
CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP TRẺ - EHUB 

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

EHub - Entrepreneur Hub là Cộng đồng khởi nghiệp trẻ đầu tiên của trường Đại 

học Ngoại Thương Cơ Sở II với sứ mệnh kích hoạt tinh thần khởi nghiệp (Activate 

Entrepreneurship), tinh thần của những nhà kiến tạo giá trị, bản lĩnh và tiên phong đón 

đầu cơ hội. Entrepreneurship được hiểu là tinh thần doanh nhân thôi chưa đủ, ngoài 

“mindset” của một người làm kinh doanh, EHub còn kỳ vọng các doanh nhân sẽ luôn là 

“những người giải quyết vấn đề” mà xã hội đặt ra thông qua các sáng kiến đột phá và sự 

nhạy cảm với cơ hội để tạo ra những giá trị đích thực. Bên cạnh đó, EHub hướng đến 

mục tiêu biến “Startup” là một lựa chọn dành cho sinh viên Ngoại Thương, hỗ trợ tích 

cực dành cho các dự án Startup đã, đang trong quá trình thực hiện và là điểm gặp gỡ, kết 

nối các đối tác trong “hệ sinh thái Startup” đến gần hơn với sinh viên, các Startup 

founders tương lai.  Ở EHub, con người là yếu tố cốt lõi làm nên sự thành công và phát 

triển của tổ chức. Vì vậy, EHub luôn quan tâm, đầu tư vào giá trị và sự phát triển văn hóa 

tổ chức một cách bền vững. Phương châm làm việc của Cộng đồng là “WE WORK 

WITH, NOT WORK FOR”. 

Cộng đồng hướng đến phát triển 6 phẩm chất:  

● Tinh thần trách nhiệm (Responsible) 

● Sự minh bạch (Transparent) 

● Sự cam kết (Commitment) 

● Tinh thần hỗ trợ (Supportive) 

● Khả năng học hỏi nhanh (Scalable Learning) 

● Khả năng thể hiện tinh thần doanh nhân khởi nghiệp (Demonstrate 

Entrepreneurship) 

 
Hình 1: TeamBuilding Học kỳ I năm 2019-2020 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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EHub hoạt động dựa trên cơ cấu 7 Ban: Human Resources, Partnership 

Development, Marketing, Organization Development, Entrepreneurship Foundation, 

Incubation Program, Startup Community. 

1. Human Resources: Ban nhân sự được sinh ra với sứ mệnh là nơi kết nối các 

thành viên trong tổ chức, đảm bảo về thể chất lẫn tinh thần của các thành viên thông qua 

việc tổ chức các hoạt động vui chơi như teambuilding, bonding hoặc Working Hours. 

Không chỉ vậy, HR còn chịu trách nhiệm đảm bảo đủ nguồn nhân lực và nguồn nhân lực 

đủ năng lực cho các chương trình của EHub bằng việc tổ chức những buổi training về kỹ 

năng, kiến thức và đợt tuyển thành viên hằng năm. 

 

 
Hình 5: Ban nhân sự năm 2020 -2021 

2. Marketing: Ban truyền thông là nơi “tạo ra” hình ảnh thương hiệu cho tổ chức 

thông qua các phương tiện: Fanpage, Group,... với những bài viết, clip giới thiệu, nội 

dung truyền thông đúng thông thiệp phù hợp với khách hàng mục tiêu. 
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Hình 6: Ban truyền thông năm 2020 -2021 

3. Partnership Development: Ban phát triển đối tác là ban kết nối giữa tổ chức 

EHub với các nguồn lực bên ngoài như nhà tài trợ, mentors, trainers đảm bảo nguồn tài 

chính trong tổ chức ổn định để các chương trình được vận hành thành công. 

 
Hình 7: Ban phát triển đối tác năm 2020 -2021 
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4. Organization Development: Ban phát triển tổ chức nhằm quản lí và đảm bảo 

hiệu quả  các hoạt động “Operations” cho EHub, hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn chạy 

trong tổ chức đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra thông qua việc theo dõi những việc tối 

thiểu mà một dự án phải có và quản lý dòng tiền của dự án. 

