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tốt nghiệp sau này; mang lại những cơ hội tuyệt vời và trải nghiệm đáng quý để cọ xát 

cũng như trưởng thành hơn, từ đó giúp các bạn định hướng nghề nghiệp, theo đuổi 

đam mê và xây dựng các mối quan hệ vô cùng quý báu. 

 

Hình 2. Hình ảnh Ban điều hành RCS, các thầy cô và các nhóm nghiên cứu đạt giải 

cấp trường tại Hội nghị diễn ra ở Trụ sở chính Đại học Ngoại thương 

 

Ở RCS, bên cạnh việc tổ chức các chương trình và sự kiện, chúng mình luôn có 

những chuỗi training với nhiều chủ đề khác nhau. Chúng mình luôn muốn xây dựng 

RCS là một nơi mà các thành viên cảm thấy bản thân được phát triển về kỹ năng mềm 

và kỹ năng chuyên môn đặc thù. Chúng mình tin những chuỗi training này sẽ góp phần 

khiến các thành viên thành công trong việc nghiên cứu khoa học và công việc sau này. 
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Hình 3. Hình ảnh buổi training nội bộ về cách sử dụng SPSS 

Bước chân vào RCS, các thành viên sẽ thực sự được sống trong một gia đình 

tràn đầy yêu thương và gắn kết giữa các thế hệ. Trái ngược với những định kiến cho 

rằng một CLB học thuật chắc sẽ khô khan, điều làm nên sức mạnh tinh thần to lớn và 

bền vững cho các thành viên tiếp tục có động lực cống hiến cho CLB qua từng năm 

chính là tình cảm chân thành và sâu sắc mà mọi người dành cho nhau. Là “ngôi nhà 

chung” cưu mang lẫn nhau lúc cô đơn một mình ở Sài Gòn, ở Ngoại thương, RCS thực 

sự đã thay đổi và tiếp thêm sự tự tin cho biết bao nhiêu thế hệ xanh chính bằng một lẽ 

hết sức đơn giản đó. 

 

Hình 4. Hình ảnh bữa tiệc sinh nhật RCS lần thứ 28 
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Hình 5. Hình ảnh chuyến đi Teambuilding cuối nhiệm kỳ tại Phan Thiết 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học có cơ cấu tổ chức gồm 4 ban, đó là: 

Ban Chuyên môn: chịu trách nhiệm về mảng tổ chức các hoạt động thu báo cáo 

nghiên cứu khoa học cho các cuộc thi nghiên cứu, lên nội dung chương trình cho các 

hội thảo chuyên đề về nghiên cứu khoa học; 

Ban Truyền thông: chịu trách nhiệm quản lý fanpage hơn 12,000 lượt theo dõi 

của RCS, cập nhật trang thông tin trên Linkedin của CLB và thiết kế toàn bộ ấn phẩm 

truyền thông cho các chương trình; 

Ban Nhân sự: chịu trách nhiệm lên kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết nội 

bộ, quản lý nội dung và kế hoạch training nội bộ nhằm phát triển kỹ năng của các 

thành viên trong CLB; 

Ban Tài chính-Đối ngoại: chịu trách nhiệm thiết kế proposal tìm kiếm nhà tài 

trợ đồng hành cùng các chương trình của RCS, duy trì và bố trí nguồn kinh phí duy trì 

các hoạt động nội bộ của CLB. 

III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 

1. Cuộc thi NCKH cấp trường: 

Cuộc thi SVNCKH là cuộc thi truyền thống của trường Đại học Ngoại thương 

nói chung là cơ sở TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Với mục tiêu trở thành trường Đại học 

nghiên cứu vào năm 2030, toàn trường đã và đang tạo nhiều điều kiện để khuyến 



5 

khích, vận động và giúp đỡ các sinh viên tham gia vào các cuộc thi NCKH, mà tiêu 

biểu là cuộc thi SVNCKH cấp trường. 

