
CÂU LẠC BỘ KINH DOANH & TIẾNG ANH (BUSINESS & ENGLISH CLUB - 

BEC) 

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Câu lạc bộ Kinh doanh & Tiếng Anh (Business & English Club - BEC) được thành 

lập năm 2005 và hiện đang là một trong những Câu lạc bộ lâu đời và chuyên nghiệp 

nhất tại trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II. Câu lạc bộ được xây dựng nhằm mang 

lại sân chơi cho sinh viên toàn thành, giúp các sinh viên tự tin hơn với những kỹ năng có 

được và phát triển các kiến thức về Kinh doanh và tiếng Anh trong khoảng thời gian đại 

học. 

Với tinh thần: “Challenge your limits” (tạm dịch là “Thách thức những giới hạn”), BEC 

đang ngày một hoàn thiện để mang tới những giá trị to lớn cho thành viên CLB, sinh viên 

toàn thành và cho cả những đối tác giúp đỡ CLB trong những năm qua.  

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Ban điều hành của BEC bao gồm: 01 Chủ nhiệm; 03 Phó Chủ nhiệm, đồng thời 

cũng là người đứng đầu mỗi ban. 

Giới thiệu và vai trò của từng ban: 

Ban Đối ngoại (External Affairs Department - EA DEPT): Thương hiệu và việc 

xây dựng thương hiệu đóng một vai trò trọng yếu trong sự phát triển của bất kỳ tổ chức 

nào. Cũng như tên gọi, EA được thành lập với vai trò xây dựng và phát triển hình ảnh đối 

ngoại của BEC. EA đã và đang thực hiện sứ mệnh quan trọng của BEC về mảng đối 

ngoại của BEC. 

Ban Phát triển dự án (Project Development Department - PD DEPT): Là một 

mảnh ghép của đại gia đình BEC, PD đã và đang thể hiện vai trò không thể thiếu của 

mình - nơi ươm mầm cho các dự án nội bộ liên quan đến hai mảng: RESEARCH & 

DEVELOPMENT (R&D): Các thành viên trong ban PD sẽ được tham gia vào quá trình 

nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển kỹ năng 

cứng của các thành viên trong đại gia đình BEC. ENGLISH IMPROVEMENT: Xây 
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dựng chương trình nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc 

chuyên nghiệp. 

Ban Nhân sự (Human Resource Department - HR DEPT): Con người là yếu tố tồn 

tại lâu bền và là huyết mạch của bất cứ mọi tổ chức nào. Đúng với tên gọi Nhân sự - HR 

chịu trách nhiệm phát triển con người của BEC, đào tạo nguồn nhân lực có đầy đủ kiến 

thức, kỹ năng làm việc và thái độ phù hợp khi làm việc trong môi trường BEC và trong 

tương lai xa là các công ty, tập đoàn đa quốc gia. 

III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 

BEC luôn đa dạng hóa các hoạt động của mình với mong muốn giúp đỡ và hoàn thiện 

các kỹ năng của sinh viên về Kinh doanh và Tiếng Anh, đồng thời tạo được trải nghiệm 

tốt nhất để các bạn sinh viên nắm bắt những cơ hội việc làm trong tương lai.  

a. Chuỗi dự án nội bộ (internal projects)  

Với mục tiêu xây dựng và phát triển nên một tổ chức chuyên nghiệp và nhiệt huyết, 

BEC luôn chú trọng vào việc phát triển tư duy, mối quan hệ và những kỹ năng cần thiết 

cho công việc tương lai của tất cả thành viên thông qua: 

- Chuỗi định hướng và truyền cảm hứng nghề nghiệp: “Career Orientation”, 

Soft/Hard skills training. 

- Chuỗi các buổi luyện tập giao tiếp bằng tiếng Anh: Pep talk, English Activity. 

- Cuộc thi nội bộ: cuộc thi phân tích dữ liệu “Data Analysis”, cuộc thi người dẫn 

chương trình “MCO”,... 

-  Giao lưu, vui chơi giữa các thành viên (bonding): teambuilding, year end trip,… 
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Hình ảnh: Hoạt động thường niên Year End Trip (YET) 

b. Những dự án đối ngoại (external projects) 

Để trở thành cầu nối để các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với sinh viên Đại học 

Ngoại thương Cơ sở II - nguồn nhân lực chất lượng cao có giá trị cho xã hội, hằng năm 

BEC có tổ chức các sự kiện quy mô lớn nhằm đảm bảo môi trường và cơ hội phát triển 

thực tế như: 

- Chuỗi sự kiện TEDxFTU: được cấp giấy phép từ tổ chức chính thức TED tại 

New York, buổi hội thảo là sự tập hợp những bài nói lan tỏa ý tưởng, truyền cảm hứng 

đến người nghe. Đây là một chương trình BEC để lại những ân tượng sâu sắc cho khán 

giả về sự hoành tráng, chuyên nghiệp trong khâu tô chức cũng như chất lượng của các bài 

nói chương trình mang lại. 
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Hình ảnh: Chương trình TEDxFTU 2020: “The Great Gambit” 

- Ngày hội tiếng Anh toàn thành E-Tribe: với mong muốn góp phần thúc đẩy 

việc hình thành một cộng đồng tiếng Anh chung, BEC đã tập hợp nhiều câu lạc bộ tiếng 

Anh từ các trường đại học trên khắp TPHCM quy tụ tại sân trường Đại học Ngoại thương 

để cùng vui chơi, giao lưu và nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 

- Cuộc thi hùng biện tiếng Anh E-Biz Arena (EBA): hướng đến nâng cao cho 

thí sinh kĩ năng hùng biện, đồng thời là khả năng sử dụng khả năng hùng biện trong 

những lĩnh vực liên quan đến kinh doanh. Qua 2 lần tổ chức, EBA đều để lại những kỉ 

niệm và bài học bổ ích cho các đội thi từ những buổi training của các chuyên gia trong 

lĩnh vực hùng biện, thuyết trình, đồng thời là từ lời góp ý thiết thực từ các vị ban giám 

khảo có chuyên môn cao. 

- Public Speaking Workshop: Trong Public Speaking, mỗi bạn sinh viên sẽ vấp 

phải những vấn đề khác nhau như thiếu tự tin trước đám đông, thiếu kỹ năng để khiến bài 

nói trở nên thuyết phục,... Để giúp các bạn tháo gỡ “nút thắt” đó, thông qua buổi 
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Workshop, BEC đã mang đến cho người tham dự một số phương pháp, cách rèn luyện 

phù hợp đối với các hoạt động yêu cầu kỹ năng này. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Lê Phương Thục Vy – Chủ nhiệm 

SĐT: 093 3207 797 

Email: lephuongthucvy.bec@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/thucvy.lephuong 

 


