
Giáo sư Hà Vĩnh Thọ 

Giáo sư Hà Vĩnh Thọ từng làm việc cho Ủy ban Chữ thập đỏ 

Quốc tế (ICRC) tại các vùng chiến sự ở khắp châu Á, Trung Đông, 

châu Phi và châu Âu trước khi trở thành Giám đốc Chương trình của 

Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH) ở Bhutan. Ông là giáo 

sư thỉnh giảng tại một số trường đại học, trong đó có UCLouvain 

(Bỉ), Đại học Osnabrück (Đức) và Đại học Geneva (Thụy Sỹ). 

Giáo sư Thọ còn là Chủ tịch Học viện Eurasia về Hạnh phúc 

và An sinh, đồng thời là nhà đồng sáng lập Quỹ Eurasia - một tổ chức 

phi chính phủ chuyên triển khai các chương trình giáo dục cho thanh 

thiếu niên khuyết tật cũng như phát triển các dự án sinh thái ở Việt 

Nam trong hai mươi năm qua. 

 

Ông đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực Giáo dục đặc biệt và trị liệu Xã hội với tư 

cách là một giáo viên, một nhà trị liệu, chia sẻ cuộc sống hàng ngày với những trẻ vị thành 

niên có nhu cầu đặc biệt về trí tuệ và hành vi. Trong thời gian này, ông cũng là giám đốc của 

Trường Cao đẳng Công tác Xã hội và Giáo dục Đặc biệt ở Thụy Sĩ.  

 

Giáo sư Hà Vĩnh Thọ đã viết giáo trình Trường học hạnh phúc ở Việt Nam, bước đầu 

được áp dụng tại Huế. Ông tư vấn cho các công ty muốn thực hiện các nguyên tắc Tổng Hạnh 

phúc Quốc gia (GNH) trong tổ chức của họ, bao gồm B. Grimm/Thái Lan, Happy 

Mandala/Trung Quốc, BITIS/Việt Nam và SIG Thụy Sĩ. Ông là một diễn giả quốc tế nổi tiếng 

về đổi mới giáo dục, GNH, hạnh phúc và phúc lợi cho cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp. 

Ông có bằng tiến sĩ tâm lý và giáo dục tại Đại học Geneva. Ông đã được trao bằng Tiến sĩ 

danh dự của Đại học Shenandoah, Virginia / Hoa Kỳ. 

 

Ông đã kết hôn hạnh phúc được 50 năm, có 2 con, 5 cháu và một chắt. 

 


