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I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Tên gọi đầy đủ: Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện và Phát thanh FTU Zone 

Tên viết tắt: FTU Zone 

Ngày thành lập: 15/11/2008 

Mục tiêu hoạt động: Tập hợp được những cá nhân có niềm đam mê và năng lực 

trong công việc tổ chức sự kiện; có mong muốn tự tạo ra những chương trình, sự kiện thú 

vị và hữu ích đến các bạn trẻ trong thành phố.Xây dựng và phát triển tinh thần làm việc 

chuyên nghiệp – năng động trong tập thể nội bộ. 

Sứ mệnh: “Voice of FTUers”: Luôn lan tỏa thông tin chính xác, tin cậy và tích 

cực đến sinh viên.Tạo điều kiện tối đa để các thành viên được thể hiện và phát triển bản 

thân trong các hoạt động tổ chức sự kiện, phát thanh và truyền thông. 

Tầm nhìn: Trở thành câu lạc bộ tổ chức sự kiện hàng đầu của trường Đại học 

Ngoại thương CSII tại TP.HCM, tổ chức các sự kiện/cuộc thi trên phạm vi toàn thành. 

– Trở thành cầu nối giữa trường Đại học Ngoại thương với các bạn sinh viên, học sinh 

trên cả nước thông qua các kênh phát thanh và truyền thông. 

Phương thức hoạt động: Tổ chức các buổi huấn luyện nội bộ về kỹ năng cho 

thành viên FTU Zone. Tổ chức các buổi trò chuyện thân mật, dã ngoại nhằm gắn kết tinh 

thần tập thể.Tổ chức các buổi hội thảo, cuộc thi có quy mô toàn thành.Hỗ trợ và bảo trợ 

truyền thông cho các sự kiện trong và ngoài trường Đại học Ngoại thương. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 

III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU 

FTU Zone hoạt động ở 03 lĩnh vực: Tổ chức sự kiện, Phát thanh và Truyền thông. 

Tổ chức sự kiện 
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Tổ chức sự kiện là mảng hoạt động chính của FTU Zone. Trong thời gian hoạt 

động FTU Zone là đơn vị tổ các sự kiện nổi bật: Hội thảo Chuyện trái ngành, Đêm nhạc 

21 Gram Hạnh Phúc, Talkshow “Ném chênh vênh qua cửa sổ mới”, Talkshow “Múi giờ 

số 25”, và gần đây nhất là Chuỗi sự kiện truyền cảm hứng “Ý là…” Series. 

 Đặc biệt nhất là cuộc thi nói dành cho sinh viên toàn thành phố Mật Mã Ngôn Từ 

(MOW) đã trải qua bốn mùa giải và Ngày hội định hướng Truyền thông MarCom 

Orientation Day 2015-2017. Bên cạnh đó, FTU Zone cũng là đơn vị đồng tổ chức cuộc 

thi Kết nối đôi – The Duo 2012, mang chương trình The Duo trở lại vào năm 2019. 

 Với sự vươn lên không ngừng nghỉ, FTU Zone đang phát triển theo một định 

hướng mới mẻ cùng ngành tổ chức sự kiện thông qua hàng loạt các hội thảo chuyên sâu 

riêng biệt. 

Phát thanh:Ở mảng phát thanh với những bản tin đa dạng, cập nhật về đời sống 

sinh viên, đặc biệt là của FTUers. Các chuyên mục phát thanh bao gồm: Bản tin kinh tế – 

xã hội, Rubik FTU2, Phóng sự chuyên đề và Góc suy ngẫm. Bên cạnh đó, FTU Zone 

cũng phát hành chuỗi radio định kỳ hàng tháng và các thời điểm đặc biệt trong năm. 

Truyền thông:FTU Zone đang ngày càng tập trung khẳng định mình ở vai trò là 

đơn vị truyền thông chính thức cho Đoàn trường, đồng thời là ban truyền thông của các 

sự kiện lớn trong trường như Hội trại truyền thống năm 2013 La Bàn Đỏ, hội thảo thông 

tin cuộc thi Asian Business Challenge 2013, ngày Truyền thống trường Đại học Ngoại 

thương FTU’s Day. Ngoài ra, FTU Zone cũng là đơn vị bảo trợ truyền thông cho hàng 

loạt các chương trình uy tín khác như VYE 2012, cuộc thi FTUer It’s Me, cuộc thi Bản 

Lĩnh Marketer, Liên hoan văn nghệ Giai Điệu Tổ Quốc 2014, chiến dịch Xuân tình 

nguyện, Mùa hè xanh, v..v 

Bên cạnh đó, FTU Zone vẫn đang thể hiện rất tốt sứ mệnh “Voice of 

FTUers"trong việc lan tỏa tiếng nói, niềm tự hào của sinh viên Ngoại thương đến gần các 

bạn trẻ trên cả nước thông qua những bài đăng sáng tạo cùng những thông tin hữu ích. 
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Hình ảnh của câu lạc bộ trong đêm nhạc “Ý là…” Gala 2021 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Chủ nhiệm: Hà Lê Hoàng Ngân 

SĐT: 0984898865 

Email: nganhoang.ftu@gmail.com 

Phó Chủ nhiệm: Đào Hồng Yến 

SĐT: 0833747239 

Email: hongyen.ftuzone@gmail.com 

Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Thảo Vân 

SĐT: 0326856002 

Email: vannguyen2911.py@gmail.com 

Phó Chủ nhiệm: Phạm Việt Thắng 

SĐT: 0832166106 

Email: pvthang1700@gmail.com 

Trưởng ban Phát triển Nội dung: Phạm Hoàng Thu Uyên 

SĐT: 0967458341 

Email: phoangthuuyen@gmail.com 

Phó ban Phát triển Nội dung: Trần Thị Thùy Dung 

SĐT0976328688 

Email: tranthithuydung2112@gmail.com 
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Trưởng ban Nhân sự Sự kiện: Châu Lê Mỹ Uyên 

SĐT: 0918243643 

Email: chaulemyuyen1911155095@ftu.edu.vn 

Phó ban Nhân sự Sự kiện: Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 

SĐT: 0949769878 

Email: nntnhi040301@gmail.com 

Trưởng ban Truyền thông Kỹ thuật: Lại Tiến Hưng 

SĐT: 0383115738 

Email: hunglaitien@gmail.com 

Phó ban Truyền thông Kỹ thuật: Đặng Thu Hằng 

SĐT: 0778988068 

Email: dangthuhang254@gmail.com 

Trưởng ban Phát thanh: Hồ Uyển Nhi 

SĐT: 0969725578 

Email: nhiho.ftu@gmail.com 

Trưởng ban Đối ngoại: Vi Hoài Quang Huy 

SĐT: 0767449789 

Email: vihoaiquanghuy111@gmail.com 

 

 


