
I. CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHKT 

1.1. Giới thiệu 

Ngày 6/3/2007, theo Quyết định số 290/QĐ‐TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường ĐHKT 

thuộc ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN. Theo đó, được 

sự tín nhiệm và tin tưởng của Đoàn ĐHQGHN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kinh tế ‐ 

ĐHQGHN được đổi tên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHKT ‐ ĐHQGHN vào tháng 

4/2007.  

Từ khi trở thành cơ sở Đoàn trực thuộc ĐHQGHN (1999) đến nay, Đoàn Trường ĐHKT đã 

trải qua gần 6 nhiệm kỳ hoạt động, nhiệm kỳ sắp tới 2014-2017 là nhiệm kỳ thứ VII. 

Địa ch   iên hệ: Phòng 708 - Khu vực Giảng đường Việt Úc; ĐT: (84‐4) 39956897; E‐mai : 

ueb.doanthanhnien@gmail.com; Website: http://doantn.ueb.edu.vn/  

1.2. Chức năng, nhiệm vụ 

− Đại diện, chăm  o và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, sinh viên. 

− Giáo dục  ý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên. 

− Ch  đạo và phối hợp với Hội Sinh viên Trường ĐHKT tổ chức các chương trình hỗ trợ 

học tập, nghiên cứu khoa học, các khóa học huấn luyện kỹ năng, các chương trình văn hóa - thể 

thao nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách sinh viên. 

− Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, tổ chức kinh tế ‐ xã hội thực hiện tốt công tác 

thanh niên, chăm  o xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, 

tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. 

− Phụ trách công tác phát triển Đảng trong sinh viên, giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu 

tú vào hàng ngũ của Đảng. 

1.3. Ban Chấp hành và cơ cấu tổ chức 

Đoàn Thanh niên Trường ĐHKT gồm 7  iên chi đoàn và 1 chi đoàn cán bộ trực thuộc, với 

hơn 1.600 đoàn viên. Sơ đồ cơ cấu tổ chức như sau: 
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đồng chí, trong đó nhân sự chủ chốt gồm các đồng chí sau: 

Bí thư:  

ThS. Nguyễn Trung Phong  ĐT: 0912312386 Email: phongnt@vnu.edu.vn 

Phó Bí thư:  

ThS. Trần Thị Thu Hưởng  ĐT: 0984417388 Email: huongttt@vnu.edu.vn  

Phó Bí thư:  

ThS. Ngô Minh Nam  ĐT: 0936257926  Email: m.nam1992@gmail.com 

1.4. Một số hoạt động nổi bật trong năm học 2015-2016 

1.4.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

Đây  à công tác trọng tâm mà Đoàn trường tập trung hướng tới. Dưới sự ch  đạo của Đảng 

ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn trường đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các chính sách, 

nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Đoàn ĐHQGHN và của Nhà 

trường. Ngoài các hoạt động giáo dục chính trị và tư tưởng thường niên, Ban Chấp hành Đoàn 

trường còn tổ chức các chương trình đào tạo mới để bồi dưỡng và nâng cao năng  ực đoàn viên 

toàn trường, tiêu biểu như: 

- Trong năm học vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn trường đã thực hiện nghiêm túc việc triển 

khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đoàn trường đã tổ 

chức cuộc thi làm video clip “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm giúp 

sinh viên có cơ hội tìm hiểu, học tập và làm theo lời dạy của Bác. 

- Các hoạt động sinh hoạt chính trị mang tính định kỳ được tổ chức thường xuyên và có 

những nét đổi mới để tiếp cận với đoàn viên, sinh viên ngày càng hiệu quả. 

- Đoàn trường thường xuyên nắm bắt và theo dõi các diễn biến trong đời sống tinh thần, tư 

tưởng của đoàn viên, sinh viên. Vào các thời điểm xảy ra các sự kiện chính trị nhạy cảm, Đoàn 

trường luôn chủ động trong việc phổ biến, tuyên truyền, định hướng, giúp đoàn viên, sinh viên 

có nhận thức đúng đắn, vững vàng. 

- Đặc biệt, Đoàn trường đã tiến hành lồng ghép các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng 

vào trong những hoạt động, sự kiện để qua đó giúp đoàn viên, sinh viên có ý thức cao hơn trong 

các hoạt động tập thể, xã hội. Điển hình  à chương trình cắm trại – Chào mừng ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Kinh tế thời hội nhập” nhằm giúp đoàn viên, sinh viên có 

nhận thức đúng đắn về hội nhập đất nước, các màu sắc văn hóa, giáo dục chính trị “hòa nhập 

nhưng không hòa tan”. 
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1.4.2. Công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học 

Đoàn trường  uôn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học sinh viên. Cùng với 

việc hỗ trợ hoạt động cho các câu lạc bộ chuyên môn như Câu  ạc bộ Kinh tế trẻ (YEC), Câu lạc 

bộ Tiếng Anh (BeOne), Câu lạc bộ Quản trị kinh doanh (BA Plus), Câu lạc bộ Nhà doanh nghiệp 

tương  ai (FEC) và đặc biệt Nhóm Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES), 

Đoàn trường còn tiếp tục chủ động phối hợp cùng các phòng và các khoa nhằm tuyên truyền, 

phổ biến, khuyến khích đoàn viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.  

Trong năm học vừa qua, Đoàn trường đã phối hợp và ch  đạo cùng RCES tổ chức thành 

công 3 chương trình R-Talk nhằm hướng dẫn sinh viên từ việc bắt đầu nghiên cứu khoa học đến 

khi bảo vệ và nghiệm thu công trình và cuộc thi Defense Trial 2016 (Báo cáo và bảo vệ thử công 

trình nghiên cứu trước hội đồng phản biện). 

