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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN  

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

Tôi ghi tên dưới đây: 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nơi  

công tác 
Chức danh 

Trình độ 

chuyên môn 

Tỷ lệ(%) 

đóng 

góp vào 

việc tạo 

ra giải 

pháp 

1 

Trần Thị 

Phương 

Thảo 

24/11/1983 

Bệnh 

viện Tâm 

thần 

Nhân viên 

Khoa Tâm 

thần Trẻ em 

CN.PHCN 

/VLTL 
100% 

Là tác giả đề nghị công nhận giải pháp sau đây là sáng kiến: 

1. Tên giải pháp 

Bộ công cụ đa năng giúp gia tăng nhận thức và vận động cho trẻ đang can 

thiệp tại Khoa Tâm thần Trẻ em - Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

2. Chủ đầu tư tạo ra giải pháp  

Khoa Tâm thần Trẻ em - Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

3. Lĩnh vực áp dụng 

Tâm lý và phục hồi chức năng. 

4. Ngày giải pháp được áp dụng lần đầu tiên hoặc áp dụng thử 

Từ tháng 3 năm 2022 đến nay. 

5. Mô tả giải pháp 

5.1. Thực trạng trước khi áp dụng giải pháp 

Trong thời gian qua, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Khoa Tâm 

thần Trẻ em - Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng ngày một nhiều với các tình trạng 

bệnh lý ngày một phức tạp, bệnh viện cũng đã đầu tư nhiều trang thiết bị và dụng 

cụ để can thiệp trẻ. Thế nhưng các dụng cụ được thiết kế tuy có mẫu mã phong 

phú, đa dạng về chất liệu nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như: 



- Chưa đáp ứng được nhu cầu trong việc lựa chọn sử dụng các dụng cụ phù 

hợp với từng mức độ khác nhau của trẻ. 

- Tính năng linh hoạt vừa được chơi vừa được học đúng với mục đích can 

thiệp của nhân viên trị liệu còn hạn chế. 

- Khó áp dụng trong các buổi hoạt động can thiệp nhóm. 

- Giá thành của các bộ thiết kế sẵn khá cao. 

Vậy nên việc sáng tạo ra Bộ công cụ đa năng giúp gia tăng nhận thức và vận 

động cho trẻ là rất cần thiết và hữu ích. 

5.2. Nội dung giải pháp 

5.2.1 Mục tiêu 

Bên cạnh việc giải quyết những hạn chế của những bộ công cụ có sẵn thì BỘ 

CÔNG CỤ ĐA NĂNG còn mang lại những tác dụng sau: 

- Giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, quan sát. 

- Giúp trẻ phát triển khả năng nhận thức. 

- Giúp trẻ phát triển vận động tinh. 

- Gia tăng kỹ năng phán đoán, giải quyết vấn đề. 

- Phát triển kỹ năng nhận dạng hình ảnh. 

- Phát triển được tính kiên nhẫn nhờ vào việc thiết lập mục tiêu xác định. 

- Phát triển kỹ năng phối hợp tay mắt… 

- Gia tăng trao đổi thông tin, thiết lập mối quan hệ, giúp trẻ hòa nhập tốt hơn. 

*Đặc điểm NỔI BẬT của bộ dụng cụ 

* Hiệu quả 

  - Bộ dụng cụ có thể sử dụng rộng rãi trên nhiều độ tuổi hay nhiều chẩn đoán 

khiếm khuyết ở trẻ như Rối loạn Phổ Tự Kỷ, Rối loạn tăng động giảm chú ý,  Rối 

loạn ngôn ngữ diễn đạt... 

  - Có nhiều mức độ khác nhau để nhà trị liệu có thể lựa chọn phù hợp với 

mục đích buổi can thiêp theo tình trạng của trẻ. 

 - Bộ dụng cụ có thể vừa được sử dụng trong các buổi can thiệp cá nhân vừa 

được sử dụng trong các buổi can thiệp nhóm. 

 



* Dễ làm 

- Vật liệu nắp chai nước đã sử dụng nên vừa dễ tìm và vừa thể hiện sự thân 

thiện với môi trường.  

- Những hình ảnh được áp dụng cho mục đích của buổi can thiệp có thể dễ 

kiếm trên Google. 

- Vì tính dễ làm nên có thể hướng dẫn cho phụ huynh tự làm ở nhà để tập 

cho trẻ. 

* Giá thành rẻ 

- Bộ công cụ đa năng này được hoàn thiện với giá thành rất rẻ vì đã tận dụng 

được những chế phẩm đã sử dụng (chỉ cần khoảng 100 ngàn đồng là ta đã có ngay 

bộ công cụ đa năng này).  

