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Giới thiệu về  AAFV

Hội Hữu Nghị Pháp-Việt (AAFV)

 được thành lập vào năm 1961, là một tổ chức phi lợi nhuận theo luật của Cộng Hoà Pháp
(luật ngày 1 tháng 7 năm 1901), hoạt động tại Việt Nam. Tình hữu nghị dựa trên sự giao
lưu gần gũi và vì lợi ích chung của hai nước.

 với mục tiêu

- Duy trì và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Pháp và nhân
dân Việt Nam,

- Giới thiệu văn hóa, xã hội của hai nước, thúc đẩy hợp tác, với mục tiêu phát
triển bền vững,

- Thực hiện các dự án cứu trợ khẩn cấp hoặc phát triển để giúp đỡ các hộ gia
đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chất độc da cam, ở
vùng núi và nông thôn,

- Hỗ trợ giáo dục và đào tạo cho những thanh niên có khả năng tài chính hạn
hẹp.



Vào năm 2019, AAFV khởi xướng dự án "Solidarité Talents Vietnam "

 Thành lập Trường Đào Tạo các ngành nghề kỹ thuật số, chuyên gia lập trình web.

 Góp phần đào tạo nghề kỹ thuật số cho thị trường lao động tại Việt Nam

 Cung cấp một phương pháp học tập kết hợp lý thuyết với thực hành, với phương
pháp giảng dạy ứng dụng ngay vào thực tế

 Đào tạo các bạn trẻ từ 18 đến 30 tuổi, từ người trái ngành, người chưa có nghề
nghiệp ổn định, sinh viên công nghệ thông tin, vv..., đến những người yêu thích hay
muốn chuyển nghề về công nghệ thông tin

 Đào tạo những lập trình viên tài năng, phát huy tố chất và tư duy lập trình, có
định hướng để trở thành những lập trình viên chuyên nghiệp

Mục tiêu của dự án
«Solidarité Talents Vietnam»



 Ưu tiên cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, có chí hiếu học và
khao khát thành công trong lĩnh vực kỹ thuật số. Có sự quan tâm đặc biệt đến nữ
giới, những người có mong ước thành công trong lĩnh vực kỹ thuật số.

 tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, được tiếp
cận một chương trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật số và các kỹ năng cần thiết
để hoà nhập ngay lập tức vào môi trường doanh nghiệp.

Mục tiêu của dự án
«Solidarité Talents Vietnam»

AAFV thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự hội 
nhập thành công của những người trẻ tuổi vào ngành công nghiệp 

kỹ thuật số, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số và 
phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). 



Địa điểm

Một trong những địa điểm sau sẽ được chọn để thành lập trung tâm đào tạo
thí điểm đầu tiên cho dự này, hai địa điểm khác vẫn đang trong giai đoạn
nghiên cứu khả thi.

 Miền Bắc, quận Đống Đa (Hà Nội, Việt Nam)
 Miền Trung, thành phố Đà Lạt (thành phố trên Cao Nguyên, Việt

Nam)
 Miền Nam, thành phố Cần Thơ (cách thành phố Hồ Chí Minh 168

km)

Cần Thơ là thành phố lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long và có khu
công nghiệp (ZI) rộng 30 ha, nơi không chỉ các nhà máy công nghiệp
được lắp đặt (xử lý nước, thu hồi năng lượng từ chất thải, v.v.) mà còn
rất nhiều các công ty dịch vụ về linh kiện điện tử, công nghệ thông
tin, kỹ thuật máy tính, v.v.

Trung tâm dịch vụ việc làm tại thành phố Cần Thơ đã tập hợp những
lợi thế đặc biệt và tuyệt vời để lắp đặt trung tâm thí điểm đầu tiên. Dự án
này đã nhận được ý kiến rất thuận lợi từ giám đốc trung tâm, sau chuyến
thăm của đoàn AAFV vào tháng 11 năm 2019.



 Chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn Pháp nói riêng và châu Âu nói
chung. Học viên được tiếp cận những xu hướng công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực
công nghệ thông tin, được rèn luyện khả năng tư duy độc lập và sáng tạo trong lĩnh vực
kỹ thuật số.