Bên cạnh đó, RCES Companion  à chương trình dành riêng cho các bạn sinh viên lần đầu 

tiên thực hiện nghiên cứu khoa học. Trong đó, RCES đóng vai trò cầu nối giữa Buddy - sinh viên 

có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và Newbie - sinh viên lần đầu tiên thực hiện nghiên 

cứu. Cùng với sự hỗ trợ trực tiếp của Buddy dành cho Newbie, chương trình RCES Companion 

còn thực hiện 4 Workshop hỗ trợ nghiên cứu cho Newbie. 

 Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của Nhà trường được tổ chức bài bản, có nhiều 

đề tài nghiên cứu chất  ượng và tính thực tiễn cao. Cụ thể: công trình “Xây dựng mô hình ra 

quyết định đa tiêu chuẩn tích hợp để đánh giá và phân nhóm nhà cung cấp xanh” của nhóm sinh 

viên Trần Thị Lan Anh, Vũ Thị Hạnh (Khoa Kinh tế Phát triển) đã vượt qua 11 nhóm còn lại để 

giành giải Nhất Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN năm học 

2015-2016, giải Nhì thuộc về 2 công trình “Ảnh hưởng của phát triển tài chính đến hiểu biết tài 

chính: Trường hợp của các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương” của sinh viên Nguyễn Thành 

Đạt (Khoa Tài chính - Ngân hàng) và “Nghiên cứu kế toán quản trị môi trường - Điều kiện áp 

dụng tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long” của nhóm sinh viên Phạm Lê Ngọc Phương và 

Nguyễn Kim Ngân (Khoa Kế toán - Kiểm toán). 

Các hoạt động hỗ trợ học tập cho đoàn viên, sinh viên thường xuyên được tổ chức. Đặc 

biệt, phong trào “Ôn chất  ượng – Thi nghiêm túc” được Đoàn trường triển khai định kỳ vào 

trước các kỳ thi.  

Bên cạnh đó, Đoàn trường còn phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài triển khai 

các chương trình thiết thực góp phần nâng cao kỹ năng cũng như trau dồi vốn kiến thức cần 

thiết cho đoàn viên, sinh viên như: Chương trình quản  ý tài chính hướng nghiệp, Chương trình 

huấn luyện đầu khóa dành cho toàn bộ tân sinh viên K60, Chương trình “Nghề nghiệp tài chính” 

do Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức dành cho sinh viên năm 3 và năm 4, Chương trình “Tuyển 

dụng cùng Việt Nam Air ine” dành cho sinh viên năm 3 và năm 4. Ngoài ra, các Liên Chi đoàn 

Khoa đã tổ chức thành công chương trình mang bản sắc riêng của từng Khoa như: “Sinh viên Tài 

chính với chủ đề Hội nhập” của Khoa Tài chính - Ngân hàng, “360 độ Phát triển 2016” của Khoa 

Kinh tế Phát triển, “Shinning with FIBE” của Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế... 

1.4.3. Công tác phát triển Đảng 

Công tác phát triển Đảng cũng được Đoàn Trường tập trung triển khai. Hàng năm, Đoàn 

Trường có 2-3 đợt giới thiệu kết nạp Đảng cho sinh viên, với số  ượng từ 4-5 đoàn viên được 



đứng vào hàng ngũ của Đảng mỗi đợt. Ngoài ra, đối với các đoàn viên ưu tú, Đoàn Trường liên 

tục tạo điều kiện cho các bạn tham gia lớp Nhận thức về Đảng do ĐHQGHN tổ chức. Trong năm 

học vừa qua, Đoàn Trường đã hướng dẫn, bồi dưỡng và kết nạp Đảng cho 17 đoàn viên ưu tú. 

1.4.4. Công tác tăng cường hoạt động văn h  , xã hội và tình nguyện vì cộng đồng 

Đoàn trường đặc biệt chú trọng đến công tác này nhằm đưa hình ảnh Nhà trường và sinh 

viên ra cộng đồng với khẩu hiệu “Sinh viên Kinh tế: Năng động – Sáng tạo – Trách nhiệm”. 

- Nhằm giáo dục sinh viên có nếp sống, cách nghĩ  ành mạnh, hiện đại, Đoàn Thanh niên 

đã tổ chức các hoạt động văn thể truyền thống như chương trình “Chào Tân sinh viên” với một 

chuỗi các sự kiện: Chương trình Buddy System, Ngày hội các Câu lạc bộ, Đêm ca nhạc “Chào 

em, chào tương  ai”, Giải bóng đá sinh viên nam nữ toàn trường; Hội thao UEB với nhiều trò 

chơi dân gian; chương trình “Dạ hội sinh viên VI”, “Đêm văn nghệ Lắng Acoustic Show ”, “Hội 

trại UEB – với chủ đề Kinh tế thời hội nhập”, cuộc thi “Cán bộ Đoàn giỏi 2016”... 

- Bên cạnh đó, Đoàn trường tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa do các đơn vị ngoài 

trường tổ chức như: cuộc thi “Uni ever Future Leaders’ League 2015”, trong đó đội dự thi của 

sinh viên Lê Quang Long và Nguyễn Phương Linh (Lớp QH-2013-E, Chương trình Chuẩn quốc 

tế Khoa Quản trị Kinh doanh) đã giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Thách thức kinh doanh 

Uni ever Future Leader’s League. Cuộc thi Uni ever Future Leader’s League được tổ chức lần 

đầu ở quy mô thế giới năm 2012. Năm 2015 đánh dấu lần thứ 3 cuộc thi diễn ra tại Việt Nam, với 

nhiều giải thi đấu, chương trình do Thành Đoàn và Trung ương Đoàn phát động. 