Trong đó, CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học RCS đã vinh dự nhận được sứ 

mệnh phát động và giúp đỡ các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi SVNCKH cấp 

trường (hay các cuộc thi NCKH khác). Qua các năm liên tiếp thực hiện nhiệm vụ này, 

RCS luôn tự hào đã thực hiện tốt vai trò của mình cũng như là hỗ trợ các nhóm sinh 

viên NCKH của Cơ sở II đạt được nhiều kết quả cao ở các cuộc thi cấp trường, cấp 

Thành, cấp Bộ, trong nước và quốc tế. 

 

Hình 6. Hội thảo Information day – Phát động cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học 

cấp Trường năm học 2020-2021 

Về Cuộc thi SVNCKH năm học 2020 – 2021, RCS dự kiến sẽ chia thành 02 đợt 

tổ chức chương trình: 

- Đợt 1: 25/12/2020 - Hội thảo Information day – Phát động cuộc thi Sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020-2021; 

- Đợt 2: từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021 – Chuỗi 5 khóa học về cách 

viết báo cáo nghiên cứu khoa học; Phương pháp định lượng; Phương pháp định tính. 
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Hình 7. Chuỗi khoá học Nghiên cứu khoa học 
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ảo Ngoại thương – Đích đến hay điểm khởi đầu: 
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Hình 8. Hội thảo Ngoại thương – Đích đến hay điểm khởi đầu 

3. BAZone 2020 – Cuộc thi về chủ đề Business Analysis 

BAZone là chương trình về Business Analyst được tổ chức bởi CLB Sinh viên 

Nghiên cứu khoa học RCS - trực thuộc Đại học Ngoại thương cơ sở 2. Chương trình 

mang đến cơ hội cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu và trải nghiệm về một ngành hot nhất 

hiện nay, Business Analyst. Đấy cũng là sự kiện đánh dấu sự trở lại của những chuyên 

gia trong ngành và góc nhìn đa chiều với sự tiếp cận mới mẻ, luôn cập nhật xu hướng 

của thời đại. 

Quay trở lại với năm 2021, BAZone sẽ được đổi tên thành DAZone. Mục đích 

của việc đổi tên chính là việc thu hẹp chủ đề của chương trình từ lĩnh vực Business 

Analysis thành Data Analytics. Chương trình DAZone sẽ mang định hướng là một 
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Forum and Fair, nhằm liên kết doanh nghiệp cho nhu cầu tuyển dụng Data Analyst và 

các bạn sinh viên toàn thành có niềm đam mê dành cho lĩnh vực này. 

 

Hình 9. Chuyến đi Fieldtrip đến công ty NashTech của RCS và các thí sinh BAZone 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

● Chủ nhiệm: 

Họ và tên: Trần Thị Thanh Ngân 

Sinh viên lớp: K57CLC5 

MSSV: 1801015038 

SĐT: 0769 884 677 

Mail: tranthithanhngangd2000@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/thanhngan.tranthi.752/ 

● Phó Chủ nhiệm: 

Phó Chủ nhiệm – Trưởng ban Chuyên môn: Trần Thị Ngọc Ánh 

Sinh viên lớp: K58B 

MSSV: 1913316018 

SĐT: 0784 131 623 

Mail: anhtran161201@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008254419098 

 

Phó Chủ nhiệm – Trưởng ban Truyền thông: Nguyễn Nam Phú 

Sinh viên lớp: K58CLC5 
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MSSV: 1911155068 

SĐT: 0369 963 142 

Mail: namphu18102001@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008630262633 

 

Phó Chủ nhiệm – Trưởng ban Nhân sự: Lê Nguyễn Minh Hằng 

Sinh viên lớp: K58CLC5 

MSSV: 1911155031 

SĐT: 0905 307 945 

Mail: lnminhhang2001@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/minhhangle01 

 

Phó Chủ nhiệm – Trưởng ban Tài chính Đối ngoại: Nguyễn Kha Bảo Nhi 

Sinh viên lớp: K58CLC3 

MSSV: 1911115353 

SĐT: 0947 654 317 

Mail: nguyenkhabaonhi@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/tien.nguyennhatkhanh 

 

 

 


