
CÂU LẠC BỘ HỢP TÁC QUỐC TẾ (INTERNATIONAL COOPERATION CLUB) 

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Câu lạc bộ Hợp tác quốc tế - International Cooperation Club thành lập ngày 

26/03/2019 với sứ mệnh tăng cường hợp tác, trao đổi, giao lưu giữa sinh viên Ngoại 

thương và sinh viên quốc tế. Tuy chỉ mới hai năm tuổi nhưng ICC đã từng bước hoàn 

thiện và phát triển, ghi dấu bằng những hoạt động đầy ý nghĩa và không ngừng phấn đấu 

hàng ngày mang CLB đi xa hơn. 

 

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

CLB gồm 4 Ban chính. Ban Project Development là nơi cho ra đời những ý tưởng, 

sáng kiến táo bạo nhất của CLB. Kế đến là Ban Public Relations - nơi cập nhật tin tức để 

đưa ra những content thú vị truyền tải đến tất cả mọi người. Và để mọi thứ có thể vận 

hành trơn tru thì không thể thiếu sự góp mặt của ban Finance & External Relations hay 

còn được biết đến là nơi quản lý tài chính của trạm ICC. Và cuối cùng là ban Human 

Resources & Event, nơi sắp xếp các hoạt động, điều động các thành viên trong ICC. 

III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 
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Với quy tắc hoạt động đó là lạc quan, làm việc cẩn trọng và trách nhiệm, các thành 

viên ICC luôn cố gắng phát huy bản thân tốt hơn mỗi ngày để đưa CLB đi xa hơn, cũng 

như mang lại nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng sinh viên FTU2: 

1. Hội thảo thường niên “Global Conquerors”: 

Hội thảo đầu tiên của CLB về việc hướng dẫn sinh viên cách xây dựng thương hiệu cá 

nhân trong suốt quá trình chinh phục cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài. Với nội 

dung chính xoay quanh 3 vấn đề vô cùng nóng hổi trong thời đại hội nhập toàn cầu: 

Chọn lọc các hoạt động phù hợp với định vị bản thân, Cách thể hiện cá tính thông qua bài 

luận, Tips tạo dấu ấn cá nhân khi phỏng vấn. Chủ đề hội thảo đã thu hút được nhiều sự 

quan tâm và tham gia của các bạn sinh viên trong trường. 

2. Workshop Vietnam 4.0 

Hội thảo “Vietnam 4.0: Opportunities for Growth, Investment and Employment” được tổ 

chức nhằm trả lời câu hỏi: "Công nghiệp 4.0 có thể giúp Việt Nam đạt được giá trị đổi 

mới như thế nào?". Với mục tiêu nhằm chia sẻ kinh nghiệm làm việc của diễn giả trong 

môi trường đa quốc gia và tầm nhìn cho tương lai của nền kinh tế Việt Nam - Phát triển, 

Đầu tư và Việc làm trong kỷ nguyên 4.0, hội thảo đã giúp cho các bạn sinh viên tháo gỡ 

khúc mắc về việc làm, cơ hội và cả những khó khăn trong kỉ nguyên 4.0. 

3. Workshop “Fully lead the exchanger’s life” 

Chương trình trao đổi sinh viên đang ngày càng được các bạn sinh viên lựa chọn vì 

những ưu điểm mà các chương trình này đem đến. Thông qua chương trình trao đổi, sinh 

viên có cơ hội tìm hiểu sở thích học thuật của mình, khám phá thêm về đất nước cũng 

như con người mà mình sẽ đặt chân đến ngoài ra còn là nền tảng giúp sinh viên có cơ hội 

trải nghiệm cuộc sống, nền văn hóa và nền giáo dục của các nước khác nhau. Điều này sẽ 

giúp cho các bạn trải nghiệm được nền văn hóa và cuộc sống một cách chân thật nhất. 

4. Các hoạt động đón đoàn quốc tế: 

Với định vị là CLB Hợp tác Quốc tế duy nhất tại trường ĐH Ngoại Thương CSII - 

TP.HCM, câu lạc bộ ICC vinh hạnh được phụ trách các hoạt động đón đoàn quốc tế đến 

FTU2. Năm vừa qua, ICC rất hân hạnh được đón các đoàn quốc tế danh tiếng như đoàn 

REI, đoàn Ấn Độ, các đoàn sinh viên exchange…. Đây là trải nghiệm tuyệt vời dành cho 

các thành viên ICC, tạo cơ hội xây dựng mối quan hệ, giao lưu văn hoá, học thuật với các 

sinh viên, các giáo viên quốc tế. 

5. Model ASEAN Meeting - MAM 
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MAM (Model ASEAN Meeting) là một chuỗi các hội nghị mô phỏng các Hội nghị cấp 

cao của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hoạt động này nhằm phổ 

biến đến giới trẻ kiến thức ngoại giao cũng như các cơ chế điều phối và quá trình ra 

quyết định của ASEAN. Nhận thấy sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức giới trẻ về 

các vấn đề trong khu vực, MAM lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh 

bởi Câu lạc bộ Hợp tác Quốc tế (ICC FTU2). 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Đ/c Nguyễn Phúc Lam Kiều - Chủ nhiệm, SĐT: 0911957230 

 

 