- Vào các ngày lễ như Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Nhà giáo Việt Nam 

20/11, Đoàn trường ch  đạo các Liên chi Đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cấp Khoa. Các 

hoạt động này đã góp phần tăng cường mối quan hệ thầy – trò ở mỗi Khoa, tạo không khí thi 

đua phấn khởi vào mỗi dịp kỷ niệm. Bên cạnh đó, hưởng ứng lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành  ập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường đã tổ chức chuỗi sự kiện “Hội thao – Hội trại UEB” với 

nhiều hoạt động như: Hội trại, Hội thao, Giải bóng đá Nam, Nữ UEB.  

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện, từ thiện thu hút đông đảo đoàn viên, sinh 

viên tham gia với nhiều chương trình gây được tiếng vang lớn như chương trình “Mùa đông 

ấm” tại Thanh Hóa, “Chiến dịch mùa hè xanh” với hoạt động Tiếp sức mùa thi và Tình nguyện 

xa tại t nh Thái Nguyên, tham gia chương trình “Ngày hội hoa hướng dương”, tổ chức “Ngày 

hội hiến máu nhân đạo”... Đối với hoạt động tình nguyện, Đoàn trường đã xác định đây  à một 

nhiệm vụ cơ bản và trọng tâm. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ được đẩy mạnh thông qua 

hoạt động của Câu lạc bộ Tình nguyện và các Liên chi Đoàn. Với Chương trình “Mùa hè Xanh” 

hàng năm, Đoàn trường luôn thực hiện nghiêm túc việc tuyển quân tình nguyện, tập huấn và tổ 

chức ít nhất 3 đội hình tình nguyện đi  àm nhiệm vụ tại Hà Nội và các địa phương. Các chương 

trình này không ch  giúp đoàn viên, sinh viên nâng cao ý thức đối với các vấn đề xã hội, thể hiện 

tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, mà còn góp phần củng cố mối quan 

hệ gắn bó, giao  ưu giữa Đoàn trường và các đơn vị đón nhận đội hình tình nguyện. 

2. Hội Sinh viên Trường ĐHKT – ĐHQGHN 

Địa ch : Khu vực Giảng đường Việt Úc, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: (84-4) 39956897 

2.1. Giới thiệu 



Hội Sinh viên Trường ĐHKT ‐ ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở phát triển Hội Sinh 

viên Khoa Kinh tế ‐ ĐHQGHN (thành  ập năm 2001). Tính đến nay, Hội Sinh viên Trường ĐHKT 

đã trải qua 5 kỳ đại hội. Nhiệm kỳ 2015-2018 là nhiệm kỳ thứ VI.  

2.2. Chức năng, nhiệm vụ 

− Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn 

thành nhiệm vụ của sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.  

− Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh 

viên.  

− Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính 

sách  iên quan đến sinh viên.  

− Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm  o đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các 

quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.  

− Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến 

bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.  

2.3. Ban Chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2018)  

Chủ tịch: ThS. Ngô Minh Nam ĐT: 0936257926 Email: 

m.nam1992@gmail.com 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Danh Sơn ĐT: 01667794633 Email: 

sonnguyen9500@gmail.com 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thành Khôi ĐT: 01662020064 Email: 

thanhkhoi125@gmail.com 

 

Cơ cấu tổ chức Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2015-2018gồm 17 thành viên. Với 13 CLB và đội 

nhóm trực thuộc, Hội Sinh viên luôn mong muốn và cam kết  à đơn vị đại diện của sinh viên, 

cho sinh viên, vì sinh viên. 

2.4. Các hoạt động nổi bật năm học 2015-2016 

Chương trình 1: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách 

nhiệm công dân, xây dựng tập thể sinh viên Trường ĐHKT c  bản lĩnh chính trị vững vàng  

- Tất cả các cấp bộ Hội tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho 

sinh viên, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của sinh viên về sự  ãnh đạo của Đảng, về 

đường lối độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu kết thúc nhiệm kỳ xây dựng được một 

tập thể sinh viên Trường ĐHKT có bản  ĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm công dân 

với các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.  

- Tổ chức các đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp; phổ biến, quán triệt 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, hội viên, sinh viên; tổ chức các hoạt động chào 

mừng lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, xây 

dựng kế hoạch kỷ niệm 85 năm ngày thành  ập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kết hợp cùng Đoàn 

Thanh niên tổ chức chương trình Tết sum vầy 2016. 



- Khuyến khích hội viên, sinh viên tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh và tham gia các cuộc thi do ĐHQGHN, Đoàn Thanh niên các cấp phát động. 

- Tổ chức thành công cuộc thi  àm video c ip “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh”. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, an toàn giao thông, quy chế thi của Trường 

Đai học Kinh tế - ĐHQGHN.  

- Triển khai công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư  uận trong hội viên, sinh viên. 

- Tổ chức các buổi tham quan doanh nghiệp dành cho sinh viên năm 3, 4 như tham quan 

nhà máy Ajinomoto, nhà máy GM, Sàn giao dịch VNdirect; các buổi hội thảo việc  àm, hướng 

nghiệp như “Ngày hội việc  àm UEB”, “Hội thảo tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietnam 

Air ine”, “UEB Genesis Startup 2016”… 

Chương trình 2: Hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học, tham gia hiệu quả vào lộ 

trình nâng cao chất lượng đào tạo củ  Trường ĐHKT 

- Tổ chức Hội trực tiếp tham gia vào lộ trình nâng cao chất  ượng đào tạo theo chủ trương 

của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường hoặc gián tiếp đề nghị các cơ chế, chính sách... hỗ trợ 

cho sinh viên trong các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học.  

- Xây dựng ý thức hăng say học tập và nghiên cứu khoa học trong đại bộ phận hội viên, 

sinh viên, định hình và đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ sinh viên nâng cao kiến thức chuyên 

môn, xây dựng một môi trường học tập và cạnh tranh lành mạnh.  