5.2.2. Quy trình thực hiện 

a) Thu thập thông tin 

* Nhằm giúp trẻ thích thú cũng như đạt hiệu quả cao hơn cho việc sử dụng 

dụng cụ thì trước tiên hãy tìm hiểu thông tin từ: 

- Gia đình trẻ: hỏi sở thích trẻ về đồ vật, con vật, trái cây… 

 - Quan sát trẻ trực tiếp. 

- Test đánh giá và chẩn đoán của Bác sĩ. 

 Sau đó đánh giá và lên kế hoạch lựa chọn mức độ phù hợp của bộ dụng cụ 

để can thiệp cho trẻ. 

b) Tiến hành thực hiện 

Bộ công cụ được phân chia 03 mức độ căn bản, tuỳ từng mức độ phát triển 

của trẻ mà sẽ có những mức độ áp dụng bộ công cụ phù hợp.  

MỨC ĐỘ 1 

* Mục tiêu trẻ sẽ đạt được 

- Trẻ sẽ cảm thấy thích thú khi tham gia các hoạt động can thiệp 

- Trẻ sẽ cải thiện vận động tinh và kỹ năng phối hợp tay - mắt bằng việc thực 

hiện được các kỹ năng của bàn tay như Cầm, nắm, xoay nắp chai. 

- Trẻ sẽ phát triển khả năng quan sát và ngôn ngữ qua việc nhận dạng và nói 

được tên từ 2 đến 4 hình ảnh dán trên nắp chai. 



- Trẻ sẽ gia tăng khả năng tập trung chú ý qua việc thực hiện đúng các yêu 

cầu của hoạt động.  

* Yêu cầu vật dụng 

- Môt tấm gỗ: trên bề mặt tấm gỗ có các miệng nắp chai nhựa được gắn cố 

định (hình a). 

- Nắp chai nhựa: 2 đến 4 nắp, phía trên nắp có dán hình ảnh (Dán bằng miếng 

dán âm dương), mỗi nắp một hình, hình ảnh sẽ có thể do nhà trị liệu lựa chọn để 

phù hợp với mục đích của buổi can thiệp (hình b và c). 

         

    Hình a Hình b              Hình c 

* Các bước thực hiện  

B1: NVTL ngồi đối diện với trẻ, tạo sự tập trung chú ý cho trẻ (hình 1) 

B2: NVTL hướng dẫn trẻ bằng lời nói đồng thời làm mẫu hoạt động (hình 2 

và 3) 

B3: NVTL cầm tay và hướng dẫn trẻ cách cầm, bỏ đúng vị trí miệng chai và 

xoay nắp chai sao cho khít (hình 4) 

B4: NVTL yêu cầu trẻ thực hiện mà không cần trợ giúp (hình 5) 

B5: NVTL hướng dẫn trẻ đọc tên các hình ảnh có trên nắp chai (hình 6 ). 

LƯU Ý: NVTL hãy luôn khen ngợi và động viên trẻ mỗi khi trẻ thực hiện 

đúng. 

        

Hình 1 Hình 2               Hình 3 

 



       

       Hình 4    Hình 5                 Hình 6 

MỨC ĐỘ 2 

* Điều kiện áp dụng 

Trẻ đã thực hiện tốt các hoạt động mức độ 1. 

* Mục tiêu trẻ sẽ đạt được 

- Trẻ sẽ cảm thấy thích thú trong các hoạt động can thiệp. 

- Trẻ sẽ phát triển khả năng quan sát - ngôn ngữ bằng việc nhận dạng và nói 

được 4 đến 8 hình ảnh dán trên nắp chai. 

- Trẻ sẽ phát triển khả năng tập trung chú ý và khả năng phán đoán, giải quyết 

vấn đề bằng việc đặt đúng vị trí của nắp chai có dán hình ảnh tương ứng với tờ 

hình ảnh đã được in sẵn. 

- Trẻ sẽ phát triển kỹ năng thiết lập kế hoạch bằng việc biết cách bấm chuông 

báo hiệu bắt đầu và kết thúc hoạt động. 

Yêu cầu vật dụng 

- Một tấm gỗ: trên bề mặt tấm gỗ có các miệng nắp chai nhựa được gắn cố 

định (hình 7). 

- Nắp chai nhựa: 4 đến 8 nắp, phía trên nắp có dán hình ảnh (Dán bằng miếng 

dán âm dương), mỗi nắp một hình, hình ảnh sẽ có thể do nhà trị liệu lựa chọn để 

phù hợp với mục đích của buổi can thiệp (hình 8 và 9). 

- Những tờ giấy được in những hình ảnh theo hàng ngang tương ứng với hình 

ảnh trên nắp chai (vị trí hình ảnh được thay đổi ở mỗi tờ in) (Hình 10). 

