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Lễ Ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa DTU và Công ty 

Cổ phần Trustpay 

 

Sáng ngày 1/7/2016, Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Công ty Cổ phần 

Trustpay đã diễn ra tại phòng 706, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Đến tham dự buổi lễ có: ông Vương 

Lê Vĩnh Nhân - Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Trustpay, TS. Nguyễn Hữu Phú - Phó Hiệu 

trưởng Đại học Duy Tân, đại diện các phòng ban Công ty Cổ phần Trustpay cùng các đại diện Khoa Cao 

đẳng thực hành, Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại học Duy Tân. 

 

  

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân phát biểu tại Lễ Ký kết Hợp tác  

  

Được thành lập vào năm 2009, Trustpay là một trong những công ty cung cấp giải pháp thanh toán trả 

trước dựa trên NFC (Near-Field Communications - công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn trong 

khoảng cách 4 cm), thanh toán qua di động và nền tảng Loyalty dựa trên công nghệ lưu trữ đám mây. 

Công ty Cổ phần Trustpay là một trong những công ty tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng 

các giải pháp thanh toán. Hiện tại, Trustpay đang kết nối với nhiều hãng điện thoại di động, các công ty 

bán lẻ, ngân hàng lớn tại Việt Nam như: Sacombank, Eximbank, Viettinbank, CyberSource, VNG, 

Banknetvn, MK Group, Wirecard,… 
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 Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Công ty Cổ phần Trustpay 

 

Tại buổi làm việc, đại diện của Đại học Duy Tân và Công ty Cổ phần Trustpay đã cùng nhau bàn bạc, trao 

đổi các vấn đề hợp tác đào tạo, cơ hội thực hành của sinh viên tại các doanh nghiệp, hướng điều chỉnh 

chương trình đào tạo bám sát yêu cầu của nhà tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghệ 

Thông tin… Hai bên cũng đưa ra nhiều giải pháp kết hợp tối ưu nhằm tiến tới triển khai hệ thống Thẻ 

sinh viên mới có tích hợp công nghệ NFC, thanh toán linh hoạt nhiều dịch vụ cho sinh viên của Đại học 

Duy Tân. 

  

Trên cơ sở những trao đổi tại buổi lễ, Đại học Duy Tân và Công ty Cổ phần Trustpay đã thống nhất ký kết 

phối hợp hoạt động trên một số lĩnh vực chính: Tổ chức các buổi hội thảo - giao lưu chia sẻ những kỹ 

năng, kinh nghiệm làm việc thực tế về thương mại điện tử cho sinh viên các năm cuối; tổ chức chương 

trình Hỗ trợ khởi nghiệp, trao giải hoặc hỗ trợ kinh phí cho các dự án khởi nghiệp liên quan đến thương 

mại điện tử - ứng dụng công nghệ đặc biệt trên nền tảng mobile; hợp tác về kỹ thuật và chuyển giao công 

nghệ kỹ thuật, ứng dụng trên thiết bị di động; hỗ trợ cài đặt, xây dựng hệ thống và tích hợp API (trên nền 

tảng hệ thống cyclos); các dự án về thu hút và phát triển du lịch tại Đà Nẵng trên nền tảng giải pháp 

Loyalty của TRUSTworld,… 

 

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân - Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Trustpay chia sẻ thêm: “Với 

phương châm mọi thành công đều xuất phát từ niềm tin, Công ty Cổ phần Trustpay luôn tạo mọi điều kiện 

để đội ngũ nhân viên được phát huy tối đa khả năng sáng tạo, góp phần tạo ra những giá trị thiết thực 

cho cộng đồng, xã hội. Trong những năm qua, Trustpay luôn quan tâm và tạo cơ hội nghề nghiệp dành 

cho các ứng viên tiềm năng là sinh viên đã và đang theo học ngành Công nghệ Thông tin tại các trường 

Đại học. Trong thời gian tới, chúng tôi hi vọng  sớm được tiếp nhận và làm việc cùng các sinh viên Duy 

Tân năng động, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng và yêu thích công việc kinh doanh trong ngành IT.” 
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(Truyền Thông)  

 