- Hội Sinh viên phối hợp với các CLB và Liên chi Đoàn tổ chức những hoạt động cụ thể 

nhằm giáo dục tư tưởng, bản  ĩnh,  ối sống cho sinh viên, đặc biệt hướng đến thực chất đào tạo 

và nâng cao kỹ năng thực tiễn cho sinh viên như:  

+ Triển khai mô hình hoạt động của Nhóm Cộng đồng sinh viên nghiên cứu khoa học 

RCES, kết nối các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học với các giảng viên, nhà nghiên 

cứu. 

+ Tổ chức các buổi chia sẻ R-Talk do RCES thực hiện xuyên suốt năm học. 

+ Tổ chức thành công cuộc thi “Khủng long tập sự” dành cho các sinh viên năm nhất (cộng 

tác viên câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học) đam mê nghiên cứu khoa học. 

+ Tham gia tham luận bài nghiên cứu khoa học tại Diễn đàn Công nghệ và Khoa học của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

+ Tham gia tham luận tại buổi gia  ưu học thuật của F-Group. 

+ Tổ chức thành công cuộc thi báo cáo và bảo vệ thử công trình nghiên cứu khoa học 

Defense Trial 2016 với fomat của buổi bảo vệ công trình nghiên cứu trước các chuyên gia. 

+ Tổ chức chương trình Hội thảo “Sinh viên với nghề nghiệp tài chính” với sự tham gia của 

các diễn giả tới từ Công ty TNHH Đào tạo tư vấn và Đầu tư AFTC, Công ty Chứng khoán MB. 

Chương trình 3: Nâng c o chất lượng cuộc sống sinh viên Trường ĐHKT 

Hội Sinh viên tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo ra các sân 

chơi bổ ích nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh, nhu cầu nâng cao sức khỏe phục vụ cho 



học tập, đảm bảo đời sống tinh thần của sinh viên ngày càng tốt hơn. Đồng thời, Hội Sinh viên 

đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nhằm củng cố những phẩm chất và kỹ năng quan trọng.  

Năm học 2015-2016  à năm học rất có ý nghĩa với tuổi trẻ Nhà trường, với các sự kiện quan 

trọng như Đại hội Hội Sinh viên Trường ĐHKT và kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống học sinh, 

sinh viên. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua  ập thành 

tích. 

- Tháng 9/2015, Hội Sinh viên phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức chuỗi chương trình 

“Chào tân sinh viên” kéo dài trong hơn 1 tháng với 3 hoạt động tiêu biểu: “Buddy System” – Các 

bạn sinh viên khóa trên tổ chức các nhóm hỗ trợ trực tiếp cho các tân sinh viên, “C ubs Day” – 

Ngày hội CLB đầy màu sắc của 13 CLB để thu hút và giới thiệu hình ảnh tới các tân sinh viên, 

Đêm nhạc hội “Chào em – Chào tương lai” thu hút hơn 1.000 sinh viên của Trường – con số kỷ 

lục trong các năm gần đây và tạo tiền đề cho văn hóa nội bộ của Trường ĐHKT được lan truyền 

mạnh mẽ. 

- Tháng 9/2015, Hội Sinh viên phối hợp với các sinh viên trong hệ thống Buddy System và 

một nhóm các tân sinh viên tham gia ngày hội Tân sinh viên của Thành phố, xuất sắc đoạt giải á 

quân. 

- Tháng 10/2015, Hội Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên và Trung tâm Hỗ trợ Sinh 

viên tổ chức Ngày hội hiến máu, thu về gần 300 đơn vị máu. 

- Tháng 11/2015, tổ chức chương trình R-Talk 3: Cách viết và hiệu ch nh công trình nghiên 

cứu, giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về cách viết và hiệu ch nh một bài nghiên cứu khoa học. 

- Tháng 11/2015, tổ chức Talkshow “Tuổi trẻ bắt đầu từ đâu” nhằm định hướng tinh thần 

cho sinh viên, giải đáp những thắc mắc  iên quan đến hoạt động ngoại khóa, đi du học... 

- Tháng 12/2015, tổ chức tổng kết hoạt động tình nguyện và trao danh hiệu “Sinh viên 5 

tốt” các cấp, trong đó có 1 “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương”, 2 “Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố”, 6 

“Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQGHN”.  

- Tháng 3/2016, thành lập CLB Cheerleading – All Stars Cheerleading. Hội Sinh viên chính 

thức kết nạp thêm một CLB, đóng góp nhân sự vào các hoạt động của Đoàn – Hội. 

- Tháng 3/2016, Hội Sinh viên phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức Giải bóng đá UEB 

mở rộng bao gồm cả 2 giải bóng đá nam và nữ, Hội trại với chủ đề “Kinh tế thời hội nhập”. 

Trong đó, Hội Sinh viên phụ trách toàn bộ Giải bóng đá nữ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

- Tháng 4/2016 có rất nhiều hoạt động được Hội Sinh viên lần  ượt tổ chức với sự đóng góp 

và thực hiện của các CLB như: Cuộc thi Defense Trial, Hội thảo “How to start your marketing 

career”, Chương trình “Cùng Giờ xanh hưởng ứng Ngày Trái đất”, Chương trình ca nhạc 

Acoustic guitar, Hội thảo “Sinh viên với nghề nghiệp Tài chính”, Ta kshow “Cộng đồng kinh tế 

ASEAN – AEC: Mảnh ghép nào cho hội nhập Việt Nam... 

- Tháng 5/2016, Hội Sinh viên và Câu lạc bộ Tình nguyện tổ chức chương trình “Nấu cháo 

từ thiện”. Các tình nguyện viên đã tổ chức thăm hỏi, trò chuyện với bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân; dọn dẹp khu vực nấu nước, nhà bếp. Chương trình đã phân phát hơn 300 suất cháo 

dành cho bệnh nhân tại Bệnh viên E Trung ương (Cầu Giấy, Hà Nội). 



