
ĐỘI CÔNG TÁC X

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Đội Công tác Xã hội

trường Đại học Ngoại thương Cơ

với tinh thần tự nguyện, mong muốn đ

xã hội. Sứ mệnh của Đội Công tác X

hoạt động tình nguyện, tạo điều kiện thuận lợi để các bạn sinh vi

phát huy vai trò xung kích, tinh th

từ đó, góp phần xây dựng một x

hơn. 

Đội Công tác Xã hội

năm 2004 và cho đến nay, trải qua quá tr

Công tác Xã hội đã trở nên vô cùng quen thu

thành nói chung với nhiều hoạt động t

thăm các mái ấm, nhà mở tr

quy mô hoành tráng ở các tỉnh ngoại th

Nhiều năm liền Đội Công tác X

ương Hội Sinh viênViệt Nam 

Truyền thống Trường Đại học Ngoại th

 

ỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI – SOCIAL WORK CLUB (SWC)

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

ội – Social Work Club (SWC) trực thuộc Hội Sinh vi

ương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh là nơi những sinh vi

ới tinh thần tự nguyện, mong muốn được cống hiến cho cộng đồng qua các hoạt động 

ội Công tác Xã hội chính là chiếc cầu nối giữa sinh vi

ện, tạo điều kiện thuận lợi để các bạn sinh viên đư

phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của bản thân với x

ừ đó, góp phần xây dựng một xã hội giàu yêu thương, nhân ái, hạnh phúc v

ộiTrường Đại học Ngoại thương Cơ sở II được th

ến nay, trải qua quá trình 17 năm phát triển và trư

ên vô cùng quen thuộc với sinh viên trong nói riêng và toàn 

ới nhiều hoạt động tình nguyện với quy đa dạng, từ những hoạ

ở trên địa bàn thành phố đến những chuỗi chương tr

ở các tỉnh ngoại thành, vùng sâu vùng xa. 

ội Công tác Xã hội vinh dự được nhận bằng khen của Trung 

ệt Nam và lần gần đây nhất là vào 15/10/2016 t

ại học Ngoại thương Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh.

SOCIAL WORK CLUB (SWC) 

 

ực thuộc Hội Sinh viên 

ững sinh viên trẻ 

ợc cống hiến cho cộng đồng qua các hoạt động 

ếc cầu nối giữa sinh viên và các 

được thể hiện và 

ện, trách nhiệm của bản thân với xã hội; 

ạnh phúc và tốt đẹp 

ợc thành lập vào 

à trưởng thành, Đội 

ên trong nói riêng và toàn 

ện với quy đa dạng, từ những hoạt động 

ương trình lớn có 

ợc nhận bằng khen của Trung 

à vào 15/10/2016 tại Ngày Hội 

ồ Chí Minh. 



 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Dưới sự quan tâm, ch

Đội Công tác Xã hội hiện nay gồm 114 th

Điều hành và 5 Ban hoạt động mật thiết với nhau.

 

Ban Điều hành gồm Đội tr

nguyên tắc thống nhất. Ban Đi

Đội, theo sát và dẫn dắt hoạt động của Đội theo đúng định h

1. Ban Chuyên đề 

tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc Cơ sở II và Hội Sinh v

ện nay gồm 114 thành viên được cơ cấu vững chắc gồm 

ạt động mật thiết với nhau. 

Ban Điều hành 

ồm Đội trưởng, Đội phó và 5 trưởng Ban, hoạt động tr

Ban Điều hành có trách nhiệm định hướng hoạt động cho to

ẫn dắt hoạt động của Đội theo đúng định hướng đã đề ra.

ội Sinh viên trường, 

ấu vững chắc gồm Ban 

 

ởng Ban, hoạt động trên 

ớng hoạt động cho toàn 

ề ra. 



Ban Chuyên đề là m

trách lên ý tưởng, kế hoạch v

Bay. Cùng với đó là việc nghi

một cách sâu sắc và triệt để nhất những vấn đề của các đối t

hướng đến. 

