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Kính thưa Ông đại diện trường đại học USTH, 

Kính thưa ông Chủ tịch Consortium USTH, 

Kính thưa các nhà tài trợ, 

Kính thưa các thầy cô giáo và các vị khách quý 

Các em học viên thân mến! 

 

Chúng tôi rất vinh dự và cảm ơn sự có mặt của quý vị! 

Hôm nay chúng ta cùng có mặt tại đây, trong không khí vui vẻ, ấm áp của buổi lễ Khai giảng Khoá đào tạo 

Kiểm thử phần mềm - Software Tester 2022, khoá học đầu tiên của Dự án hỗ trợ tài năng Việt Nam 

(STVN). 

Trước tiên, cho phép tôi được chia sẻ một chút về dự án STVN:  

Cô Kim Phan và tôi đều là thành viên của Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), vào năm 2019 chúng tôi đã gặp 

nhau trong một buổi tiệc do Hiệp hội VCL France Business Club tổ chức tại Paris. Hai chúng tôi đã có dịp 

chia sẻ với nhau về tình cảm vô cùng đặc biệt của mình dành cho Việt Nam, từ đó cô Kim Phan và tôi có 

cùng mong muốn triển khai một dự án tình nguyện trong lĩnh vực công nghệ số nhằm hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho các bạn trẻ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.  

Hiện thực mong muốn đó, Kim Phan và tôi tới Việt Nam (Hà Nội, Cần Thơ và Đà Lạt) để nghiên cứu về địa 

điểm thực hiện dự án. Tại Pháp, vượt qua những khó khăn gặp phải do dịch bệnh, chúng tôi đã kêu gọi, 

vận động tối đa các nguồn ngân sách cho dự án. Đồng thời, qua tìm hiểu các đối tác, chúng tôi quyết 

định cộng tác với FUNiX Việt Nam vì đây là một công ty có uy tín trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến về kỹ 

thuật số.  

Chúng tôi có chung niềm tin rằng sẽ hỗ trợ được các bạn trẻ dù là nam hay nữ được tiếp cận một cách 

bình đẳng với cơ hội được đào tạo, làm việc trong lĩnh vực tiềm năng này. Và chúng tôi gọi đó là STVN. 

Và tiếp theo, các bạn học viên thân mến!  

Ngày hôm nay, chúng tôi thực sự rất vui mừng khi được chào đón các bạn tham gia khoá đào tạo đầu 

tiên của STVN!  

Chúc mừng các bạn, với khả năng và mong muốn gắn bó với nghề kiểm thử, đã vượt qua các bài kiểm 

tra, được tuyển chọn trong khoá đào tạo này. Đây là khoá học ngắn hạn, chúng tôi hy vọng 100% học 

viên nỗ lực tập trung, đáp ứng tốt yêu cầu của khoá học để ngay khi kết thúc các bạn đều nhận được 

chứng chỉ nghề từ FUNiX – FPT và lập tức có được một công việc với mức lương khởi điểm phù hợp.  

Tiếp theo, thay mặt nhóm dự án STVN, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà tài trợ đã tin tưởng 

và đồng hành với chúng tôi trong dự án này: thành phố Choisy-le-Roi, MiiE – một công ty tư vấn về Quản 

lý và Đổi mới Thông tin, Syko Studio - một công ty thiết kế và sản xuất đào tạo kinh nghiệm và xây dựng 

đội ngũ, tới các đối tác hiệp hội, Hội đồng USTH Consortium, các nhà tài trợ cá nhân từ hiệp hội Enfance 

Partenariat Vietnam (EPVN), Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) và  Hội Interface Francophone.  



Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) 

đã hỗ trợ các học viên của STVN được  học tập với điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất. 

Xin cảm ơn Công ty đào tạo trực tuyến FUNiX đã nhiệt tình cộng tác, sự tham gia của các bạn góp phần 

quan trọng vào sự thành công của khoá đào tạo. 

Chúc toàn thể quý vị sức khoẻ, thành công và hạnh phúc! 

Chúc các bạn trẻ thành công trong khoá học! 

 