- Tháng 5/2016, Hội Sinh viên tổ chức Đêm Prom B ue Moon – “A Letter From UEB”” chia 

tay sinh viên khóa cuối, thu hút 250 sinh viên tham dự và là lời chia tay đầy ý nghĩa dành cho 

khóa K57 có nhiều đóng góp nổi bật cho Trường. 

Ngoài ra, các CLB trực thuộc Hội Sinh viên đã đóng góp và tổ chức hàng loạt các sự kiện 

lớn nhỏ từ quy mô cấp CLB đến cấp Thành phố trong suốt năm học vừa qua, góp phần không 

nhỏ vào quá trình thi đua  ập thành tích của Hội Sinh viên. 

Chương trình 4: Xung kích, sáng tạo, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện chung 

sức cộng đồng 

- Hội Sinh viên phát triển cả về quy mô và chất  ượng các hoạt động xã hội, tình nguyện 

của sinh viên Trường ĐHKT. Hội cần coi đây  à biện pháp quan trọng để rèn luyện, thử thách và 

nâng cao năng  ực hoạt động xã hội, năng  ực hoạt động thực tiễn cho sinh viên; giúp những trí 

thức trẻ có cái nhìn toàn diện và cảm thông, chia sẻ với cộng đồng. 

- Đẩy mạnh phong trào sinh viên tình nguyện theo hướng khai thác sở trường chuyên môn, 

tiềm năng trí tuệ của sinh viên để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở các địa bàn hoạt động.  

- Phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phát động chương trình “Mùa đông ấm” theo cuộc vận 

động “5 tiết kiệm”. Các đơn vị Chi hội thành viên đều phát động tổ chức tiết kiệm và thu gom 

quần áo, sách vở, bút, các dụng cụ học tập cả cũ và mới nhằm gây quỹ trao học bổng cho sinh 

viên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị, tham gia chiến dịch Mùa đông ấm tại Thanh Hóa với 

tổng giá trị quyên góp hơn 160 triệu đồng (gồm 30 triệu tiền mặt và số  ượng lớn hiện vật mới). 

Hỗ trợ CLB Tình nguyện và các đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi 2015-2016 (2 đợt), Mùa hè 

xanh Thái Nguyên 2015, đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi 2016, Mùa hè xanh Lạng Sơn 2016… 

Chương trình 5: Tăng cường tính chủ động của các Chi hội, hoàn thiện công tác Hội, nâng 

c o năng lực đội ngũ cán bộ Hội 

- Củng cố tổ chức Hội trong toàn Trường vững mạnh, thống nhất ý chí, phân cấp rõ ràng 

và có cơ chế quản lý dân chủ, chặt chẽ nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác.  

- Thành lập cấp Liên chi Hội, bổ sung nhân sự cho Hội Sinh viên, đồng thời phối kết hợp 

giữa các Liên chi Đoàn nhằm đẩy mạnh hoạt động của mỗi Liên chi, cũng như hoạt động của 

Trường. 

- Phấn đấu xây dựng các điều kiện để các Chi hội cơ sở chủ động hơn trong mọi hoạt động, 

đẩy mạnh các nhóm sinh viên hoạt động có chiều sâu, không tự phát dưới sự  ãnh đạo của Hội 

Sinh viên nhằm tiến tới một mô hình tổ chức Hội với nhiều đơn vị cơ sở trực thuộc.  

- Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững mạnh, năng động, nhiệt tình, dám nghĩ dám  àm và 

có tinh thần trách nhiệm cao,  uôn chú ý đến công tác đào tạo đội ngũ kế cận. Các cấp bộ Hội 

phải tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, cùng với Đoàn tham gia công tác phát triển đảng 

viên trẻ.  

- Công tác Hội được thực hiện bài bản, nề nếp. Ban Chấp hành Hội Sinh viên duy trì lịch 

họp theo quy định. 

- Triển khai phổ biến tư tưởng, tác phong và nguyên tắc làm việc của Hội Sinh viên nhiệm 

kỳ mới tới từng chủ nhiệm các CLB trực thuộc và tuyên truyền rộng rãi cho toàn thể hội viên. 



- Tổ chức 1 lớp tập huấn cán bộ Hội cấp Trường dành cho cán bộ làm công tác Hội, tập 

trung vào các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ Hội Sinh viên.  

- Các CLB trực thuộc tiếp tục duy trì chuyển giao thế hệ qua các năm, và số  ượng CLB – 

đội nhóm trực thuộc Hội Sinh viên đang tăng  ên.  

- Ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại để xây dựng hồ dữ liệu dành cho công tác sinh 

viên “UEB Data Pool” bao gồm tất cả các hướng dẫn liên quan đến hoạt động sinh viên, đảm báo 

tính kế thừa xuyên suốt cho các thế hệ sau. 

Chương trình 6: Tăng cường các hoạt động đối ngoại, tr o đổi, gi o lưu hợp tác giữa Hội 

Sinh viên Trường ĐHKT với các tổ chức trong và ngoài ĐHQGHN  

- Tăng cường trao đổi, giao  ưu với các tổ chức Hội thuộc các đơn vị bạn trong và ngoài 

ĐHQGHN, qua đó nâng cao uy tín của Hội, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị bạn 

nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác của Hội. 

- Mở rộng quan hệ với các tổ chức thanh niên, sinh viên tiến bộ trên thế giới nhằm giới 

thiệu về Hội Sinh viên Trường ĐHKT với bạn bè quốc tế, đồng thời tạo cơ hội cho hội viên, sinh 

viên có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với bạn bè đến từ các nền văn hóa khác.  

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp nhằm tạo ra các sân chơi bổ 

ích, môi trường thực tế để hội viên, sinh viên tham gia hoạt động, góp phần nâng cao chất  ượng 

đào tạo của Trường, đồng thời tận dụng các nguồn tài trợ hợp pháp cho hoạt động của tổ chức 

Hội, cho hội viên, sinh viên cũng như giúp sinh viên có thêm thông tin và cơ hội việc làm.  

