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SOLIDARITE TALENTS VIETNAM (STVN) NGẮN GỌN

STVN được đồng quản lý bởi hai hiệp hội Pháp AAFV và EPVN, và một tổ chức đào tạo FUNiX

Việt-Nam.

Mục đích của STVN là tạo cơ hội cho những phụ nữ và nam giới trẻ, từ 18 đến 30 tuổi, kém

may mắn trong cuộc sống hàng ngày của họ, có một tay nghề vững chắc bằng chính sự cố gắng

của bán thân, trong lĩnh vực kỹ thuật số đang phát triển mạnh mẽ

Các nguồn hỗ trợ đến từ các doanh nghiệp và cá nhân sẽ giúp cho STVN thực hiện sứ mệnh

của mình và thúc đẩy cơ hội bình đẳng và tương lai tốt đẹp hơn cho những người trẻ này.

STVN rất cần đến các đối tác và sự hỗ trợ từ các tổ chức ở Pháp, Âu châu, quốc tế và tại Việt-

nam, và rất mong muốn được đồng hành để cùng đi xa hơn.

Solidarité Talents Vietnam (STVN) – Hỗ trợ đào tạo chuyên nghiệp cấp tốc các ngành nghề về
Công nghệ thông tin (CNTT) theo định hướng việc làm (học để đi làm). Chương trình cung cấp
các khóa học về khoa học máy tính từ căn bản đến chuyên sâu về CNTT nhằm đào tạo những
nhân viên tài năng có khả năng được tuyển dụng vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ
thuật số.

Trong năm 2022 – 2023, STVN sẽ triển khai hai khóa đào tạo được cấp chứng chỉ chuyên
nghiệp, bằng tốt nghiệp, được công nhận bởi các tập đoàn công nghệ uy tín Viet-nam :
« Software Tester » (kiểm thử phần mềm) và « Developper web » (Lập trình viên).

Khóa đào tạo "Software Tester" sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2022 tại Hà Nội, tại Đại học Khoa
học và Công nghệ Hà Nội (UTSH), nơi đã chấp nhận STVN trong quá trình đào tạo.

Thời gian đào tạo là 6 tháng theo hình thức kết hợp (học trực tuyến CNTT / học trực tiếp) cộng
với 3 tuần thực tập tại các tập đoàn công nghệ và các công ty uy tín tại Việt-nam.



Nội dung phần giới thiệu

1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO « Software Tester » (kiểm thử phần mềm) 

2. LỊCH, THỦ TỤC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

3. ĐỒNG HÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN : 3 TỔ CHỨC PHÁP VÀ VIỆT 

4. TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA STVN



Thời gian đào tạo là 6 tháng và 3 tuần thực tập sinh tại các doanh nghiệp, bao gồm những kiến thức sau đây :

 Đào tạo theo hình thức kết hợp giữa chương trình học, trực tuyến CNTT, 100% dựa trên Internet và học trực
tiếp tại lớp 3 ngày mỗi tuần.

 700 giờ đào tạo nhằm vào 3 lĩnh vực chuyên môn :
 kiến thức kỹ thuật,
 kỹ năng nghề nghiệp và phương thức vào nghề thành đạt,
 kỹ năng giao tiếp, ứng xử chung ở môi trường công ty và đời sống trong xã hội.

 Ngôn ngữ cơ bản của khóa đào tạo là tiếng Việt. Tiếng Pháp, ngoại ngữ, ở trình độ sơ cấp, sẽ được giảng dạy bởi
các giáo viên chuyên môn. Tiếng Anh thực hành và chuyên ngành sẽ được tăng cường song song với chương
trình đào tạo, nếu cần.

 Sự tiến bộ trong học tập của mỗi học viên được đánh giá liên tục thông qua chương trình đào tạo trực tuyến của
Funix Viet-nam và sự phê chuẩn thường xuyên của đội ngũ huấn luyện viên tại lớp học trực tiếp ở Đại học USTH.

 Kỹ năng tìm kiếm việc làm và phát triển các kỹ năng mềm nằm trong chương trình đào tạo để giúp các bạn trẻ
chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng, các cuộc phỏng vấn và sẵn sàng hòa nhập vào môi trường chuyên nghiệp.