 Chương trình đào tạo được xây dựng theo mô hình "vừa học vừa làm" - "learning
by doing", chuyên sâu và chuyên nghiệp. Nhờ thực hành chuyên nghiệp và chuyên sâu,
người học có thể tự tin đáp ứng được ngay các điều kiện tuyển dụng của các doanh
nghiệp.

 Đội ngũ giảng viên có trình độ, kinh nghiệm trong các công ty trong và ngoài nước
trong việc quản lý hệ thống thông tin và các dự án kỹ thuật số. Do đó, người học được
hưởng lợi từ kinh nghiệm thực tế của họ xung quanh các quan điểm rộng lớn được cung
cấp bởi kỹ thuật số.

Kế  hoạch đào tạo



 Ngôn ngữ cơ bản của khóa đào tạo là tiếng Anh. Tiếng Anh thực hành và
chuyên ngành sẽ được bổ túc song với chương trình đào tạo. Tiếng Pháp, ngoại
ngữ, sẽ được cung cấp thêm, được giảng dạy bởi các giáo viên chuyên môn.

 Kết nối và hợp tác với doanh nghiệp, từ quá trình xây dựng nội dung đào tạo,
cho đến tuyển sinh, giám sát và đánh giá cuối cùng, để tạo cơ hội nhận thực tập
sinh và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

 Kỹ thuật tìm kiếm việc làm sẽ được sử dụng để hỗ trợ và hướng dẫn những học
viên chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng, đi phỏng vấn ngay sau khi tốt nghiệp.

 Thời gian đào tạo 12 tháng và 6 tháng thực tập tại doanh nghiệp.

Kế  hoạch đào tạo



Thực tế, hòa nhập, chuyên nghiệp 
Nội dung học được chia thành nhiều mô đun.
Giảng viên sẽ đưa ra nhiều tình huống thực tế
tại doanh nghiệp dưới hình thức một Mô hình
doanh nghiệp trong lớp học để học viên giải
quyết vấn đề dưới góc nhìn của nhân viên.
Qua đó học viên có thể nắm bắt được nguyên
tắc làm việc trong doanh nghiệp và trao dồi
các kỹ năng để áp dụng khi đi làm.

Ứng dụng thực hành 
Sau khi tiếp thu được phần cơ bản của
các ngôn ngữ lập trình, nền tảng, tư
duy, cốt lõi trong lập trình.
Học viên sẽ được ứng dụng thực hành
ngay bằng các dự án mẫu.

Khả năng tư duy độc lập 
và sáng tạo 

Học phương pháp và công cụ để xây dựng
kiến thức và kỹ năng.
Kỹ năng tư duy và sáng tạo được hình
thành thông qua kinh nghiệm.
Do đó, học viên trở nên tự chủ và linh hoạt.

Học bằng cách tương tác
Học viên sẽ học theo từng nhóm dưới
sự hướng dẩn và theo dỏi của các giảng
viên.
Các kỹ năng được hình thành qua sự
tương tác trong nhóm.

Phương pháp đào tạo



Phương pháp đào tạo

 Phương pháp đào tạo dựa trên các khóa đào tạo trong môi trường quốc tế : 

- kiến thức kỹ thuật, 

- kỹ năng thực hiện nghề nghiệp và tiếp thu một tư thế chuyên nghiệp, 
- kỹ năng giao tiếp trong công ty.

 Song với việc bồi dưỡng các kiến thức về các công cụ hỗ trợ lập trình, học viên được
bổ túc liên tục bằng các trang thiết bị và phương pháp hiện đại tiếng Anh thực hành và
tiếng Anh chuyên ngành để sau khi tốt nghiệp học viên sẽ có trình độ đáp ứng nhu cầu
lao động trong thị trường cạnh tranh toàn cầu.

 Kết quả học tập sẽ được đánh giá thường xuyên không chỉ thông qua sự đánh giá các
dự án mẫu, mà còn qua sự theo dõi và đánh giá của giảng viên về chất lương tương tác
của từng học viên trong nhóm.

 Mỗi học kỳ, một bài kiễm tra năng lực, sẽ dùng làm tiêu chí quyết định các hình thức
miễn, giãm học phí hay cấp học bổng cho học viên.



