIQ và thanh niên khuyết 
tật. Một loạt các chủ đề đa dạng đã được 
thảo luận, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, 
phá thai an toàn, kinh nguyệt và cách 
phòng tránh HIV/AIDS. Các nhà lãnh đạo  

Diễn đàn kết nối thanh niên  

CCIHP chào mừng bà Baron, Phó Đại sứ mới 

được bổ nhiệm của đại sứ quán Hà Lan. 

Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Baron 

tới Việt Nam và bà đang chờ đón sứ mệnh 

của mình tại nơi này. CCIHP là một trong 

những tổ chức Việt Nam đầu tiên mà bà tới 

thăm. Bà được giới thiệu về các công  

việc mà CCIHP thực hiện và đặc biệt là vai 

trò của CCIHP trong việc hỗ trợ các mạng 

lưới thanh niên và lãnh đạo trẻ. Bà rất ấn 

tượng với những ý tưởng mà bà đã đề nghị 

CCIHP đề xuất. Hiện đề xuất này đã được 

đệ trình và chúng tôi hy vọng sẽ sớm được 

nhận được tin vui. 

GẶP MẶT PHÓ ĐẠI SỨ MỚI ĐƯỢC BỔ NHIỆM CỦA ĐẠI SỨ QUÁN 

HÀ LAN  

Sự  kiện trong tháng tiếp theo 

trẻ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của không 
gian an toàn để thảo luận về các vấn đề này, 
sự cần thiết bảo mật thông tin và tầm quan 
trọng của sự an toàn trên mạng. 

Ứng phó và dự phòng bạo lực 
dựa trên cơ sở giới 

T. 2 



Sau nhiều tháng làm việc và thảo luận, 

CCIHP đã được USAID trao quyền thực hiện 

một dự án mới quan trọng. Dự án mang tên 

Tôi lớn mạnh với mục đích tổng thể là phát 

triển dịch vụ liên chuyên khoa, dễ tiếp cận, 

có chất lượng tốt và bền vững để hỗ trợ 

người có khuyết tật (NKT), đặc biệt là trẻ 

em (dưới 16 tuổi) có khuyết tật trí tuệ và 

khuyết tật phát triển (KTTT&PT), chẳng hạn 

như hội chứng tự kỷ (ASD). 

Dự án sẽ được hợp tác với Bộ Y tế, tổ chức 

phi chính phủ quốc tế và MCNV để phát 

triển các kỹ năng của nhân viên y tế về hoạt 

động trị liệu (OT), ngữ âm trị liệu (SALT) và 

vật lý trị liệu (PT), sau đó tạo điều kiện để 

họ làm việc cùng nhau trong các nhóm đa 

ngành. Dự án cũng sẽ tiếp tục phát triển 

trang A365 và Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam 

(VAN) để đảm bảo rằng cha mẹ của trẻ tự 

kỷ có thể can thiệp và hỗ trợ cho con em 

mình tại nhà. Sẽ có các chuyên gia quốc tế  

đến từ Ấn Độ và Australia với chuyên môn 

sâu rộng tham gia phát triển các dịch vụ này 

và dự án sẽ được triển khai tại hai tỉnh miền 

Trung Việt Nam là Thừa Thiên Huế và Quảng 

Nam. 

Đây là một trong những dự án lớn nhất mà 

CCIHP đảm nhận với ngân sách tài trợ là 2 

triệu USD trong vòng 3 nsăm. Đây cũng sẽ là 

một công việc đầy thử thách nhưng cũng rất 

thú vị, nhằm giúp cho những người trẻ 

khuyết tật có thể phát triển tốt hơn. 

 

 

25 học sinh đến từ các trường ở Hà Nội đã 

tham gia trại hè từ ngày 3 đến ngày 5 

tháng 8 tại Khách sạn Quân đội. Sự kiện 

này được diễn ra hàng năm nhằm trao 

quyền và khuyến khích các em học sinh 

điều hành và thành lập đội ngũ Lãnh đạo 

trẻ, nơi họ có thể thảo luận và lên kế 

hoạch cho các hoạt động liên quan đến 

sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền. Năm 

nay, chủ đề trọng tâm là về tầm quan 

trọng trong công tác phòng chống quấy 

rối, lạm dụng tình dục và đưa ra các chính 

sách chống bắt nạt trong trường học. 

Mặc dù đây là một vấn đề rất nghiêm túc, 

nhưng nó vẫn được giải quyết theo cách 

vui vẻ, sáng tạo và sinh động cho những 

học sinh học thông qua các trò chơi, thảo  

luận nhóm và nghệ thuật. Như một học sinh 

đã nói: 

“Trại hè thật tuyệt, giáo viên rất vui. 

Phương pháp giảng dạy của giáo viên rất 

dễ hiểu. Các trò chơi và thảo luận nhóm 

giúp các thành viên trở nên gần gũi và 

thân thiện hơn. Tôi mong muốn được tiếp 

tục tham gia trại hè trong những năm tới” 

 

Trang 2 Trang 3 

CCIHP KÝ HỢP ĐỒNG VỚI USAID TRẠI HÈ CHO NHÓM LÃNH ĐẠO TRẺ 

Nhóm nghiên cứu về HIV/AIDS của CCIHP 

đã tiến hành 2 chuyến đi thực địa để thu 

thập số liệu tại TP. HCM và Hà Nội. Các 

nghiên cứu viên đã tiến hành phỏng vấn 

sâu và thảo luận nhóm tập trung với  bạn 

tình của những người tiêm chích ma túy 

 và nữ mại dâm để hiểu rõ hơn về sở thích và 

mối quan tâm của họ xung quanh việc xét 

nghiệm HIV. Nghiên cứu định tính này sẽ được 

phân tích để đưa ra cách tốt nhất nhằm giới 

thiệu và hỗ trợ việc tự kiểm tra HIV trong nhóm 

cộng đồng này. 

KHUYẾN KHÍCH TỰ XÉT NGHIỆM HIV NHANH BẰNG MIỆNG 

DỰ PHÒNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC VÀ CÁC HÀNH VI       

CÓ HẠI 

CCIHP đã ký Kế hoạch Làm việc Hàng năm 

với UNFPA nhằm tăng cường công tác dự 

phòng và ứng phó với bạo lực và các hành 

vi có hại. Đây là bước đánh dấu sự khởi đầu 

trong nỗ lực chung của hai bên và trong 

tháng 9, kế hoạch này sẽ được chính thức  

ra mắt tại một sự kiện cụ thể. Cũng theo đó, 

trong tháng 9 sẽ có một buổi hội thảo tập 

huấn cho nam thanh niên để khuyến khích sự 

tham gia của họ trong công tác phòng chống 

bạo lực trên cơ sở giới. 


