
CÂU LẠC BỘ KĨ NĂNG VÀ SỰ KIỆN - FTUYOURS 

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Câu lạc bộ Kĩ năng và Sự kiện – FTUYours trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại 

học Ngoại thương Cơ sở II được thành lập với mong muốn tạo môi trường cho các bạn 

sinh viên rèn luyện kĩ năng giao tiếp ứng xử đồng thời cũng là nơi các bạn sinh viên có 

thể trau dồi thêm kĩ năng tổ chức các sự kiện.FTUYours được thành lập vào ngày 7 tháng 

9 năm 2017. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hànhCâu lạc bộ Kĩ năng và Sự kiệnbao gồm: 

 01 Chủ nhiệm; 

 02 Phó Chủ nhiệm; 

 05 Trưởng Ban: Trưởng Ban Đối Ngoại, Trưởng Ban Nhân sự, Trưởng Ban 

Truyền thông – Kĩ thuật và Trưởng Ban Phát triển dự án; 

III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 

Tại thời điểm thành lập, được Hội sinh viên tin tưởng chuyển giao, FTUYours trở 

thành đơn vị tổ chức những cuộc thi đậm chất “Ngoại thương” của trường, bao gồm 

“Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm” và “Tiếng hát sinh viên Ngoại thương - 

FTUShine”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình. Cuộc thi Tiếng hát sinh viên Ngoại thương – FTUShine 2019 
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Ngoài hai chương trình trên, FTUYours còn tổ chức hai cuộc thi hoàn toàn mới 

mẻ với Ngoại thương, bao gồm “Nhuệ khí Ngoại thương - FTURace” và cuộc thi MC 

“DREAMIC”. 

 

Hình. Cuộc thi MC “DREAMIC 2020” 

Sau hơn 04 năm hoạt động, FTUYours đã gặt hái được thành công khi thành công 

mở rộng quy mô toàn thành cho cuộc thi MC “DREAMIC” và giữ vững được phong độ 

cho cuộc thi FTUCharm trong năm 2020 – 2021. 

 

Hình. CLB Kĩ năng và Sự kiện FTUYours 

FTUYours là nơi để các bạn sinh viên được thể hiện tài năng, bản lĩnh và khẳng 

định chất Ngoại thương như chính khẩu hiệu của CLB “Find U in FTU”. 
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Chủ nhiệm – Lê Ngọc Phương Trinh 

SĐT: 0981020961 

Email: lengocphuongtrinh.ftuyours@gmail.com 

 


