Vietnam Autism Network
Recommendations
Kiến nghị của
Mạng lưới Người Tự kỷ Việt nam
Chúng tôi, đại diện của người tự kỷ, cha mẹ, anh chị em và các thành viên trong gia đình
có người tự kỷ, đại diện của các câu lạc bộ và các tổ chức liên quan tới hội chứng tự kỷ,
với hơn 70 người, đã tập trung tại Hà nội, Việt nam trong hai ngày 29 và 30 tháng 8 năm
2013 để tham dự Hội thảo về Lộ trình Thành lập Mạng lưới Gia đình Người tự kỷ Việt
nam (gọi tắt là VAN) với chủ đề “Hướng tới một cộng đồng thân thiện với người tự kỷ”.
Chúng tôi vinh dự được Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội, bà Đặng Huỳnh Mai, Chủ tịch Liên hiệp hội Người khuyết tật, đã đến
phát biểu khai mạc và tham dự Hội thảo. Hội thảo đã đồng thuận và thiết lập Mạng lưới
Người khuyết tật Việt Nam.
Phù hợp các Nguyên tắc các nguyên tắc của Công ước của Liên Hiệp quốc về Quyền của
Người khuyết tật (CRPD); Tuyên bố cấp bộ trưởng về thập kỷ của người khuyết tật tại
khu vực Châu Á Thái Bình Dương (2013-2022); Chiến lược Incheon để “Hiện thực hoá
Quyền của người khuyết tật”; Tuyên bố Bali về Tăng cường Vai trò và Sự tham gia của
Người khuyết tật trong Cộng đồng ASEAN; và Khuyến nghị Bandar Seri Begawan về
Tự kỷ, với Luật Người khuyết tật Việt Nam, chúng tôi đã luôn nỗ lực đưa ra tiếng nói
của người tự kỷ, cha mẹ, anh chị em và những người thân trong gia đình có người tự kỷ
đến với cộng đồng. Cam kết được chia sẻ đối với việc thành lập Mạng lưới Người Tự kỷ
Việt nam là: “Cùng hành động ngay vì Trẻ tự kỷ”.
Từ những quan điểm nêu trên, Hội thảo đưa ra các khuyến nghị sau:
1. Chứng Tự kỷ cần được Chính phủ Việt Nam xem xét trong các luật pháp, chính
sách và chương trình hành động xã hội liên quan đến khuyết tật và phát triển;
2. Theo các nhu cầu của người tự kỷ và các thành viên của gia đình họ, cần tạo cơ
hội về giáo dục, chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội, đào tạo nghề, việc làm cho người
tự kỷ với sự hỗ trợ của các chuyên gia về chứng tự kỷ;
3. Tiến hành liên tục các nghiên cứu về chứng tự kỷ để hỗ trợ việc xây dựng kế
hoạch, thực hiện và đánh giá các biện pháp can thiệp cần thiết;
4. Cần tổ chức các khóa xây dựng năng lực cho trẻ tự kỷ, cha mẹ, anh chị em và các
thanh viên khác trong gia đình, cán bộ công tác xã hội và các nhà hoạch định
chính sáchđể đáp ứng hiệu quả cho các nhu cầu của trẻ tự kỷ;
5. Cần đưa ra và áp dụng các phương pháp được chuẩn hóa để đánh giá trẻ có chứng
tự kỷ và can thiệp cho trẻ tự kỷ dựa trên bằng chứng;
6. Trong quan hệ đối tác với Chính phủ Việt nam thông qua Bộ Lao Động Thương
binh Xã hội, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Liên hiệp hội Người Khuyết tật Việt nam và

các cơ quan/tổ chức liên quan tại Việt Nam, cần kiện toàn Mạng lưới Người Tự
kỷ Việt nam để thực hiện hiệu quả các kế hoạch hành động của mình để tạo ra
môi trường thuận lợi cho người tự kỷ được sống tự lập trong cộng đồng;
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các đơn vị tổ chức: Bộ Lao động Thương
Binh Xã hội (MOLISA), Liên hiệp Hội Người Khuyết tật Việt Nam (VFD), Trung tâm
Phát triển Khuyết tật Châu Á Thái Bình Dương (APCD), Mạng lưới Người tự kỷ
ASEAN (AAN). Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn cho sự hỗ trợ quý báu từ Quỹ Hội nhập
ASEAN- Nhật bản (JAIF) trong việc tổ chức Hội thảo.

