
 

SOLIDARITE TALENTS VIETNAM vers le NUMERIQUE (STVN) 
- 2022 : Đào tạo người kiểm thử phần mềm sơ cấp 
- Trọng tâm của dự án: hòa nhập xã hội và Đổi mới 
 

Bản tin tháng 11 năm 2021 

Chân thành cảm ơn các đối tác, nhà tài trợ và các mạnh thường quân ! 

Nhờ sự tham gia của các bạn đã giúp cho ngân sách đào tạo « Testeur de logiciel » và học bổng cho 15 
bạn trẻ đã tạm đầy đủ để có thể bắt đầu chương trình đào tạo vào năm 2022, với số tiền là 30.000 €. 

“STVN vers le numérique” là khóa đào tạo kỹ thuật số chuyên nghiệp, cấp tốc, hướng tới việc làm. Khóa 
đào tạo " Testeur de Logiciel" (Kiểm thử phần mềm) dự kiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 và đào tạo 
"Développeur web" (Lập trình viên web) vào năm 2023. 

STVN được đồng quản lý bởi hai hiệp hội Pháp AAFV (Association d’amitié Franco-Vietnamienne),  và 
EPVN (l’association Enfance Partenariat Vietnam),  và FUNiX, một tổ chức đào tạo kỹ thuật số ở Việt Nam. 
 

STVN tham gia vào quá trình hòa nhập xã hội nhằm đào tạo và hướng nghiệp cho 15 bạn trẻ, từ 18 đến 
30 tuổi, được lựa chọn từ các gia đình yếu thế, nhưng có dộng lực hướng tới nghề đầu tiên, hay tái hòa 
nhập vào đời sống nghề nghiệp. 
 

Chứng chỉ chuyên nghiệp : 6 tháng  đào tạo và 3 tuần  thực tập sinh tại các doanh nghiệp :  

 FUNiX, thành viên của Tập đoàn FPT, được thành lập trên toàn lãnh thổ Việt Nam, giảng dạy 
chương trình kỹ thuật trực tuyến (240 giờ).  Sau đợt thực tập cuối cùng trong vòng 3 tuần, ở doanh 
nghiệp và nhờ vào mạng lưới nghề nghiệp rất cao của tập đoàn FPT. Các bạn trẻ tốt nghiệp sẽ 
được giúp đỡ cho các vị trí tuyển dụng như « Testeur de logiciel » Junior tại các công ty như FPT 
Software, Rikkeisoft, VTI, 1Office, v.v. 

 Với việc học trực tiếp và học bổ trợ các học phần (modun) của dự án, được hướng dẫn (460 giờ), 

kèm cặp này cùng với việc giảng dạy ngôn ngữ sẽ được tổ chức bởi các chuyên gia được tuyển dụng 
bởi các tổ chức. Các buổi học sẽ diễn ra tại trụ sở của trường Đaị Học Khoa Học và Công Nghệ Hà 
Nội (USTH). 

 Phương pháp đào tạo cấp tốc và kết hợp (trực tuyến/ trực tiếp ) tạo điều kiện để thành công trong 
việc tiếp thu các kiến thức kỹ thuật và có được các nền tảng cơ bản của các kỹ năng mềm cần 
thiết cho sự thành công vào môi trường chuyên nghiệp.              
                

 Được đào tạo với những kiến thức thực hành chuyên nghiệp, trong một môi trường năng động, 
cạnh tranh sẽ giúp các học viên củng cố sự tự tin vào chính bản thân mình, điều giúp các bạn trẻ 
có niềm vui trong học tập, công việc và cuộc sống.   

  

 Sự ủng hộ của các bạn với STVN sẽ cho phép :  
 tạo điều kiện để đào tạo chuyên sâu và chất lượng 

 thúc đẩy sự hội nhập xã hội và nghề nghiệp của các tài năng trẻ  

    Trang Web :  https://www.solidaritetalentsvietnam.org/ 

E-mail : contact1@solidaritetalentsvietnam.org 

Liên lạc AAFV : - Jeanne GOFFINET / T : + 33 (0)6 47 11 16 72 
                          - Kim Van PHAN      / T : +33 (0)6 87 29 47 01 

    
 
 
 

 
« Một mình ta có thể đi nhanh ! Nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ đi xa hơn ! »  