2.5. Các câu lạc bộ trực thuộc 

2.5.1. CLB Tình nguyện Big Hugs Volunteers Club (BHVC) 

- Số thành viên: 60 

- Nhiệm vụ chính: 

+ Đưa tinh thần tình nguyện vào từng sinh viên, giúp các bạn đoàn viên thanh niên có  ối 

sống lành mạnh, có thêm niềm yêu quê hương đất nước, phát huy được tinh thần xung kích, 

sáng tạo của thanh niên Việt Nam. 

+ Xây dựng hình ảnh sinh viên Trường ĐHKT nhiệt tình, nhanh nhẹn, sáng tạo thông qua 

các hoạt động tình nguyện. 

+ Thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng 

như thăm các trung tâm bảo trợ, bệnh viện, các lớp học tình thương trên địa bàn Hà Nội… 

+ Tăng cường phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật 

hoang dã đến các bạn sinh viên Trường ĐHKT. 

- Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017: 

+ Tham gia các chương trình do Trung ương Đoàn, Thành Đoàn phát động: Ngày hội “Hoa 

hướng dương”, “Nấu cháo tình thương”… 

+ Triển khai các chương trình tình nguyện tặng quà tại các lớp học tình thương trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ Xã hội 4 Ba Vì – Hà Nội… 



+ Xây dựng và thực hiện chương trình “Ngày hội đổi sách 2016” nhân dịp đầu năm học 

mới. 

+ Xây dựng và thực hiện chương trình thăm và tặng quà “Mùa đông ấm 2017”. 

+ Triển khai tuyên truyền, xây dựng các buổi hội thảo về “Giáo dục sức khỏe sinh sản”, 

“Bảo vệ môi trường – động vật hoang dã” cho sinh viên Trường ĐHKT và ĐHQGHN. 

- Liên hệ: Đỗ Thị Ngọc Hà (Chủ nhiệm), ĐT: 0978514426. 

2.5.2. CLB Kinh tế trẻ (YEC) 

- Số thành viên: 30 

- Nhiệm vụ chính: YEC là CLB học thuật  âu đời nhất của Trường ĐHKT, mong muốn “Trở 

thành một trung tâm nghiên cứu của sinh viên dựa trên việc tạo ra một môi trường học tập, sinh 

hoạt và nghiên cứu khoa học”. 

+ YEC là một diễn đàn học thuật của sinh viên, thu hút rất nhiều sinh viên tham gia không 

ch  giới hạn trong Trường ĐHKT, mà còn với bất cứ ai quan tâm và say mê nghiên cứu khoa học, 

tạo thành một vườn ươm các ý tưởng sáng tạo. 

+ YEC hoàn thiện các kỹ năng mềm cần thiết trong hiện tại cũng như trong tương  ai cho 

mỗi thành viên. 

+ YEC chính là cầu nối quan trọng, đáng tin cậy của sinh viên với sinh viên (trong và ngoài 

trường), với các chuyên gia kinh tế cũng như với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, mang 

đến cho các bạn sinh viên những chương trình hoạt động thú vị. 

+  EC còn  à cầu nối để sinh viên đạt được những đ nh cao trong hoạt động nghiên cứu 

của mình. 

- Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017: 

+ Hội thảo “Kỹ năng sinh tồn dành cho tân sinh viên” dự kiến tổ chức vào tháng 10/2016. 

+ Hội thảo thường niên “Kinh tế Việt Nam 2016 – Những vấn đề nổi bật dưới góc nhìn sinh 

viên” dự kiến tổ chức vào tháng 3/2017. 

+ + Cuộc thi Eco-storm - cuộc thi dành cho sinh viên thuộc khối ngành kinh tế trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội. 

+ Chương trình đồng hành cùng Cuộc thi Khởi nghiệp Genesis tháng 4/2017.  

- Liên hệ: Nguyễn Thị Thảo (Chủ nhiệm), ĐT: 0962573678. 

2.5.3. CLB Truyền thông (MCC) 

- Số thành viên: 32 

- Nhiệm vụ chính: 

+ Là kênh truyền thông và sự kiện chính thức của sinh viên Trường ĐHKT: cung cấp thông 

tin, truyền tải các thông điệp,  àm phong phú đời sống tinh thần của sinh viên. 

+ Gắn kết sinh viên: kết nối, gắn kết sinh viên với sinh viên, sinh viên với nhà trường; kết 

nối các thế hệ sinh viên. 



+ Kết nối các bạn trẻ yêu thích và đam mê truyền thông và tổ chức sự kiện, từ đó giúp các 

thành viên định hướng, phát triển sở thích, đam mê và thể hiện bản thân mình; phát triển các kỹ 

năng về truyền thông và tổ chức sự kiện. 

+ Xây dựng một thế hệ sinh viên Trường ĐHKT đoàn kết, nhiệt huyết, năng động và trẻ 

trung, quảng bá thương hiệu Trường. 

- Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017: 

+ Truyền thông: Thực hiện các số ES Radio, ES TV định kỳ hàng tháng, cập nhật thông tin, 

bài viết về UEBers thường xuyên.  

+ Tổ chức sự kiện: Talkshow; sự kiện “Hà Nội - Tôi kể bạn nghe”; Acoustic show với các 

CLB trong khối ĐHQGHN; các chương trình Talkshow gặp gỡ các gương mặt nổi tiếng; tham 

gia, phối hợp tổ chức các chương trình của Hội Sinh viên. 

- Liên hệ: Đỗ Thị Lệ Quyên (Chủ nhiệm), ĐT: 01668712106, email: 

quyenhp.060695@gmail.com. 

2.5.4. CLB Tiếng Anh (BeOne) 

- Số thành viên: 25 

- Nhiệm vụ chính: 

+ Tạo nên sân chơi bổ ích cho sinh viên Trường ĐHKT, qua đó nâng cao kỹ năng và khả 

năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thông thường. 