 Kết quả tốt nghiệp sẽ được đáng giá qua các kỹ năng chuyên môn thông qua một
dự án nhóm trình bày và bảo vệ trước một hội đồng khảo sát gồm các giảng viên,
đại diện và chuyên gia đến từ các doanh nghiệp

 Học viên sẽ được cấp Chứng chỉ chuyên môn về phát triển phần mềm, được
công nhận tại Pháp trong lĩnh vực phương pháp nhanh và làm chủ chất lượng web.
Chứng chỉ này đang trong quá trình tham khảo để được công nhận tại Việt Nam.

 Với các kỹ năng được đào tạo để trở thành một chuyên gia lập trình, các học viên
có thể tự tin đãm nhận các vị trí trong doanh nghiệp như:

- chuyên gia phát triển trang web (front-end, back-end, full stack)

- chuyên gia về mặt kỹ thuật phát triển mobile

- chuyên gia phân tích web/mobile

- vv...

Bằng cấp tốt nghiệp 



Ngân sách dự kiến

 Trung tâm thí điểm đầu tiên theo kế hoạch sẽ khai giảng vào quý 1. 2021

 Niên khóa đầu tiên 2021 – 2023 đào tạo 24 học viên

 Ngân sách dự kiến : 303 090 euros

- 235 090 euros (tài trợ)

- 68 000 euros (đóng góp của AAFV) 

 Dự kiến các suất học bổng

 Dụng cụ học tập được phép sử dụng để phục vụ cho mục đích đào tạo: 

- Tài liệu học tập, sách báo tham khảo, thư viện, . v.v.

- Máy vi tính, điện thoại di động, v.v.



Quan hệ đối tác 
nhằm mục đích khuyến khích đổi mới và thúc đẩy trao đổi văn hóa và chia sẻ thực hành tốt.

AAFV vẫn luôn chú ý lắng nghe nhu cầu của các công ty (tham khảo ý kiến   khảo sát của Viec IT,
Forbes VN, bảng câu hỏi khảo sát cho các công ty, v.v.)

Dự án này đã nhận được hỗ trợ từ một số tổ chức

 Đã có giấy phép PACCOM để hoạt động tại Việt Nam

 Đã ký bản ghi nhớ (MoU- Memorandum of understanding) với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam-
Cơ quan đại diện phía nam

 Đang chờ Trung tâm dịch vụ việc làm tại thành phố Cần Thơ thỏa thuận ký MoU

 Đang chờ sự chấp nhận trợ cấp tài chính cho dự án

- Thành phố Choisy le Roi – France
- Cơ quan phát triển Pháp (AFD)
- Vùng Ile de France (Région Ile de France)

 Đang tìm kiếm sự hợp tác với các doanh nghiệp (Pháp và Việt Nam)

AAFV đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự thành công của dự án này
và sự hòa nhập thành công của các học viên vào thị trường lao động trong lĩnh vực kỹ thuật số.



Quan hệ đối tác 
nhằm mục đích khuyến khích đổi mới và thúc đẩy trao đổi văn hóa và chia sẻ thực hành tốt.

Các doanh nghiệp ở Pháp 

 có mối quan hệ văn hóa với Việt Nam, hỗ trợ dự án 
- tức là hỗ trợ cho sự phát triển của một khu vực đang phát triển nhanh chóng và khuyến 

khích trao đổi văn hóa,
- tức là để tạo và duy trì tình hữu nghị Pháp-Việt, giữa các cộng đồng được liên kết bởi các 

mối quan hệ văn hóa

 có lợi ích thương mại với Việt Nam, hỗ trợ dự án 
- để tạo liên kết không chỉ dành cho các hoạt động thương mại mà còn tạo ra sự tin cậy và 

liên kết lâu dài

 với kế hoạch thành lập tại Việt Nam, hỗ trợ dự án 
- sẽ tạo điều kiện đặc biệt và dễ dàng để đến Việt Nam
- cũng là một phương tiện kết nối với các đối tác tại Việt Nam: hành chính, thương mại và 

cá nhân
- để có đặc quyền tuyển dụng những học viên có trình độ và cần thiết cho doanh nghiệp
- cũng là một cơ hội để tiếp cận văn hóa thông qua các kinh nghiệm thân thiện nhưng 

chuyên nghiệp, do đó có thể giúp cải thiện mối quan hệ với các đối tượng như doanh 
nghiệp, bạn bè, v.v.



