
CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Được thành lập năm 2013, câu lạc bộ Thể thao trường ĐH Ngoại Thương cơ sở II 

tại tp HCM được thành lập với sứ mệnh đem đến sức trẻ, khát khao thể hiện của biết bao 

nhiêu thế hệ sinh viên. Sinh viên FTU luôn được biết đến với kiến thức uyên thâm, khả 

năng tư duy và học hỏi hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở khía cạnh 

học thuật, sinh viên Ngoại Thương còn luôn khỏe mạnh, dẻo dai, bền bỉ về mặt thể chất 

lẫn tinh thần. Trải qua gần 10 năm hoạt động, câu lạc bộ Thể thao trường ĐH Ngoại 

Thương cơ sở II đã và đang khẳng định chỗ đứng cũng như vai trò không thể thiếu, một 

lựa chọn không thể bỏ lỡ trong cuộc đời sinh viên ngôi trường này. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 

a. ĐỘI CHEERLEADING FOXY 

4 NĂM ĐẠI HỌC, VÀ BẠN ĐÃ Ở ĐÂU??? 

Câu lạc bộ thể thao tự hào là một trong những câu lạc bộ có số lượng thành viên 

đông nhất bao gồm các đội, nhóm nhỏ: đội Cheerleading Foxy, đội Bóng rổ, đội Bóng 

chuyền, đội Cầu lông, đội Bóng đá và đội Taekwondo. Mỗi đội đều mang một bản sắc 

riêng của sinh viên FTU2 và bạn đã tìm thấy bản sắc của mình ở đâu? 

 
 

FOXY là đội Cheerleading trực thuộc Câu lạc bộ Thể Thao (FSC), thuộc Hội Sinh 

Viên trường Đại học Ngoại Thương Cơ Sở 2. Được thành lập năm 2013, bởi những thành 

viên nhiệt huyết và đem lòng yêu mến bộ môn Cheerleading. Tính đến nay, tuổi đời của 

FOXY (hay còn được gọi một cách thân mật là nhà “Cáo”) đã được tròn 4 năm với một 

số thành tựu đáng kể. Với phương châm hoạt động là muốn nhân rộng bộ môn thể thao 

thú vị và mới mẻ này đến với đông đảo các bạn sinh viên FTU2 nói riêng cũng như tất cả 

mọi người nói chung. Xuyên suốt 4 năm hoạt động, FOXY đã góp phần khuấy động sân 

khấu trường trong những ngày lễ, hội truyền thống, những cuộc thi lớn như: FTU’s Day 
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các năm từ 2014 đến 2016, FTUShine 2015, FTU Charm 2016… Không dừng lại ở đó, 

nhà “Cáo” đã khẳng định tên tuổi với những cuộc thi toàn thành: Cheerleading U-League 

(Sinh viên văn Thể mỹ 2013), Pepsi- Giải thể dục cổ động toàn thành 2013, giải Tôi là 

Cheerleader 2016 (Nhà văn hóa thanh niên). Bên cạnh đó FOXY còn vươn ra và giao lưu 

với bạn bè quốc tế qua các chuyến thăm đến SINGAPORE để dự thi giải đấu ACIC 2016 

ở hạng mục Groupstunt và đạt được giải Đồng chung cuộc, Gần đây nhất phải kể đến là 

các Cáo đã có một giải đấu thành công với cú đúp giải ba ở cuộc thì Infinity 

Cheerleading Championship 2020. 

 

Với những thành tựu đáng nể như thế, các Cáo đã phải nỗ lực rất nhiều từ những 

ngày đầu tiên thành lập đội. Mọi người đã cùng chia sẻ biết bao kỷ niệm vui buồn. Sự 

gắn kết của các thành viên không chỉ dừng lại ở các buổi tập mà FOXY còn là một gia 

đình nơi mà tất cả các thành viên đều có thể nhận được sự quan tâm của mọi người mỗi 

khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Niềm vui nhỏ nhỏ không chỉ đến từ những giờ tập vất 

vả mà còn là những buổi “đánh lẻ” cùng nhau ngồi “nói xấu” cả thế giới đến tận tối 

khuya, có khi cũng chả cần nói gì mà chỉ cần thấy mặt nhau cũng đủ cười đến tét cả quai 

hàm. Ở những câu lạc bộ khác, khi mà mọi thành viên thường xem đó như một bước đệm 

của tuổi trẻ, và nó thường kết thúc vào năm 3 của thời sinh viên trước khi thực sự lao vào 

tìm một công việc nghiêm túc, để có kinh nghiệm, để sau này có cái viết vào CV. Nhưng 

ở đây, Foxy không chỉ đơn thuần là một đội, là nơi để trở về, người ta cũng không xem 

nó như một bước đệm của tuổi trẻ trước khi trưởng thành, mà là nơi để gắn bó, cho đến 

khi không thể gắn bó được nữa. “Ê! Tao tính sẽ tập đến hết năm ba rồi sẽ nghỉ mày ạ! 