 Sau khi hoàn thành chương trình học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ được công nhận bởi các tập đoàn công
nghệ uy tín ở Việt-Nam. Các đối tác đặc quyền với các xí nghiệp đa quốc gia hay trong nước sẽ tạo điều kiện cho
giai đoạn thực tập và tuyển dụng.

1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO « Software Tester » (kiểm thử phần mềm) 



Hòa nhập vào các hoạt động nghề nghiệp
Nội dung học tập được chia thành các phần thuộc khối

kiến   thức kỹ thuật cơ bản thiết yếu đối với nghề. Học

viên nắm được các phương pháp cơ bản và công cụ để

củng cố các nguyên tắc làm việc trong công ty và hoàn

thiện các kỹ năng về kiến   thức, bí quyết và kỹ năng giao

tiếp giữa các cá nhân. Học viên được chuẩn bị để bước

vào cuộc sống nghề nghiệp.

.

Ứng dụng thực hành

Sau khi nắm được các khái niệm cơ bản để thực

hiện các bài kiểm tra trong các lĩnh vực cụ thể

như ngân hàng, tài chính, thiết bị thông minh và

kiểm tra tự động hóa, học viên thực hành ngay

trong các dự án cụ thể của công ty IVS Viet-nam

(Independent Verification Services)

Làm việc theo nhóm và giao tiếp
Học viên phát triển nhân cách cần thiết như lòng kiên

nhẫn, sự kiền định, ham học hỏi và khả năng làm việc

theo nhóm.

Củng cố kỹ năng giao tiếp giúp học viên biết cách thiết

lập và duy trì các mối quan hệ, trở nên hòa nhập hơn

và tự tin hơn.

Học bằng cách tương tác

Học viên tự quyết định tiến độ học của mình và

tham khảo với chuyên gia hoặc cố vấn Funix nếu

gặp vấn đề.

3 ngày/tuần, học viên sẽ có cơ hội học theo

nhóm dưới sự hướng dẩn và theo dỏi của đội ngũ

huấn luận viên do AAFV và EPVN tuyển dụng.

Các kỹ năng được hình thành qua sự tương tác

trong nhóm.

1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO «Software Tester» (kiểm thử phần mềm) 
Phương pháp học tập và lĩnh hội kiến   thức



Kiểm tra, phỏng vấn cá 
nhân và lựa chọn học viên 
dựa trên động cơ và trình 
độ tiếng Anh. Tiếng Pháp, 

ngoại ngữ, không bắt buộc

07/2022
01/

2023

06/2022
07/2022

Khuyến mãi chương 
trình đào tạo

và các bạn trẻ bắt 
đầu đăng ký

Đào tạo 6 tháng

Lịch đào tạo: Tháng 08 năm 2022-Tháng 1 năm 2023

2. LỊCH, THỦ TỤC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

Hướng dẫn 
học viên 

trong quá 
trình tìm 
việc làm

03/2023

Chứng chỉ
chuyên nghiệp

&
Bằng cấp

02/
2023

Thực 

tập sinh 
3 tuần.



Chi tiết đào tạo và nội dung đào tạo

2. LỊCH, THỦ TỤC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

 Quy trình: Tuyển chọn và đăng ký 15 học
viên

 Đối tượng: Phụ nữ và thanh niên từ 18 đến
30 tuổi, chưa có việc làm hoặc đang trong
giai đoạn tái hòa nhập, từ các gia đình khó
khăn, có động lực cao trong lĩnh vực kỹ
thuật số và sẵn sàng thực hiện các khóa đào
tạo cấp tốc.

 Chiến dịch tuyển dụng và đăng ký trước với
sự hỗ trợ của các hiệp hội địa phương như
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Hữu nghị và
Hợp tác Việt - Pháp

 Tuyển chọn các bạn trẻ bằng các bài kiểm
tra, phỏng vấn tập thể và cá nhân.

 Kiểm tra trình độ tiếng Anh (cấp độ TOIEC
350), tiếng Pháp mới bắt đầu hoặc thích học
tiếng Pháp như ngoại ngữ .