2. Ban Thường kỳ 

à một trong hai Ban nội dung của Đội Công tác X

ởng, kế hoạch và tổ chức, chạy thử các chương trình dài h

ệc nghiên cứu và đặt ra các giải pháp hợp lý để có thể giải quyết 

ệt để nhất những vấn đề của các đối tượng thụ h

 

ội Công tác Xã hội, phụ 

ình dài hạn như dự án 

ặt ra các giải pháp hợp lý để có thể giải quyết 

ợng thụ hưởng mà Đội 



Ban Thường kỳ là ban n

chương trình thường kỳ: các buổi đi thăm mái ấm, nh

Thường kỳ cũng để lại dấu ấn của Đội qua việc tổ chức các Mini Plan để giúp đỡ 

người vô gia cư, hoàn cảnh hiểm ngh

3. Ban Nhân sự 

ban nội dung thứ hai của Đội. Ban phụ trách tổ chức các 

ờng kỳ: các buổi đi thăm mái ấm, nhà mở, viện dư

ỳ cũng để lại dấu ấn của Đội qua việc tổ chức các Mini Plan để giúp đỡ 

ảnh hiểm nghèo, trẻ em lang thang,… 

 

ội dung thứ hai của Đội. Ban phụ trách tổ chức các 

ưỡng lão,…Ban 

ỳ cũng để lại dấu ấn của Đội qua việc tổ chức các Mini Plan để giúp đỡ 



Ban Nhân sự có nhiệm vụ quản lí các th

hoạt động của Đội, tổ chức các ch

cho các thành viên. Ngoài ra, 

chơi nhằm thắt chặt tinh thần đo

tình nguyện” thật sự qua các ch

mới, Sinh nhật Đội… 

4. Ban Tài chính 

ệm vụ quản lí các thành viên, điều phối nhân sự trong các 

ạt động của Đội, tổ chức các chương trình training các kĩ năng tình nguy

cho các thành viên. Ngoài ra, Ban Nhân sự còn tổ chức các hoạt động d

ằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, hướng tới xây dựng Đội thành m

ện” thật sự qua các chương trình Team Building Day, Lễ ra mắt th

 

ều phối nhân sự trong các 

ình nguyện cần thiết 

ổ chức các hoạt động dã ngoại, vui 

ành một “ngôi nhà 

ễ ra mắt thành viên 



Ban Tài chính có nhi

các hoạt động thường niên và các ho

chương trình mang tính chất ri

và bán sản phẩm handmade

cho các chương trình lớn, đảm nhận công tác hậu cần, l

chương trình của Đội. 

5. Ban Truyền thông

có nhiệm vụ quản lý, gây quỹ và tạo nguồn tài chính 

ên và các hoạt động của Đội. Ban Tài chính 

ất riêng của Ban để gây quỹ cho Đội như Chương tr

ản phẩm handmade,…Bên cạnh đó, Ban Tài chính còn phụ trách mời t

ớn, đảm nhận công tác hậu cần, là cánh tay đắc lực cho mọi 

ền thông 

 

ài chính ổn định cho 

 luôn có những 

ư Chương trình làm 

ụ trách mời tài trợ 

ắc lực cho mọi 



Ban Truyền Thông phụ trách chính trong việc đ

dựng hình ảnh Đội và tạo dấu ấn ri

phẩm truyền thông, những b

Facebook, Fanpage,…. Thông qua các kênh thông tin, Ban Truy

thông tin về chương trình của Đội cho th

III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BI

Cùng với Hội Sinh vi

các bạn sinh viên có cơ hội phát triển bản thân, cống hiến hết m

động xã hội mang ý nghĩa nhân văn v

Nhà trường.Với những hoạt động của m

chức xã hội vì sự phát triển của sinh vi

ền Thông phụ trách chính trong việc đưa ra những chiến l

ạo dấu ấn riêng cho từng chương trình thông qua nh

ẩm truyền thông, những bài viết, hình ảnh trên các kênh thông tin lớn của Đội nh

Facebook, Fanpage,…. Thông qua các kênh thông tin, Ban Truyền Thông cung cấp 

ủa Đội cho thành viên và sinh viên trường. 

TIÊU BIỂU 

ới Hội Sinh viên, Đội Công tác Xã hội luôn góp phần tạo môi tr

ội phát triển bản thân, cống hiến hết mình cho nh

ội mang ý nghĩa nhân văn và hữu ích, góp phần vào sự phát triển chung của 

ờng.Với những hoạt động của mình, Đội Công tác Xã hội luôn t

ự phát triển của sinh viên Ngoại thương và toàn xã hội. 

KHÔNG BIÊN GIỚI 

 

ững chiến lược xây 

ình thông qua những sản 

ớn của Đội như 

ền Thông cung cấp 

ần tạo môi trường để 

ình cho những hoạt 

ự phát triển chung của 

luôn tự hào là một tổ 

 



Khởi đầu ngay từ những ng

với tên gọi “KHÔNG BIÊN GI

bình đẳng giáo dục, hỗ trợ

vùng xa, vùng biên giới sẽ cung cấp cho các bạn Tân sinh vi

nhất về các hoạt động tình nguy

thông, cũng như nhằm tạo lập niềm đam m

tại môi trường Ngoại thương m

Đại sứ ch

ởi đầu ngay từ những ngày đầu năm học, Chuỗi chương trình th

ÊN GIỚI” với sứ mệnh cốt lõi là rút ngắn kho

ợ về mặt vật chất và tinh thần cho trẻ em nghèo vùng sâu 

ẽ cung cấp cho các bạn Tân sinh viên những thông tin c

ình nguyện vốn chưa được phổ biến ở những năm học phổ 

ằm tạo lập niềm đam mê, sự nhiệt huyết cho các hoạt động sắp tới 

ương mới mẻ, năng động. 