- Một cái chuông bấm (Hình 11) 

       

    Hình 7                      Hình 8                Hình 9 



    

     

   Hình 10 Hình 11 

Các bước thực hiện 

B1: NVTL ngồi đối diện với trẻ, tạo sự tập trung chú ý cho trẻ (hình 11) 

B2: NVTL cho trẻ xem tờ giấy được in những hình tương ứng với nắp chai 

(hình 12) 

B3: NVTL hướng dẫn trẻ đậy các nắp chai vào đúng vị trí tương ứng với tờ 

giấy in sẵn. Trong bước này NVTL nên làm mẫu hoạt động để trẻ có thể quan sát 

và dễ hiểu (hình 13) 

B4: NVTL hướng dẫn trẻ bấm chuông bắt đầu thực hiện hoạt động. (hình 

14). 

B5: NVTL yêu cầu trẻ thực hiện hoạt động. (hình 16 ) 

B6: Sau khi trẻ thực hiện xong hướng dẫn trẻ bấm chuông như báo hiệu hoạt 

động đã kết thúc (hình 17 ) 

B7: NVTL hướng dẫn trẻ đọc tên các hình ảnh mà trẻ vừa hoàn thành (hình 

18) 

                 

       Hình 11 Hình 12                       Hình 13 

 



                            

Hình 14                                   Hình 15                               Hình 16 

 

          

   Hình 17      Hình 18 

LƯU Ý: NVTL luôn động viên và khuyến khích trẻ mỗi khi trẻ làm đúng. 

MỨC ĐỘ 3 

Điều kiện áp dụng 

Trẻ đã thực hiện tốt các hoạt động ở mức độ 2. 

Mục tiêu trẻ sẽ đạt được 

- Trẻ sẽ cảm thấy thích thú trong các hoạt động can thiệp. 

- Trẻ sẽ phát triển khả năng quan sát, vận động tinh và ngôn ngữ bằng nhận 

dạng đúng, biết cách dán các hình ảnh vào nắp chai và đọc tên các hình ảnh. 

-  Trẻ sẽ phát triển khả năng tập trung chú ý, khả năng tư duy, phán đoán và 

giải quyết vấn đề bằng cách đặt đúng vị trí nắp chai có hình ảnh tương ứng với  

tờ giấy in sẵn theo hàng ngang hoặc hàng dọc. 

- Trẻ sẽ phát triển kỹ năng quản lý thời gian bằng việc biết cách quan sát 

đồng hồ cát để có thể tập trung hoàn thành hoạt động. 

Yêu cầu vật dụng 

- Môt tấm gỗ: trên bề mặt tấm gỗ có các miệng nắp chai nhựa được gắn cố 

định (hình 11) 

- Nắp chai nhựa: 8 đến 12 nắp, phía trên mỗi nắp có miếng dán âm dương 

(hình 12) 



- Chuẩn bị những hình ảnh có gắn miếng dán âm dương phía sau, những hình 

ảnh do nhà trị liệu chọn lựa để phù hợp với buổi can thiệp (hình 13) 

- Những tờ giấy được in hình ảnh từ 2 hàng tương ứng với hình ảnh trên nắp 

chai, hình ảnh do nhà trị liệu lựa chọn sao cho phù hợp với mục đich của buổi can 

thiệp (Hình 14) 

- Một cái chuông bấm (Hình 15) 

- Một cái đồng hồ cát (Hình 16) 

                   

                 Hình 11 Hình 12 Hình 13 

                   

 Hình 14 Hình 15          Hình 16 

Các bước thực hiện: 

B1: NVTL ngồi đối diện với trẻ, tạo sự tập trung chú ý cho trẻ (hình 17) 

B2: NVTL hướng dẫn trẻ quan sát những hình ảnh và chọn ra các hình tương 

ứng với những hình ảnh trong tờ in sẵn (hình 18) 

B3: NVTL hướng dẫn trẻ dán các hình đã chọn vào trên bề mặt nắp chai 

(hình 19) 

B4: NVTL yêu cầu trẻ đậy các nắp chai đã được dán hình vào vị trí tương 

ứng với tờ hình in sẵn (hình 20) 

B5: Sau khi trẻ đã thực hiện đúng hoạt động, hướng dẫn trẻ quan sát đồng hồ 

cát trong khi thực hiện. Nhắc trẻ bấm chuông khi bắt đầu và kết thúc hoạt động 

(hình 21). 



         

        Hình 17                      Hình 18                        Hình 19 

       

Hình 20                   Hình 21 

LƯU Ý: Ngoài 3 mức độ căn bản trên thì NVTL có thể gia tăng độ khó của 

hoạt động bằng cách gia tăng số lượng nắp chai, yêu cầu trẻ hoàn thành trong thời 

gian ít hơn... 