Mày tính khi nào nghỉ?”-”Tao hả, tao sẽ tập cho đến khi nào không tập được nữa thì thôi, 

chắc đến khi đi làm luôn á!” 

 
 

Được gì và mất gì? Chắc chắn ở nơi đây, bạn sẽ không thể thu được những kinh 

nghiệm về chạy chương trình, hay những kiến thức chuyên ngành như những câu lạc bộ 
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học thuật khác. Foxy, nơi bạn phải học cách tin tưởng để giao sự an toàn của bản thân 

vào tay người khác; một chương trình có thể chạy nếu thiếu đi một người, một người có 

thể gánh vác giúp công việc của người khác nhưng ở đây, là nơi mà bạn phải tự giác làm 

tròn bổn phận của mình, không chỉ vì một người, mà vì sự nỗ lực của toàn bộ thành viên 

khác, và để rồi cũng ngẩng cao đầu khi thành công hay tự trách mình vì đã mắc sai lầm, 

dù là nhỏ nhất,… chà,tới đây, có lẽ quả thật bạn sẽ chẳng học được gì khi vào Foxy đâu, 

nhưng cẩn thận lỡ “chạm nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời” đấy!! 

 
 

b. CLB BÓNG ĐÁ ĐH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM 

Đây là một thành viên không thể thiếu của Câu lạc bộ Thể thao, đó bạn biết là ai 

đấy? Thành lập từ năm 2001 với màu áo truyền thống là màu đỏ – trắng, đội tuyển bóng 

đá đã đạt được những thành công nhất định khi thi đấu với màu áo Ngoại thương ở nhiều 

đấu trường các cấp, tiêu biểu là đấu trường toàn Thành được tổ chức thường niên như 

Giải Thể thao sinh viên Việt Nam – VUG. Chỉ gồm 25 thành viên, và đã đạt được rất 

nhiều thành tích đáng nề bao gồm vô địch: giải OXYLANE 2013, FTU2 Alumni 2013, 

Bách Việt Cup 2014, hạng nhì: Serie B giải bóng đá Metro Cup 2016, Hạng ba Giải bóng 

đá toàn quốc U-league 2013, VUG khu vực TP.HCM 2014, Hạng tư: VUG khu vực 

TP.HCM 2015. Và đây là chặng đường mà các thành viên cùng nhau chia sẻ: 
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Đội cầu lông trực thuộc Câu lạc bộ thể thao, được thành lập vào năm 2014, có hơn 

20 thành viên đến từ các khối lớp, chuyên ngành khác nhau. 

Đội cầu lông là cầu nối giữa sinh viên và các hoạt động thể thao, tạo điều kiện để 

các bạn thể hiện đam mê cầu lông, phát triển khả năng bản thân, tinh thần thể thao và rèn 

luyện sức khỏe; từ đó, góp phần xây dựng một môi trường lành mạnh và tốt đẹp hơn. Bên 

cạnh đó, Đội còn tập trung đầu tư cho các đội tuyển tập luyện và tham gia các giải đấu 

lớn quy mô thành phố, khu vực cũng như toàn quốc. Đội đã đạt nhiều giải thưởng ở các 

giải đấu như FTUGAMES, RMIT Open Badminton Tournament, Nike Cup,… 

Đội cầu lông sinh hoạt vào tối thứ 5 và chủ nhật hàng tuần tại sân cầu lông Thanh Đa 

(hẻm 480, Bình Quới, P.28, Bình Thạnh, Tp.HCM) 

 

c. ĐỘI CẦU LÔNG ĐH NGOẠI THƯƠNG 
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Đội cầu lông còn chú trọng mở rộng sân chơi thể thao cho toàn bộ sinh viên trong 

trường thông qua các việc tổ chức các giải giao hữu với các trường bạn cũng như giải 

đấu, tiêu biểu là Giải Cầu lông Đại học Ngoại thương mở rộng (FOBT).  

FOBT Là hoạt động thường niên được tổ chức bởi Đội Cầu Lông thuộc Câu lạc 

bộ Thể Thao FSC trường Đại học Ngoại Thương CS2 Tp.HCM. Năm 2016, FOBT lần 

đầu tiên được tổ chức đã quy tụ gần 80 vận động viên tham gia là các sinh viên đến từ 9 

trường Đại học trên toàn Tp.HCM. FOBT 2017 đã tiếp nối thành công năm trước với quy 

mô lớn hơn gồm các tay vợt sinh viên mạnh đến từ 14 trường trên địa bàn thành phố.  

“Đội cầu lông là gia đình thứ 2 của mình, bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe, trau 

dồi khả năng cầu lông, chia sẻ chuyện buồn vui,… Đội còn giúp mình có thêm kinh 

nghiệm, kỹ năng trong việc tổ chức giải đấu.” – Bạn Thảo Trinh, lớp K55B chia sẻ. 
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III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phan Ngọc Sơn 

(Phó chủ nhiệm CLB) 

Ngocson6789@gmail.com 

0359878449 

 