ại sứ chương trình Không Biên Giới 2020 

ình thường niên 

n khoảng cách bất 

em nghèo vùng sâu 

ững thông tin cơ bản 

ợc phổ biến ở những năm học phổ 

ự nhiệt huyết cho các hoạt động sắp tới 

 



Chuỗi chương trình gồm 3 hoạt động chính l

- Gây quỹ 

- Đêm nhạc Gây quỹ với sự tham gia 

Orange, Lyly, Taynguyen Sound, Chi

- Ngày tình nguyện Không Bi

Ngày tình nguy

Ngoài chuỗi chương tr

rất nhiều chương trình khác, minh ch

 

 

ồm 3 hoạt động chính là  

ạc Gây quỹ với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như: V

Orange, Lyly, Taynguyen Sound, Chillies, Cá Hồi Hoang, Nguyên Hà,...

ện Không Biên Giới 

Ngày tình nguyện Không Biên Giới 2020 

ương trình trên, trong suốt năm học, Đội Công x

ình khác, minh chứng tại một số hình ảnh dưới đây: 

ư: Vũ, Thái Đinh, 

ên Hà,... 

 

ốt năm học, Đội Công xã hội thực hiện 

 



Lễ trao tặng đồng phục cho học sinh khó khăn tại x

Chương tr

ễ trao tặng đồng phục cho học sinh khó khăn tại xã Suối Đá, huyện D

Châu, tỉnh Tây Ninh 

hương trình Xuân tình nguyện 2021 - Tết Tròn vị 

 

ối Đá, huyện Dương Minh 

 



Hoạt động Hiến máu t

Chương trình tuy

ạt động Hiến máu tình nguyện được tổ chức định kỳ 1 năm 2 lần

ình tuyển thành viên năm học 2020 - 2021 

 

ợc tổ chức định kỳ 1 năm 2 lần 

 

 



Chương trình 

Chương trình Đại hội Đội với sự tham gia của các Đội CTXH tr

ình Đông trao yêu thương tại huyện Cần Giờ 

ại hội Đội với sự tham gia của các Đội CTXH trường ĐH GTVT, 

ĐH Công nghiệp, ĐH Luật 

 

ại huyện Cần Giờ  

 

ờng ĐH GTVT, 



Chương trChương trình teambuilding định kỳ hằng năm 

Họp Đội định hằng Quý 

 

 



IV. CHIA SẺ TỪ THÀNH VIÊN ĐỘI 

Là một Đội với số lượng thành viên vô cùng đông đảo, khối lượng chương trình đa 

dạng đã tạo lập và mang đến cho mỗi thành viên những trải nghiệm thật quý giá, hãy 

cùng lắng nghe những SWCer nói gì về Đội nhé! 

 

Bạn Cáp Trúc Ly - K58 chia sẻ: “Đội với mình chính là Ngôi nhà nhỏ ở giữa lòng 

thành phố FTU2 nhộn nhịp, bộn bề. Vào Đội, vào Ban thế là mình có những người 

anh, người chị, người bạn người em vừa số lượng vừa chất lượng. Training kỹ năng, 

sharing kinh nghiệm và vô số các buổi tâm sự tuổi hồng đúng kiểu khi cần SWC có, 

khi khó cũng có SWC luôn. Phương châm “Tình cảm làm nên trách nhiệm” như kim 

chỉ nam luôn hướng dẫn, nhắc nhở các thành viên về văn hóa trọng tình cảm nhưng 

cũng đảm bảo chất lượng công việc ở mức cao nhất. Qua hai năm thì phải công nhận 

Đội mình giỏi thiệt, Ban tổ chức chỉ có vài người nhưng chương trình nào cũng trọn 

vẹn và kỹ lưỡng. Đi tình nguyện xa mệt thì mệt thiệt, cực thì cực thiệt nhưng nhìn thấy 

tinh thần ai cũng hớn hở làm mình cũng nhiệt huyết sôi sục trở lại ngay. Nói chung là 

yêu Đội thiệt nhiều !!” 