*Ý nghĩa của Cái chuông bấm và đồng hồ cát: 

-  Đồng hồ cát không những việc giúp trẻ gia tăng tập trung, tạo sự khác biệt 

của bộ dụng cụ mà còn giúp trẻ biết cách quản lý, sắp xếp  thời gian khi thực hiện 

hoạt động. 

-  Cái chuông bấm như một cách giúp trẻ hướng sự tập trung chú ý khi thực 

hiện hoạt động và biết cách báo hiệu khi kết thúc hoạt động. 

-  Chuông bấm và đồng hồ cát vừa tạo nên sự khác biệt với những bộ dụng 

cụ có sẵn vừa như là vật xúc tác giúp cho trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động. 

5.3. Khả năng áp dụng của giải pháp 

- Vì đây là bộ công cụ vừa đa năng, hữu ích , dễ làm, giá thành lại rẻ nên có 

thể áp dụng rộng rãi ở các bệnh viện, các trung tâm can thiệp trẻ hoặc các trường 

mầm non. 

6. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng 

giải pháp 

- Đúng như cái tên sáng kiến: Bộ công cụ đa năng giúp trẻ gia tăng nhận thức 

và vận động. 



-  Sự đa năng của bộ dụng cụ được thể hiện rõ trong nhiều cách thức, phương 

pháp dạy, áp dụng theo từng tình trạng của trẻ. Chúng ta có thể giúp trẻ cải thiện 

cả về vận động, nhận thức, ngôn ngữ chỉ trong bộ công cụ đa năng này. 

- Những khó khăn trong việc tìm kiếm những bộ công cụ theo đúng như mục 

đích, yêu cầu của nhân viên trị liệu đã được giải quyết bằng cách dễ dàng tìm trên 

Google những hình ảnh liên quan đến nội dung mà nhân viên can thiệp muốn 

hướng đến. 

-  Trẻ trở nên thích thú trong các giờ can thiệp vì trẻ vừa được chơi vừa được 

học.  

-  Chất lượng buổi học được nâng cao. 

-  Góp phần cải thiện những khiếm khuyết ở trẻ . 

-  Những băn khoăn lo ngại về giá cả để mua bộ công cụ thiết kế sẵn cũng có 

thể được giải quyết vì bộ công cụ đa năng này được hoàn thiện với giá thành rất 

rẻ (chỉ cần khoảng 100 ngàn đồng là ta đã có ngay bộ công cụ đa năng này).  

-  Góp phần mang lại hiệu quả cao hơn trong các buổi hoạt động nhóm: trẻ 

tự tin thể hiện bản thân, các mối quan hệ được thiết lập giữa các trẻ, giúp trẻ hòa 

nhập tốt hơn. 

-  Bộ dụng cụ đã được chia sẻ với phụ huynh cách làm cũng như hướng dẫn 

sử dụng tùy theo mức độ của trẻ để can thiệp cho bé tại nhà và đã dược phụ huynh 

đánh giá cao tác dụng của bộ dụng cụ. 

- Bộ dụng cụ cũng đã nhận được phản hồi tích cực từ các nhân viên trị liệu 

tại khoa sau khi sử dụng để can thiệp cho trẻ.  

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

- Nhân viên trị liệu/ giáo viên dạy trẻ khiếm khuyết. 

- Hình ảnh được nhân viên trị liệu chọn theo mục đích can thiệp và được in 

màu. 

- Tấm bảng bằng gỗ hoặc vật liệu cứng để có thể cố định các cổ chai nhựa 

- Những nắp chai tương ứng và được dán keo âm dương trên bề mặt của mỗi 

nắp nhựa. 

- Đồng hồ cát. 



- Chuông bấm. 

8. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có) 

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Đà Nẵng, ngày  12 tháng 9 năm 2022 

Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị nơi 

giải pháp được áp dụng 

 

 

 

 

BS. CKII Lâm Tứ Trung 

Người nộp đơn 

 

 

 

 

 

CN. Trần Thị Phương Thảo 

 

 

  



MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BỘ DỤNG CỤ KHI ĐƯỢC NVTL SỬ DỤNG 

ĐỂ CAN THIỆP CHO TRẺ KHIẾM KHUYẾT TẠI KHOA VÀ MỘT SỐ 

HÌNH ẢNH KHI PHỤ HUYNH SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ ĐỂ TẬP CHO 

TRẺ Ở NHÀ. 

 

                                           

             

 

 

 

                   

 

                 

 

 



MỘT SỐ PHẢN HỒI CỦA NHÂN VIÊN TRỊ LIỆU TẠI KHOA VÀ PHỤ 

HUYNH  SAU KHI SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ ĐA NĂNG 

 

               

 

 

  