Quan hệ đối tác 
nhằm mục đích khuyến khích đổi mới và thúc đẩy trao đổi văn hóa và chia sẻ thực hành tốt.

Các doanh nghiệp tại việt nam, hỗ trợ dự án để

 khắc phục những khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên kỹ thuật số có trình độ

 được đặc quyền tuyển dụng những học viên
- đã được rèn luyện để làm việc trong môi trường quốc tế, 
- có năng lực, động lực để tham gia vào sự phát triển của doanh nghiệp.
- là những lập trình viên chuyên nghiệp với kỹ năng kỹ thuật chất lượng và kỹ 

năng giao tiếp trong trong kinh doanh. 

 tạo một mạng lưới hợp tác chuyên nghiệp giữa doanh nghiệp và trung tâm đào tạo, để
đào tạo những nhân viên có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật và đáp ứng với nhu cầu
đòi hỏi của doanh nghiệp.

 tạo sự liên kết trực tiếp giữa doanh nghiệp, trung tâm đào tạo và học viên tức là mở ra
một mạng lưới về sự tin tưởng và hợp tác chuyên nghiệp, được đánh dấu bằng cách
có trách nhiệm trong sự phát triển của xã hội :

- tăng cường liên kết,
- hợp tác đa dạng và đáng tin cậy hơn,
- tăng sự tự tin



Quan hệ đối tác 
nhằm mục đích khuyến khích đổi mới và thúc đẩy trao đổi văn hóa và chia sẻ thực hành tốt.

Lợi ích của quan hệ đối tác

 Đóng góp cho sự phát triển của một khu vực trong tăng trưởng kinh tế đầy đủ 

 Tạo và duy trì các mối quan hệ đặc quyền với một mạng lưới kinh tế đang phát triển

 Tạo mối quan hệ đoàn kết với mục tiêu chuyên nghiệp, và lợi ích chung liên quan 

đến dự án « Solidarité Talents Vietnam », « Hỗ Trợ Tài Năng Việt Nam ». 

 Duy trì và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Pháp và nhân dân Việt 

Nam, về sự phát triển kinh tế và nghề nghiệp,  nằm trong Mục tiêu Phát triển Bền 

vững.

 Truy cập vào một mạng lưới các doanh nghiệp trong một lĩnh vực đang bùng nổ 

(nông nghiệp công nghệ cao, khai thác nước và cơ sở hạ tầng, v.v.)

 Nhân sự: ưu tiên tuyển dụng những học viên có trình độ lập trình viên chuyên nghiệp



Quan hệ đối tác 
nhằm mục đích khuyến khích đổi mới và thúc đẩy trao đổi văn hóa và chia sẻ thực hành tốt.

Quan hệ đối tác của bạn dưới các hình thức khác nhau

 Tài trợ cho dự án bằng cách giới thiệu các nhà bảo trợ hoặc nhà tài trợ của 
công ty

 Tài trợ cho một hoặc nhiều người học viên

 Hợp tác tài chính bằng cách cấp trợ cấp cho chi phí vận hành, thiết bị

 Hợp tác từ thiện với một đóng góp. Các khoản thanh toán và quyên góp cho 

dự án này của các cá nhân (art.200-5 của CGI) và các công ty (art.238 bis của 
CGI) mở ra để giảm thuế thu nhập ở Pháp. Các công ty ở Việt Nam cũng có 

thể hưởng lợi từ lợi thế về thuế.



Quan hệ đối tác & hỗ trợ

- UNESCO (Đại sứ và Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Paris)
- ENSIIE : Trường Khoa Học Quốc Gia Nghề Kỷ Thuật Số cho Công nghiệp và Kinh doanh, Paris- Evry Courcouronnes
- Colombbus : Hiệp hội COLOMBBUS hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số từ năm 2000 và hoạt động cho giáo dục, đào tạo và 

tích hợp chuyên nghiệp nhờ vào máy tính và internet
- Corrèze Digital School : Trường đào tạo nghề kỹ thuật số - Tulles - France
- CORRTECH : Trường đào tạo nghề kỹ thuật số - Tulles - France
- CADASA : Công Ty Cổ Phần Đào Tạo-Nghiên Cứu và Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin – HCM ville
- Interface Francophone Paris (Chủ tịch)
- AD@LY: Hội Đà Lạt theo bước chân của Yersin
- VUFO : Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt-Pháp
- HUFO : Hồ Chí Minh Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
- HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
- Ville de Choisy le Roi – France : Thành phố Choisy le Roi
- AFD : Cơ quan phát triển PhápAgence Française de Développement
- Région Ile de France: Vùng Ile de France