 

Chị Hồng Nhung - K57 chia sẻ: “Sống chết thi vào Đội có lẽ là một quyết định đúng 

đắn nhất ở thời sinh viên của mình. Vì đây không chỉ là nơi cho mình một gia đình thứ 

hai đúng nghĩa. Mà còn là nơi giúp mình nhận ra giá trị của bản thân mình là gì, nơi 

mình học cách biết ơn ngay cả những điều đơn giản nhất, nơi mình cho đi tuổi trẻ và 

nhận lại còn nhiều hơn thế.” 

 

Bạn Thanh Dũng - K57 chia sẻ: “Đội Công tác Xã hội trường Đại học Ngoại thương 

cơ sở 2, thành phố Hồ Chí Minh, Đội là nơi đã điểm tô trang sách đại học của mình 

thêm gam màu thật đẹp. Mình là sinh viên năm 3, đã gắn bó với Đội, ngày 19 tháng 10 

này, là tròn 3 năm. Đội đã cho mình thật nhiều. Cho mình một ngôi nhà, một gia đình 

nhỏ, những người anh, người chị, người bạn, người em, người dân (trong những lần 

tiền trạm chương trình). Cho mình được phần nào va chạm vào cuộc sống, biết nhìn 

xuống và cảm ơn những gì mình đang có. Cho mình những bài học về gam màu xám 

trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cũng phải chịu hi sinh để có được những gì bạn 

muốn, thời gian chính là thứ lớn nhất bạn phải hi sinh, thời gian cho gia đình, cho bạn 



bè và cho người yêu. Mình chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc từ lúc mình điền lá đơn 

đăng ký vào Đội cho đến bây giờ. Mình cảm ơn Đội thật nhiều và dù sau này mình tốt 

nghiệp những trang vở về Đội vẫn sẽ là trang vở đẹp nhất thời Đại học của mình” 

 

Bạn Uyên Phương - K59 chia sẻ:“ Nhìn lại một năm qua với tư cách là thành viên của 

Đội Công tác Xã hội FTU2, mình cảm thấy thực sự hạnh phúc và biết ơn khi được biết 

đến Đội. Đối với cô bé còn thụ động trong việc kết bạn và hầu như không thể tâm sự 

với ai về bất cứ điều gì. Thì giờ đây mình đã có một gia đình những người luôn quan 

tâm, chia sẻ và hỗ trợ từ những chuyện đơn giản như học tập, tình cảm đến tất cả mọi 

khía cạnh trong cuộc sống Đại học của mình. Từ những bài học, kinh nghiệm khi chạy 

chương trình cho đến sự gắn bó, tình cảm đã dần hình thành sau những cuộc họp ban 

mỗi thứ 4 hàng tuần hay sau mỗi buổi bonding vui chơi, đã tạo nên một mối liên kết 

sâu đậm trong mối quan hệ của mọi thành viên. Mình thực sự cảm ơn Đội, nơi những 

con người tuyệt vời đã đến với nhau, và để lại cho nhau những tình cảm quá đỗi diệu 

kỳ.” 

 

Bạn Anh Phú - K58 chia sẻ: “Với em thì mình chỉ thật sự sống khi có những trải 

nghiệm, và vào Đội  hoạt động ở Đội là trải nghiệm đáng giá nhất đối với em đến thời 

điểm hiện tại. Những lần chạy chương trình, chạy deadline đến khi mệt lả người, có 

những ngày ra khỏi nhà từ sớm và đến nhà là khi đồng hồ đã chuẩn bị qua ngày mới. 

Thành quả là những cảm xúc hạnh phúc khi nhìn những nụ cười trên môi của các em 

học sinh ở vùng sâu vùng xa nơi mà Đội đặt chân đến. Những câu nói “Sau này em 

muốn lên thành phố học giống anh chị”, “Bao giờ anh chị quay lại?”, “Anh chị về 

nhớ gọi nói chuyện với em nha”,... để lại rất nhiều cảm xúc trong em. Những câu nói 

làm em nhớ hoài ấy cho em nhiều động lực hơn nữa và luôn thôi thúc em phải càng cố 

gắng mang lại những điều tốt nhất cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa của đất 

nước. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời và thời trẻ sẽ trong giây lát vút qua, tại sao 

chúng ta không gửi gắm yêu thương từ khi còn trẻ để cuộc đời càng có nhiều màu sắc 

và tươi đẹp hơn. “Tình cảm làm nên trách nhiệm” - câu nói của Đội vẫn là kim chỉ 

nam của em từ khi em là sinh viên và chắc chắn sau này cũng thế. Em yêu Đội.” 

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Đội Công tác Xã hội trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh. 
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