
CLB TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN – SeSC 

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

 
Hình ảnh: CLB Tài chính - Chứng khoán SeSC 

 

Được thành lập vào ngày 01/4/2010, CLB Tài chính - Chứng khoán - SeSC đã, 

đang và luôn thực hiện sứ mệnh kết nối phát triển các bạn sinh viên có chung niềm đam 

mê Tài chính - Chứng khoán, nâng cao chất lượng nhân lực trong ngành Tài chính, 

Chứng khoán. Hiện tại, CLB có hơn 60 thành viên hoạt động với những giá trị cốt lõi, sứ 

mệnh và tầm nhìn như sau: 

 

Giá trị cốt lõi 

Kết nối đam mê, chia sẻ kiến thức, chú trọng thực tiễn, nuôi dưỡng và bồi đắp niềm đam 

mê Tài chính – Chứng khoán.  

 

Sứ mệnh  

Trở thành cộng đồng sinh viên với Tài chính – Chứng khoán hàng đầu Việt Nam, tạo ra 

môi trường kết nối, giao lưu, học hỏi và phát triển giữa những con người có cùng đam 

mê Tài chính, Chứng khoán. 

 

Tầm nhìn 



Mang lại những giá trị thiết thực cho sinh vi

tương lai, đóng góp vào sự phát triển của nền k

khối ngành Tài chính nói riêng.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Với slogan “Never Back Down” v

hoạt động theo 5 Ban chuyên bi

Tổ chức Sự kiện, Ban Truyền 

Đối nội) và Chủ Nhiệm. 

1. Ban Chuyên môn 

2. Ban Đối ngoại 

ại những giá trị thiết thực cho sinh viên, góp phần nâng cao chất l

ự phát triển của nền kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung v

ành Tài chính nói riêng. 

ới slogan “Never Back Down” và văn hóa gia đình đặc trưng qua nhiều thế hệ, 

an chuyên biệt: Ban Chuyên môn, Ban Đối ngoại, Ban Nhân sự, Ban 

 thông và được điều hành bởi 02 Phó chủ nhiệm (Đối ngoại, 

Hình ảnh: Ban Chuyên môn 

ần nâng cao chất lượng nhân lực 

ội Việt Nam nói chung và 

ều thế hệ, SeSC 

ại, Ban Nhân sự, Ban 

ủ nhiệm (Đối ngoại, 

 



 

3. Ban Nhân sự 

Hình ảnh: Ban Đối ngoại 

 



 

4. Ban Tổ chức Sự kiện 

Hình ảnh: Ban Nhân sự 

 



Hình 

 

5. Ban Truyền thông 

Hình ảnh: Ban Tổ chức Sự kiện 

 



 

III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

1. Hội thảo chuyên ngành Tài chính thư

Hình ảnh: Ban Truyền thông 

ỂU 

ên ngành Tài chính thường niên 

 



 

Hình ảnh: Hội thảo định hướng tân sinh viên ngành Tài chính Financial Leverage 2020 

 

Hội thảo chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Tài chính diễn ra vào học kỳ I của 

năm học. Cho đến hiện tại CLB đã tổ chức thành công 9 mùa: Hội thảo Access to your 

successful future (2011), Khóa học Chứng khoán cơ bản DEBUT (2013), Hội thảo 

Financial Diet (2013), Hội thảo Hướng nghiệp Tài chính (2014), Chương trình Mô phỏng 

thử việc (2015), Ngày hội Việc làm Tài chính (2016), Tọa đàm Tài chính và Đam mê: 

Định hướng học tập và nghề nghiệp (2017), Hội thảo định hướng tân sinh viên ngành Tài 

chính (2018), Hội thảo Journey to Success (2019), Hội thảo Financial Leverage (2020). 

 

2. Cuộc thi học thuật “Sinh viên với Tài chính - Financial Student Contest” 



 

Hình ảnh: Đêm GALA Chung kết Cuộc thi Sinh viên với Tài chính mùa 8 

 

Cuộc thi “Sinh viên với Tài chính - Financial Student Contest (FSC)” là hoạt động 

lớn nhất và quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động và sự kiện do CLB Tài chính - 

Chứng khoán SeSC tổ chức. Đây là cuộc thi học thuật thường niên, được tổ chức với 

mục đích mang đến sân chơi cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên khối 

ngành Tài chính - Chứng khoán nói riêng và Kinh tế nói chung. Trải qua 8 mùa, cuộc thi 

FSC đã tạo dựng được thương hiệu uy tín và thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên 

toàn quốc. 

3. Chuỗi training kiến thức Tài chính - Chứng khoán nội bộ 



 

Hình ảnh: Buổi training nội bộ đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2021 

 

Đây là hoạt động trang bị kiến thức và những kỹ năng liên quan đến lĩnh vực Tài 

chính - Chứng khoán dành riêng cho thành viên CLB nhằm đào tạo nguồn nhân lực với 

đầy đủ kỹ năng, kiến thức và thái độ cho thị trường. Bên cạnh hoạt động thuần về giảng 

dạy còn có những hoạt động trải nghiệm thực tế giúp sinh viên tích luỹ kinh nghiệm. 

 

4. Cuộc thi nội bộ “Anh tài Chứng khoán” 



 

Hình ảnh: Giải Nhất Cuộc thi Anh tài Chứng khoán 2020 

 

Cuộc thi “Anh tài Chứng khoán” là cuộc thi truyền thống dành cho tất cả thành 

viên của CLB nhằm tạo cơ hội cho các thành viên áp dụng kiến thức đã học vào việc 

phân tích, đưa ra quyết định đầu tư, trải nghiệm cảm giác đầu tư chứng khoán trên sàn 

thật. Đây cũng là cơ hội để các thành viên teamwork cùng nhau và rèn luyện các kỹ năng 

cần thiết, góp phần định hướng con đường nghề nghiệp trong lĩnh vực Tài chính - Chứng 

khoán. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Fanpage: https://www.facebook.com/CaulacboChungKhoanSeSC 

Email: clbchungkhoan.ftu@gmail.com 

 

Nguyễn Phước Hòa - Chủ nhiệm 

SĐT: (+84) 979 705 126 



Email: nguyenphuochoa.sesc@gmail.com 


