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CÂU LẠC BỘ ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
Câu lạc bộ Đổi mới và Sáng tạo - Tên tiếng Anh là Innovation and Creation Club
(IC) trực thuộc Đoàn Thanh niên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí
Minh. CLB được thành lập với mong muốn tạo ra môi trường để học tập và trau dồi phương
pháp, kỹ năng và khả năng tư duy sáng tạo. Đồng thời CLB luôn tạo cơ hội cho các thành
viên nói riêng và các bạn sinh viên nói chung rèn luyện “kĩ năng sáng tạo” thông qua các
chương trình và hoạt động do CLB tổ chức.
CLB Đổi mới và Sáng tạo được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 2021 và là một
trong 5 CLB mới nhất của trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II TPHCM.
Ở những ngày đầu thành lập, IC không thể tránh khỏi những khó khăn, thử thách
nhưng với câu khẩu hiệu chung “ Dám thử, dám làm, dám sáng tạo, dám đổi mới”, những
thành viên trong Câu lạc bộ luôn cố gắng từng ngày để cùng nhau xây dựng nên một Câu
lạc bộ gần gũi và giúp ích cho các bạn sinh viên trong cả môi trường học tập và vui chơi.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
CLB Đổi mới và sáng tạo hiện có 18 thành viên với Ban chủ nhiệm, gồm:
●

Chủ nhiệm

●

Phó Chủ nhiệm

Và 4 ban chuyên môn, bao gồm:
● Ban Nhân sự - Sự kiện
● Ban Phát triển dự án
● Ban Tài chính - Đối ngoại
● Ban Truyền thông - Kĩ thuật

Logo CLB Đổi mới và Sáng tạo
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III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
CLB Đổi mới và Sáng tạo đã thành lập và đi vào hoạt động chính thức hơn 1 tháng.
Quá trình này đối với toàn bộ thành viên CLB thật sự là hoàn toàn mới mẻ và gặp nhiều
khó khăn nhưng ai cũng đã và đang nỗ lực hết mình vì một môi trường chung mang tên
IC. Và đến nay, chúng mình đã hoàn thành được những hoạt động cốt lõi của CLB như:
● Xác định tầm nhìn, sứ mệnh của CLB
● Thiết kế logo, slogan
● Thành lập fanpage với hàng trăm lượt like và đăng post đầu tiên giới thiệu CLB.
● Thành công tuyển thêm thành viên mới cho CLB và nâng tổng số nhân sự lên 18
người.
Ngoài ra, IC cũng đã hoạch định những kế hoạch phát triển mới trong thời gian sắp tới
như:
● Thực hiện các hoạt động nội bộ với mục đích nâng cao năng lực và kĩ năng cho các
thành viên.
● Lên kế hoạch cho các dự án lớn sắp tới.

Đây là những hoạt động đầu tiên để xây dựng nền tảng vững chắc cho CLB còn non trẻ và
gắn kết mọi người với nhau, tạo nên giá trị văn hóa của CLB:
● Đối với ICers tốt thôi là chưa đủ, mọi người luôn tìm kiếm những phương pháp để
đạt được nhiều thành quả hơn với ít công sức hơn, luôn kiên định trên con đường
không ngừng cải tiến, đổi mới và sáng tạo.
● ICers luôn quyết tâm học hỏi, phát triển và chủ động để có thể giúp những thành
viên thân thiết trong đội ngũ toàn thể sinh viên cũng có cơ hội học hỏi, phát triển
và chủ động. CLB cung cấp những kiến thức mang tính thực tiễn và có ích hơn là
lý thuyết suông.
● Ở CLB Đổi mới và Sáng tạo, tất cả thành viên xem công việc của mình là một hành
trình để học hỏi, tận hưởng và trân trọng. ICers tạo ra không gian vui vẻ và hạnh
phúc để tất cả mọi người xung quanh cũng đều tận hưởng được điều đó, tư duy đổi
mới, thỏa sức sáng tạo.
Trong thời gian sắp tới bằng sự quyết tâm và tài năng của toàn thể thành viên CLB hứa
hẹn sẽ là nơi tất cả các bạn trẻ có thể ấp ủ, ươm mầm các dự án, phát triển sự nghiệp ngay
hiện tại với nhiều ý tưởng nổi bật mang đậm chất ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO.
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