 Cung cấp « LAPTOP » theo các điều kiện

 Học kết hợp 30 giờ / tuần : 10 giờ trực tuyến và
20 giờ trực tiếp tại lớp học ở USTH

 Khóa học "Software Tester" (kiểm thử phần mềm)
nhằm cung cấp cho học viên nền tảng kỹ thuật
cần thiết để thực hiện nghề nghiệp. Người thử
nghiệm tự nhìn nhận bản thân từ quan điểm của
người dùng và xác định các lỗi bất thường bằng
cách làm theo quy trình hoặc kho lưu trữ thử
nghiệm được tạo bởi nhà phân tích / nhà thiết kế
thử nghiệm.

 Người thử nghiệm truyền đạt các báo cáo của
mình bằng lời nói hoặc bằng văn bản bằng tiếng
Anh / tiếng Việt. Học ngôn ngữ tiếng Pháp cơ bản
là một lợi thế.

 Đào tạo trực tiếp bao gồm việc đạt được "kỹ
năng mềm", thực hành ngôn ngữ và thực hiện
các dự án có chuyên gia kèm cặp.

 Đào tạo nghề hòa nhập nhằm đạt được tỷ lệ cấp
chứng chỉ và có việc làm với tỷ lệ thành công ít
nhất là 80 đến 90% sau 6 tháng.

 Thực tập sinh 3 tuần trong công ty/doanh nghiệp.

 FUNiX hợp tác với AAFV và EPVN, cho bất kỳ
quy trình hành chính và thực hiện đào tạo,
từ chiến dịch tuyển dụng đến chứng nhận
chứng chỉ nghề nghiếp và tìm kiếm việc làm.

 Một cặp điều phối và quản lý AAFV-EPVN sẽ
thực hiện nhiệm vụ một cách liên tục tại Hà
Nội trong suốt thời gian của khóa đào tạo.
Ngoài sự hợp tác với FUNiX, các nhà huấn
luyện-quản trị viên này tổ chức đào tạo trực
tiếp.

 Học viên được theo dõi và đồng hành để
hướng tới một công việc.

 Chứng chỉ chuyên nghiệp do tổ chức FUNiX
cấp

 Bằng tốt nghiệp STVN được trao tại một
buổi lễ, trước sự chứng kiến   của các đối tác
đào tạo.

Lựa chọn & Đăng ký Đào tạo Kiểm tra và chứng chỉ



Khóa học đầu tiên dự kiến   vào tháng 2 năm 2022 được tổ
chức trong khuôn viên USTH, Trường đại học khoa học và
công nghệ Hà Nội

Campus de l’USTH
18 Hoang Quoc Viet, 

Cau Giay - Hanoi

2. LỊCH, THỦ TỤC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
Địa điểm : Trường đại học khoa học và công nghệ Hà Nội 

Technologies de Hanoi (USTH 



Association d'Amitié Franco-Vietnamienne (AAFV)

Được thành lập vào năm 1961, AAFV nhằm thể hiện tình hữu nghị và tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam:
hội thảo và tranh luận về Việt Nam, giúp đỡ các gia đình khó khăn, tài trợ, học bổng, các dự án phát triển
cho thanh niên.
Trang web : https://www.aafv.org/

Enfance Partenariat Vietnam (EPVN)

Được thành lập vào năm 2007, EPVN phát triển tại Việt Nam, các dự án về Y tế, Giáo dục và Phát triển trong
các trại trẻ mồ côi hoặc làng của người dân tộc thiểu số. EPVN tổ chức các sứ mệnh đoàn kết của việc đào
tạo nghề nghiệp.

Trang web : http://www.epvn.org/

FUNiX Vietnam

Được thành lập từ năm 2015, tổ chức đào tạo 100% trực tuyến FUNiX, thành viên của Tập đoàn FPT, công
ty viễn thông hàng đầu Việt Nam, đã đào tạo hơn 10.000 học viên.
Trang web : https://global.funix.edu.vn/en/funix-way/

3. DỰ ÁN : 3 TỔ CHỨC LIÊN KẾT
- 2 hiệp hội 

- 1 tổ chức đào tạo 



Association Amitié France Vietnam (AAFV)
Enfance Partenariat Viet Nam (EPVN)

FUNiX VIETNAM

XÃ HỘI: hành động dựa trên việc làm và trình độ

của các bạn trẻ được lựa chọn trên cơ sở các tiêu

chí xã hội và động lực mạnh mẽ để hoàn thành

đào tạo kỹ thuật số.