Kinh tế xanh
Trong quá trình đào tạo, các học viên luôn luôn được nhắc nhở và hướng dẫn để sau khi tốt
nghiệp, trong quá trình tham gia vào thị trường lao động luôn luôn sẽ là những người tích
cực đi đầu trong việc cỗ vủ cho nền kinh tế xanh, ví dụ:

 tiết kiệm năng lượng
- tắt hoàn toàn các thiết bị điện,
- tắt đèn khi rời khỏi phòng,
- vv…

 tái chế càng nhiều càng tốt
- sử dụng các tờ in như bản nháp,
- vv…

 bảo tồn thiên nhiên
- scan thay vì photocopy hoặc in,
- ngừng hút thuốc,
- phân loại rác thải,
- đừng ném rác xuống đất,
- vv…

 vv…



Dự án « Solidarité Talents Việt Nam », «Hỗ trợ tài năng Việt Nam » cùng với AAFV
hướng về Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) nhằm đáp ứng những thách thức toàn
cầu mà mọi người phải đối mặt, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nghèo đói, bất

bình đẳng, khí hậu, suy thoái môi trường , giáo dục, …

Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)



Liên lạc

Jeanne Goffinet , Quản lý hành chính và tài chính
Điện thoại Pháp : + 33 (0)6 47 11 16 72  (WhatsApp, Viber, Skype)
Email : jeanne.depoitiers@gmail.com / francovietnamienne.a@free.fr

Kim Van Phan , Quản lý dự án và truyền thông 
Điện thoại Pháp  : +33 (0)6 87 29 47 01 (WhatsApp, Viber, Skype,Zalo) 
Điện thoại VN : +84 (0)936 371 873
Email : phank9399@gmail.com
LinkedIn : www.linkedin.com/in/phankim9399

Site web: https://www.solidaritetalentsvietnam.org

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Đội ngũ của dự án 
Association d'Amitié Franco-Vietnamienne - AAFV

44 rue Alexis Lepère- 93100 MONTREUIL
francovietnamienne.a@free.fr

Interlocuteurs Fonction Téléphone Email

M. Archambault Jean-Pierre Phụ trách chiến lược và giám sát +33 (0) 675 029 408 jp.archambault1946@gmail.com

M. Diguet Patrice Phụ trách quan hệ doanh nghiệp. +33 (0) 611 705 115 patdiguet@gmail.com

M. Dussarps Alain Phụ trách các hoạt động nhân đạo +33 (0) 681 235 834 acotec@wanadoo.fr

Mme Luc Hélène Phụ trách  quan hệ đối ngoại +33 (0) 676 489 734 luchelene@orange.fr

M. Nguyen Jacques Thai Son  Phụ trách quan hệ Francophonie +33 (0) 648 972 886 jthaison.nguyen@gmail.com

Mme Goffinet Jeanne Quản lý hành chính và tài chính +33 (0) 647 111 672 jeanne.depoitiers@gmail.com

Mme Phan Kim Vân Quản lý dự án và truyền thông +33 (0) 687 294 701 phank9399@gmail.com

M. Clavequin Didier Phụ trách  phối hợp giáo dục +33 (0) 668 586 864 didierclavequin@yahoo.fr

Mme Rodrigues Elizabeth Phụ trách phát triển kinh tế +33 (0) 613 111 878 elizabeth.rodrigues@outlook.fr

M. Nguyên Thê Hung
Phụ trách quan hệ doanh nghiệp

(Vietnam)
+84 (0) 913 320 399 thehungnguyen@cadasa.edu.vn

M. Pham Vu Hien Phụ trách kỹ thuật (Vietnam) +65 (0) 81 148 221 vuhienpham@gmail.com

Mme Nguyen Quynh Tư vấn dự án (Vietnam) +84 (0) 904 482 819 quynh7327@gmail.com