 
Hình 8: Ban phát triển tổ chức năm 2020 -2021 

5. Entrepreneurship Foundation: Ban quản lý dự án - Chương trình Khởi Nghiệp 

chính là nơi tạo môi trường để giúp sinh viên FTU2 đến gần hơn với Khởi Nghiệp thông 

qua các Workshop, Field trip,... để thu hút và khơi gợi sự thích thú của sinh viên về Khởi 

Nghiệp. 

 



 

Hình 9: Ban Quản lý dự án 

6. Incubation Program: Ban qu

hội cho các bạn sinh viên yêu thích

và tiếp xúc với mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp bằng các cuộc thi th

thi như Hult Prize, YOUPRENEUR LAUNCHPAD.

Hình 10: Ban Quản lý dự án 

7. Startup Community: Ban qu

qua giám sát và quản lý quy tr

đảm bảo dự án sinh viên có thể tiếp tục phát triển 

Hình 10: Ban Quản lý dự án 

III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Tính tới thời điểm hiện tại, EHub đ

workshops và các chuỗi chương tr

nghiệp. Ngoài việc truyền thông chính bởi fanpage chính l

nghiệp trẻ FTU2 (với hơn 10000 lư

truyền thông lớn khác như Hult Prize at FTU HCMC, YOUPRENEUR LAUNCHPAD 
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ản lý dự án - Chương trình Khởi Nghiệp năm 2020 

Incubation Program: Ban quản lý dự án - Chương trình ươm mầm dự án tạo c

ên yêu thích Khởi Nghiệp thông qua trải nghiệm về Khởi Nghiệp 

ới hỗ trợ khởi nghiệp bằng các cuộc thi thường niên như các cu

thi như Hult Prize, YOUPRENEUR LAUNCHPAD. 

ản lý dự án - Chương trình Chương trình ươm mầm dự án 

Startup Community: Ban quản lý dự án - Chương trình ươm tạo dự án thông 

ản lý quy trình phát triển của các dự án với những hỗ trợ cụ thể để 

ể tiếp tục phát triển - trở thành công ty startup th

ản lý dự án - Chương trình ươm tạo dự án năm 2020 

ỂU 

ới thời điểm hiện tại, EHub đã có 5 năm kinh nghiệm tổ chức các sự kiện, 

ương trình phục vụ cho giá trị kiến tạo hệ sinh thái kh

ệc truyền thông chính bởi fanpage chính là EHub - C

ơn 10000 lượt thích và theo dõi), EHub còn mở rộng th

ư Hult Prize at FTU HCMC, YOUPRENEUR LAUNCHPAD 

ởi Nghiệp năm 2020 -2021 

ầm dự án tạo cơ 

ởi Nghiệp thông qua trải nghiệm về Khởi Nghiệp 

ên như các cuộc 

 
ầm dự án 2020 -2021 

ạo dự án thông 

ển của các dự án với những hỗ trợ cụ thể để 

ành công ty startup thực sự. 

 
năm 2020 -2021 

ệm tổ chức các sự kiện, 

ục vụ cho giá trị kiến tạo hệ sinh thái khởi 

Cộng đồng khởi 

ở rộng thêm 3 kênh 

ư Hult Prize at FTU HCMC, YOUPRENEUR LAUNCHPAD 
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và ESC - EHub Startup Community để bổ trợ cho việc cập nhật tình hình chính các 

chương trình khởi nghiệp chuyên biệt mà EHub hiện đang vận hành. 

Một số chương trình nổi bật do EHub tổ chức, có thể kể đến như: 

Hult Prize 2021 at FTU HCMC: Được mệnh danh là “Nobel khởi nghiệp dành cho 

sinh viên”, chương trình Hult Prize 2021 do EHub tổ chức đã thu hút được hơn 80 đội 

đăng ký trong khuôn viên của trường Đại học Ngoại thương cơ sở II. Trong đó, 5 dự án 

đi ra từ Hult Prize at FTU HCMC đã xuất sắc lọt vào bán kết Hult Prize khu vực Đông 

Nam Á và dự án BALTURO vinh danh trở thành Á quân của Hult Prize khu vực Đông 

Nam Á. 

 
Hình 2: Information Day Hult Prize 2021 

Chương trình Ươm mầm và phát triển ý tưởng khởi nghiệp YOUPRENEUR 

LAUNCHPAD: YOUPRENEUR LAUNCHPAD là chương trình thường niên của EHub. 