+ Giúp sinh viên làm quen với môi trường học thuật và nghiên cứu quốc tế, trong đó ngôn 

ngữ sử dụng chung là tiếng Anh. 

+ Tạo điều kiện tốt để từng cá nhân phát triển toàn diện không ch  về kiến thức học thuật 

và ngôn ngữ mà còn về kỹ năng mềm, hiểu biết về văn hóa... 

- Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017: 

+ Tổ chức chương trình tập huấn “Leadership – Lãnh đạo bản thân” giúp người tham gia 

khám phá được những khả năng tiềm ẩn của bản thân, đồng thời giúp hoàn thiện hơn khả năng 

tổ chức và  ãnh đạo. 

+ Tổ chức hoạt động thường kỳ nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh của thành viên và 

cộng tác viên thông qua học tập và giải trí trong môi trường tiếng Anh: sinh hoạt chuyên đề 

hàng tháng (3 kỹ năng: nghe - nói - viết, thuyết trình, tranh biện...), mini event (ít nhất 1 

lần/tháng), chiếu phim tiếng Anh (1 lần/tháng). 

+ Tổ chức dự án “Free Student Tour Guides” – hướng dẫn viên du lịch sinh viên tại các địa 

điểm nổi tiếng Hà Nội cho khách nước ngoài. 

+ Tổ chức dự án “Trao đổi và ký gửi tài liệu ngoại ngữ”và các lớp học tiếng Anh miễn phí. 

+ Tổ chức các hội thảo, talkshow về kỹ năng sử dụng tiếng Anh dành cho các bạn sinh viên.  

+ Tổ chức các chương trình thực tế giúp các thành viên thực hành ngôn ngữ và giao  ưu 

cùng các CLB Tiếng Anh thuộc các trường đại học, cao đẳng khác trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội. 



+ Xây dựng kho tài liệu học tập và sử dụng tiếng Anh. 

- Liên hệ: Trần Phương Thảo (Chủ nhiệm), ĐT: 01666803868. 

2.5.5. CLB Quản trị kinh doanh - BA Plus Club 

- Số thành viên: 30 

- Nhiệm vụ: 

+ Tạo ra sân chơi  ành mạnh và hữu ích cho những sinh viên yêu thích  ĩnh vực quản trị 

kinh doanh của Trường ĐHKT. 

+ Thực hiện thành công một số hoạt động như: đào tạo, chia sẻ kiến thức, thực hành kinh 

doanh, hỗ trợ tổ chức các hoạt động của Nhà trường, tổ chức các cuộc thi liên quan tới kinh tế, 

kinh doanh và các hoạt động ngoại khóa khác. 

+ Làm tốt nhiệm vụ trở thành cầu nối giữa sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng 

và sinh viên Trường ĐHKT nói chung với các sinh viên thuộc nhiều trường đại học tại Thành 

phố Hà Nội. 

- Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017: 

+ Tổ chức cuộc thi ACEs - Tỏa sáng tài năng nhân sự 2016. 

+ Tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng và sinh hoạt chuyên đề kinh tế hàng tháng. 

+ Hỗ trợ, kết hợp tổ chức các buổi hội thảo  iên quan đến quản trị kinh doanh, kinh tế, kinh 

doanh. 

+ Tìm kiếm và tạo mối quan hệ với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu. 

+ Thành lập không gian sách quản trị kinh doanh trực tuyến. 

- Liên hệ: Trần Quang Luân (Chủ nhiệm), ĐT: 0988362388. 

2.5.6. CLB Karate – Do 

- Số thành viên: 50 

- Nhiệm vụ chính: Nâng cao sức khỏe, tự vệ, thi đấu giải sinh viên. 

- Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017:  

+ Tổ chức các hoạt động giao  ưu giữa các CLB trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

+ Tập luyện và thi đấu các giải đấu Karate được tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội.  

- Liên hệ: Nông Hồng Nhung (Chủ nhiệm), ĐT: 0968684600. 

2.5.7. Đội Enactus UEB 

- Số thành viên: 30 

- Nhiệm vụ chính: Kết nối những bạn trẻ năng động, muốn học hỏi, có chung niềm đam mê 

kinh doanh và mong muốn được cống hiến vì sự phát triển của cộng đồng, áp dụng những kiến 

thức được học vào nghiên cứu và thực hiện những phương pháp kinh doanh thông qua dự án xã 

hội thực tế. 

- Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017: 



+ Xây dựng, phát triển và mở rộng cơ cấu hoạt động. 

+ Nâng cao, trau dồi vốn hiểu biết của các thành viên về kinh doanh thực tế thông qua các 

dự án và chuỗi chương trình đào tạo, tập huấn nội bộ. 

+ Xây dựng thương hiệu sinh viên Enactus UEB: bản  ĩnh, năng động, nhạy bén, dám nghĩ 

dám làm. 

+ Xây dựng chuỗi hoạt động định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Trường ĐHKT thông 

qua việc kết nối với các cựu sinh viên của Trường. 

+ Tổ chức chương trình tham quan các doanh nghiệp, công ty lớn nhằm đem đến cái nhìn 

thực tế về cách làm việc và hoạt động của các doanh nghiệp. 

+ Tổ chức các chương trình hội thảo phục vụ cho sinh viên. 

- Liên hệ: Nguyễn Thanh Hảo (Chủ nhiệm), ĐT: 01692325119. 

2.5.8. CLB Âm nhạc SOS 

- Số thành viên: 26 

- Nhiệm vụ chính: 

+ Kết nối các sinh viên trong Trường, xóa đi mọi khoảng cách bằng âm nhạc. 

+ Đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về guitar để có thể chơi được bất kỳ bài hát 

nào mình thích và tự tin biểu diễn trước đám đông. 

+ Tạo ra sân chơi riêng cho những sinh viên đam mê âm nhạc. 

- Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017: 

+ Tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô của CLB. 

+ Tổ chức họp mặt hàng tuần để giao  ưu âm nhạc cũng như hướng dẫn cho các sinh viên 

chưa biết chơi đàn. 

+ Sự kiện: Tổ chức thành công ngày hội Acoustic Show: Lắng; tham gia chương trình Ngày 

hội Tân sinh viên, Ngày hội UEB, tổ chức event ngày 8-3, chương trình “Lớp dạy đàn Guitar 

miễn phí”… 

+ Tổ chức các mini event vào những ngày đặc biệt trong năm để tất cả sinh viên trong 

Trường có thể giao  ưu, kết nối với nhau thông qua âm nhạc. 

+ Tổ chức giao  ưu sinh hoạt với các CLB khác. 

- Liên hệ: Ngô Thanh Bình (Chủ nhiệm), ĐT: 01669296866. 

2.5.9. CLB S-dancing 

- Số thành viên: 10 

- Nhiệm vụ chính: 

+ Kết nối những bạn trẻ đam mê vũ đạo, năng động. 

+ Trau dồi và phát triển kỹ năng chuyên môn. 

+ Biên đạo các bài nhảy và biểu diễn tại các chương trình trong và ngoài Trường. 



- Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017: 

+ Xây dựng, phát triển và mở rộng thêm số  ượng thành viên K58, K59, K60, K61 (trong và 

ngoài trường). 

+ Đào tạo thế hệ mới của CLB đầy nhiệt huyết, đảm bảo kỹ năng chuyên môn tốt. 

+ Nâng cao kỹ năng chuyên môn và đa dạng hóa các  oại hình vũ đạo cho CLB. 

+ Lập Core-team trong CLB tên gọi S-me Crew. 

+ Xây dựng thương hiệu CLB S-dancing. 

+ Tham gia văn nghệ của chuỗi các sự kiện trong tuần lễ định hướng tân sinh viên, các 

chương trình trong năm như B ue Moon, Tân tài tân xuân. 

+ Tổ chức workshop, dance party cho các bạn sinh viên trẻ có đam mê với bộ môn này. 

+ Hỗ trợ hoạt động văn - thể - mỹ thường niên cho đội tuyển Cheerleading của Trường. 

- Liên hệ: Lưu Thị Quyên (Chủ nhiệm), ĐT: 01652467373. 

2.5.10. Nhóm Cộng đồng sinh viên nghiên cứu khoa học (RCES) 

RCES được thành lập bởi những sinh viên đã từng nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao 

tại Trường ĐHKT. 

Dưới sự bảo trợ của Đoàn Trường, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, 

thông qua các chuỗi R-Talk và các hoạt động gặp mặt, CLB mong muốn: 

- Tạo ra một cộng đồng học thuật của sinh viên Trường ĐHKT, nơi tất cả các bạn sinh viên 

có đam mê với nghiên cứu khoa học có thể cùng chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong nghiên 

cứu khoa học. 

- Hỗ trợ và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐHKT nhờ 

việc hỗ trợ về kỹ năng và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua các dự án 

được tổ chức. 

- Tìm kiếm và hỗ trợ những sinh viên có tố chất và năng  ực trong hoạt động nghiên cứu để 

hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu viên thực hiện các dự án nghiên cứu. 

Trong năm học 2015-2016, RCES đã thực hiện 2 dự án: Dự án hỗ trợ sinh viên Kinh tế 

nghiên cứu khoa học và dự án RCES Companion. 

Năm 2016-2017, Cộng đồng RCES tiếp tục thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, tổ 

chức chuỗi R-Ta k định hướng nghiên cứu cho sinh viên và tổ chức cuộc thi Defense Trial. 

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Giang, SĐT: 01696963493. 

2.5.11. CLB Chứng khoán Đại học Kinh tế (SIC-UEB) 

SIC-UEB ra đời với sứ mệnh trở thành CLB học thuật thúc đẩy sự nghiên cứu, tìm tòi của 

các bạn sinh viên Kinh tế với ngành chứng khoán, ứng dụng các kỹ năng  ý thuyết chuyên ngành 

vào thực tế đầu tư chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung. 

Là CLB trẻ tuổi nhất UEB (vừa chính thức thành lập vào tháng 8/2015), SIC mong muốn sẽ 

tạo ra một sân chơi bổ ích về chứng khoán cho sinh viên Trường ĐHKT. 



Liên hệ : Cao Bá Lâm (Chủ nhiệm), SĐT: 0972125672. 

2.5.12. CLB Nhà doanh nghiệp tương l i (FEC) 

- Số thành viên: 30 

- Nhiệm vụ: Tạo ra một sân chơi  ành mạnh cho sinh viên Trường ĐHKT với ham muốn và 

khát vọng khởi nghiệp làm giàu, mong muốn được trở thành những nhà quản trị doanh nghiệp 

tương  ai thông qua nghiên cứu và thực hiện các dự án kinh doanh. 

- Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017: 

+ Xây dựng cơ cấu tổ chức bền vững. 

+ Nâng cao năng  ực thành viên thông qua các buổi đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng thực 

hiện dự án. 

+ Phối hợp cùng Báo Diễn đàn doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam) và các CLB khởi nghiệp, kinh doanh, thương mại… trên địa bàn Thành phố Hà Nội tổ 

chức diễn đàn khởi nghiệp mùa xuân. 

+ Tiếp tục thúc đẩy việc đào tạo chuyên môn và thành lập thêm các nhóm marketing thuộc 

CLB. 

+ Tổ chức chuỗi hội thảo hướng nghiệp, kinh doanh thường niên như: Tuổi trẻ bắt đầu từ 

đâu, Marketing…. 

- Liên hệ: Trần Lê Trâm Anh (Chủ nhiệm), ĐT: 0986601204. 

 