CỘNG ĐỒNG : khuyến khích sự gắn kết xã hội, sự

đa dạng và bước đột phá bởi CNTT như một cơ

hội để hòa nhập vào môi trường làm việc bằng

cách đào tạo những bạn trẻ chưa có nghề nghiệp,

điều kiện kinh tế khó khăn, để trở thành những tài

năng tương lai trong môi trường CNTT.

KINH TẾ : đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các

công ty kỹ thuật số tham gia vào phương pháp

tiếp cận công dân

3 thách thức mạnh mẽ
của STVN

3 tổ chức liên kết
cùng quản lý và thành 

công của dự án

3. DỰ ÁN : 3 TỔ CHỨC LIÊN KẾT
STVN : dự án hòa nhập xã hội 



Hình thức hỗ trợ

1. Quan hệ đối tác chính thức

2. Tài trợ của công ty

3. Tài trợ kỹ năng

4. Tài trợ và quyên góp

NB: Các cá nhân (điều 200-5 của CGI) và các công ty (điều 238 bis của CGI) đóng góp cho AAFV và EPVN cho khóa đào tạo này
sẽ được giảm thuế thu nhập.

Mang đến cho các tài năng trẻ một tương lai đầy hy vọng

4. TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA STVN 

NGÂN SÁCH ĐÀO TẠO CHO 16 BẠN TRẺ VÀ HỌC BỔNG: 30.000 € 



Quan hệ đối tác chính thức (doanh nghiệp hoặc
tự nhân)

Đối tác độc quyền của chương trình đào tạo 15 học viên : trách
nhiệm mọi chi phí giáo dục
1. Tên của bạn hoặc tên của doanh nghiệp
 sẽ được đặt tên cho khóa học
 sẽ được ghi chú trên bằng tốt nghiệp
 được trích dẫn trong tất cả các thông tin liên lạc chính thức
 được quảng bá trên mạng xã hội.

2. khách danh dự trong các hội nghị của khóa học
3. khách danh dự trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
4. Doanh nghiệp của bạn sẽ đuợc thăm bởi các thành viên khóa

học.
Số tiền hỗ trợ khóa học năm 2022: 30.000 €

Tài trợ của công ty
Trang trải chi phí đào tạo cho một học viên.
1. Tên công ty của bạn được đề cập trong tất cả các

thông tin liên lạc chính thức và trên các mạng xã hội.
2. Doanh nghiệp của bạn sẽ đuợc thăm bởi các thành

viên khóa học.

Số tiền tài trợ cho một học viên 2022 : tối thiểu 2.000 €

Tài trợ kỹ năng
Đóng góp đào tạo cho học viên của khóa học :
 Việc đào tạo được thực hiện bởi các nhân viên tình

nguyện của công ty bạn : các chủ đề CNTT hoặc liên

quan đến cuộc sống kinh doanh

 Chuẩn bị hội nhập nghề nghiệp: Xem xét lý lịch, mô

phỏng về phỏng vấn việc làm

Tên công ty của bạn sẽ được đề cập trong tất cả các
thông tin liên lạc chính thức và trên các mạng xã hội.

Tài trợ kỹ năng: 1 giờ / học viên / mỗi tháng

Tài trợ và quyên góp
Đóng góp một lần hoặc thường xuyên để gây quỹ học bổng (chi
phí hàng ngày): Bạn tham gia Câu lạc bộ Nhà tài trợ.

Đóng góp tùy tâm

4. TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA STVN 



Lợi ích của quan hệ đối tác

 Bạn ở Pháp hay ở Việt-nam, các hoạt động của bạn được triển khai ở cả hai nước. Bạn có sự lo lắng về

chất lượng cá nhân của nhân viên về sự phát triển của xí nghiệp. Bạn khích lệ các cộng tác viên đóng

góp vào sự phát triển trong lúc vẫn tránh được sự xung đột giữa sản xuất, môi trường và các nguồn tài

nguyên.