Với sứ mệnh tạo ra sân chơi khởi nghiệp cho các bạn sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên 

ghế nhà trường, YOUPRENEUR LAUNCHPAD 2021 đã trưởng thành theo thời gian với 

những dấu ấn khó phai: hàng chục doanh nghiệp đầu tư và đồng hành, thu hút hơn 350 

thí sinh toàn thành đăng ký, sàng lọc được 10 đội bước và chung kết với 10 sản phẩm 

prototypes chất lượng và dự kiến ươm mầm được 10 dự án sau khi bước ra chương trình.  
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Hình 3: Information Day YOUPRENEUR LAUNCHPAD 2021 

Workshop Adapt to advance: Workshop được tổ chức nhằm định vị và phát triển 

tầm nhìn của mỗi sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Workshop thu hút hơn 300 

bạn sinh viên năm nhất đăng ký tham gia chương trình và nhận được hơn 80% phản hồi 

tốt trong lòng người tham dự. 

 
Hình 3: Hội thảo “Adapt To Advance” năm 2020-2021 

Ngoài ra, EHub còn có những chương trình nội bộ để tìm kiếm và ươm 

mầm dự án khởi nghiệp của chính các EHubers như E-tank, Elean,... , các dự án 

thiện nguyện xã hội: Xuân tình nguyện,... luôn thu hút được sự ủng hộ và đồng 
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hành cùng nhiều doanh nghiệp. Không những vậy, các buổi EFM (EHub Friday 

Meeting), EMM (EHub Monthly Meeting), Bonding, Team Building luôn được tổ 

chức để tạo điều kiện gắn kết các thành viên trong nội bộ với nhau và đi đúng với 

giá trị cốt lõi về việc phát triển con người. 

 
Hình 4: EHub Friday Meeting 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Chủ nhiệm:   

Họ và tên: Bùi Minh Trâm 

Sinh viên lớp: K57CLC1 

MSSV: 1801015920 

SĐT: 0947 032 185 

Mail: minhtram.bui.ehub@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/anna.bui.14 

 

Phó Chủ nhiệm – Trưởng ban Nhân Sự: 

Họ và tên: Nguyễn Huệ Khanh 

Sinh viên lớp: K57CLC1 

MSSV: 18010153711801015371 

SĐT: 0365 724 784 

Mail: huekhanh.nguyen.ehub@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Khaenhh 

 

Phó Chủ nhiệm – Trưởng ban Truyền Thông: 

Họ và tên: Lê Thị Mai Trinh 

Sinh viên lớp: K58CLC5 

MSSV: 1911155090 

SĐT: 0364 552 231 
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Mail: maitrinh.le.ehub@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/maitrinh1009 

 

Phó Chủ nhiệm– Trưởng ban Phát triển Đối Tác 

Họ và tên: Phạm Minh Uyên 

Sinh viên lớp: K57CLC1 

MSSV: 1801016010 

SĐT: 0932 405 213 

Mail: minhuyen.pham.ehub@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/luna.pham.52493 

 

Phó Chủ nhiệm– Trưởng ban Phát triển Tổ Chức 

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Ân Thiên 

Sinh viên lớp: K57CLC4 

MSSV: 1801015831 

SĐT: 0817 734 775 

Mail:  ngocanthien.huynh.ehub@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/hnathien 

 

Phó Chủ nhiệm – Trưởng ban Quản lý dự án - Chương trình Khởi Nghiệp 

Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Trinh 

Sinh viên lớp: K57CLC4 

MSSV: 1801015966 

SĐT: 0848 301 567 

Mail:  tuyettrinh.pham.ehub@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Trinhpham3838 

 

Phó Chủ nhiệm – Trưởng ban Quản lý dự án - Chương trình ươm mầm dự án 

Họ và tên:Đỗ Thành Tuấn 

Sinh viên lớp: K57A2 

MSSV: 1801015993 

SĐT: 0942 001 423 

Mail: thanhtuan.do.ehub@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/dttuannn 

 

Phó Chủ nhiệm – Trưởng ban Quản lý dự án - Chương trình ươm tạo dự án 

Họ và tên: Lê Đoàn Đông Đua 

Sinh viên lớp: K57A1 

MSSV: 1801015201 

SĐT: 0386 371 402 

Mail: dongdua.le.ehub@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/dongdua1402 


