
CLB KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Câu lạc bộ Kế toán - Kiểm toán trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại 

thương Cơ sở 2 ra đời năm 2014 với một cái tên Tiếng Anh hết sức độc đáo “FA Club”. 

Đến năm 2015 thì đổi lại tên viết tắt thành “FAC” hay nói một cách đầy đủ hơn là “FTU 

Accounting & Auditing Club”. 

Kế toán - Kiểm toán luôn nằm trong những ngành học hot và thú vị nhất. Và 

chúng tôi, với vị thế là một Câu lạc bộ trẻ đầy tiềm năng của trường, xin cam kết sẽ luôn 

đồng hành với các bạn sinh viên Kế toán – Kiểm toán cũng như các bạn yêu thích lĩnh 

vực này để giúp các bạn tiến xa hơn trên con đường học tập cũng như sự nghiệp. 

Và như thế FAC ra đời với với sứ mệnh tạo ra môi trường năng động, chuyên nghiệp và 

mang lại cơ hội cho các bạn sinh viên cùng nâng cao và hoàn thiện kiến thức chuyên 

ngành. Thông qua cơ hội tham gia các cuộc thi có qui mô tầm cỡ như The Audit Proud, 

HSBC Case Competition cùng với cơ hội nghề nghiệp, học bổng rộng, Câu lạc bộ là sự 

lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích Kế toán – Kiểm toán. 

                                              

CLB Kế toán – Kiểm toán sẽ là một CLB hoàn toàn dựa trên sinh viên để hoạt 

động với mục tiêu chung là đưa sinh viên tiếp cận gần hơn với lĩnh vực Kế toán – Kiểm 

toán. Tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo, đề cao tính chuyên môn và học thuật 

để các bạn đam mê lĩnh vực kế toán – kiểm toán có thể chia sẻ niềm đam mê, cùng nhau 

học tập, củng cố kiến thức và đồng thời phát triển kỹ năng mềm. Đồng hành và hỗ trợ 
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cho các bạn trong quá trình định hướng tương lai của bản thân qua các chương trình 

hướng nghiệp “A&A Station”, tham quan thực tế doanh nghiệp cũng như giới thiệu các 

suất thực tập đến các bạn sinh viên năm 3 và năm 4. 

Chiến lược hoạt động: Tổ chức các buổi huấn luyện nội bộ dành riêng cho thành 

viên CLB cũng như các bạn sinh viên có đam mê với Kế toán – Kiểm toán với sự góp 

mặt giảng dạy, trao đổi của những giảng viên, diễn giả giàu kinh nghiệm. Tổ chức những 

buổi talk show hướng nghiệp để một phần nào đó giúp các bạn sinh viên có cái nhìn tổng 

quan hơn về các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán để rồi có định 

hướng tốt hơn trong suốt 4 năm học tại Ngoại thương. Tổ chức những buổi hội thảo 

chuyên đề để các bạn sinh viên có thể nâng cao hiểu biết, kiến thức trong lĩnh vực Kế 

toán - Kiểm toán. Liên kết, hợp tác cùng các tổ chức và doanh nghiệp bên ngoài để tổ 

chức các chương trình huấn luyện thực tế, tham quan công ty cho sinh viên. Hợp tác với 

các trung tâm đào tạo nhằm tổ chức các lớp học thử CPA, ACCA, CFAB nhằm giúp đưa 

các bạn sinh viên đến gần hơn với các chứng chỉ quốc tế. Tổ chức và đồng tổ chức những 

cuộc thi chuyên ngành cho sinh viên nhằm mang đến những sân chơi bổ ích thiết thực để 

sinh viên có cơ hội cọ sát, thử sức đồng thời còn có thể nhận được những phần thưởng là 

các suất học bổng học CFAB, ACCA hay CPA cũng như các suất thực tập tại các công ty 

kiểm toán danh tiếng. 

Và hơn hết, Câu lạc bộ còn tổ chức những buổi giao lưu gắn kết giữa các thành 

viên trong Ban Chủ Nhiệm, Ban Điều Hành cũng như những thành viên khác nhằm chia 

sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong học tập và các vấn đề trong cuộc sống thường ngày. Qua 

các buổi Teambuilding hay Gặp gỡ cuối tuần, tình cảm giữa các thành viên ngày một 

thân thiết và đưa CLB trở thành một “NGÔI NHÀ CHUNG” thực thụ. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Câu lạc bộ Kế toán – Kiểm toán FAC là một Câu lạc bộ có tuổi đời trẻ, gồm 

những con người trẻ và những nhiệt huyết cũng rất trẻ. Ban điều hành của CLb được chia 

thành 4 ban chính bao gồm: Ban Kế hoạch - Nội dung, Ban Tài chính Đối ngoại, Ban 

Nhân sự, Ban Truyền thông. Mỗi ban cũng như mỗi các nhân đều mang trong mình 

những nhiệm vụ khác nhau nhưng đều có chung một mục tiêu “Phát triển CLB ngày càng 

vững mạnh”. 
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III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 

Trong suốt bảy năm hoạt động, CLB Kế toán – Kiểm toán tuy đã gặp không ít khó 

khăn, tuy nhiên đội ngũ Ban Điều Hành, Ban Chủ Nhiệm đã cố gắng hết sức mình đã tổ 

chức nên những chương trình thật bổ ích đến với các bạn sinh viên trong và ngoài 

trường, tiêu biểu có thể kể đến như: 

Các buổi hội thảo hướng nghiệp, như hội thảo “A&A Station” nhằm giúp sinh 

viên có cái nhìn cụ thể hơn về kế toán kiểm toán cũng như cũng cấp đến sinh viên những 

kỹ năng thiết thực khi phỏng vấn xin việc, thực tập như viết CV, phỏng vấn,…buổi hội 

thảo đã diễn ra tốt đẹp với sự chia sẻ kinh nghiệm của các diễn giả là các anh chị đến từ 

các công ty lớn như KPMG, PWC hay ở các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước, bên 

cạnh đó, chương trình cũng đã thu hút được khá đông các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh 

viên năm 3, 4 đến để học tập và trau đổi kinh nghiệm. 
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Không chỉ dừng lại ở các chương trình talkshow định hướng mà CLB Kế toán – 

Kiểm toán còn tổ chức những buổi Field Trip đến các công ty Kiểm toán lớn như PwC, 

KPMG, EY thu hút khá đông các bạn sinh viên đăng ký tham dự. Qua đó, sinh viên được 

hiểu rõ hơn về môi trường làm việc thực tế cũng như thiết lập mối quan hệ với doanh 

nghiệp nhằm đồng thời được giải đáp những thắc mắc khi học các môn học tại trường. 

Hằng năm, CLB đều tiến hành tổ chức cuộc thi học thuật lớn nhằm khuyến khích 

sinh viên học tập và nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán như cuộc thi 

The Audit Proud với những giải thưởng hấp dẫn lên đến 100% giá trị học bổng ACCA và 

các cơ hội thực tập tại các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. 

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Email CLB: fac.ftu2@gmail.com 

Fanpage: https://www.facebook.com/FAC.FTU2 

Nguyễn Diệu Hoa – Chủ nhiệm 

SĐT: 077 691 7141 

Email: hoanguyen.fac@gmail.com 

Fb: https://www.facebook.com/dieuhoa0309 

 

 