 Vun đắp mối quan hệ vì mục tiêu nghề nghiệp, vì lợi ích chung và vì tất cả các đối tác của dự án.

 Tiếp cận những công việc có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao, hướng đến những người trẻ yếu
thế về vấn để đào tạo, nhưng rất có động lực học tập và có ý chí cầu tiến.

 Đóng góp vào sự phát triển của các hoạt động công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế đang bùng

nổ (nông nghiệp, công nghệ cao, thương mại đầu tư, khai thác nước và cơ sở hạ tầng, v.v.).

 Nhân sự : được ưu tiên tuyển dụng những học viên có trình độ chuyên nghiệp nhờ vào hiệu ứng

của phương pháp đào tạo mới và chất lượng..

4. TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA STVN 
Trở thành đối tác của STVN, đó chính là đã ghi tên mình vào tiến trình có trách nhiệm xã

hội của doanh nghiệp.



 Đào tạo của « Solidarité Talents Việt Nam », «Hỗ trợ tài năng Việt Nam » nằm trong các mục tiêu phát triển bền vững

(ODD) trước những thách thức toàn cầu mà dân số phải đối mặt, cụ thể: giảm bất bình đẳng giữa trẻ em gái và trẻ em trai,

đảm bảo chất lượng giáo dục cho tất cả mọi người, được đào tạo làm việc có ích, thoát nghèo trong trung hạn, đóng góp

vào sự phát triển của đất nước một cách có trách nhiệm.

 Nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo tồn trái đất, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, bầu khí quyển, đã trở

thành một vấn đề xã hội với thách thức mạnh mẽ cho nền kinh tế, về phương thức sản xuất và tiêu dùng. Các quan hệ đối

tác giữa các thành viên kinh tế và xã hội sẽ cho phép việc thực hiện các mục tiêu này.

4. TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA STVN 
STVN ở trong giai đoạn với các mục tiêu phát triển bền vững (ODD)



 Dưới đây là những đối tác và những người ủng hộ chương trình « Đào tạo chuyên gia về kiểm thử phần

mềm » (Software Tester), Tháng 8/2022, Hà Nội.

VIỆT NAM
 USTH: Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 Cap Gemini Vietnam : dẫn đầu toàn cầu về dịch vụ tư vấn, chuyển

đổi kỹ thuật số, công nghệ và kỹ thuật

PHÁP
 Thành phố Choisy le Roi – France

 Consortium USTH : Liên hiệp các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại

học của Pháp hỗ trợ Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)

 Interface Francophone – Paris : Hiệp hội

 3W Academy : Trường đào tạo chuyên gia lập trình web có nhãn

Grande Ecole du Numérique tại Pháp

 SYKO studio : Công ty chuyên đào tạo kinh nghiệm cho quản lý và đào

tạo

 Câu lạc bộ các nhà tài trợ

Quan hệ đối tác & hỗ trợ

4. TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA STVN 
Những đối tác và những người ủng hộ đầu tiên



Liên lạc

AAFV – Jeanne Goffinet , Quản lý hành chính và tài chính
ĐT : + 33 (0)6 47 11 16 72  (WhatsApp, Viber, Zalo)
AAFV - Kim Van Phan, Quản lý dự án và truyền thông
ĐT : +33 (0)6 87 29 47 01 (WhatsApp, Viber, Zalo)
Courriel : contact1@solidaritetalentsvietnam.org

 EPVN - Mme Florence Cavalier, Điều phối tài trợ
ĐT Mobile: +33 (0)6 79 56 75 48
Courriel: contact@epvn.org

 FUNiX – Cuong Hoang Van, Giám đốc điều hành FUNiX Viêt Nam 
ĐT : +84 (0) 782313602 (Zalo, Viber)
Courriel: cuonghv@funix.edu.vn

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



STVN tin tưởng vào vào sự đóng góp và hợp 
tác của các bạn !

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



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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