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I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Nhắc đến bất động sản, nhiều người sẽ cho rằng đó là một khái niệm vĩ mô và khó 

tiếp cận. Tuy nhiên, bất động sản là những thứ rất gần gũi với chúng ta, từ đường sá, nhà 

ở đến các trung tâm thương mại và các tòa cao ốc. Đối với các nhà đầu tư, bất động sản 

là mảnh đất vô cùng màu mỡ vì lợi nhuận tiềm năng rất lớn mà thị trường này mang lại. 

Không thể phủ nhận bất động sản là một kênh đầu tư sinh lời phổ biến, thế nhưng sinh 

viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II đến nay vẫn chưa có được một cộng đồng, 

một môi trường thuận lợi để trau dồi kiến thức về lĩnh vực này.  

Thấu hiểu được tinh thần đó, Câu lạc bộ Bất Động Sản (REIT) được thành lập vào 

28/3/2021 trực thuộc Hội Sinh Viên trường ĐH Ngoại thương Tp.HCM với sứ mệnh 

mang lại một sân chơi nhằm chia sẻ những kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm và quan hệ 

trong nghề liên quan đến bất động sản. "Foundation For Success" - câu slogan của REIT 

với ý nghĩa rằng REIT sẽ là một nền tảng chắp bước cho thành công sau này của các bạn 

Sinh Viên khi tham gia REIT cũng như các sự kiện, cuộc thi được tổ chức trong tương 

lai. 

Tầm nhìn: REIT trong 5 năm tới sẽ là một trong những Câu lạc bộ lớn mạnh ở 

trường Đại học Ngoại thương Tp.HCM. Ngoài ra, Câu lạc bộ cũng sẽ tạo được một sân 

chơi, môi trường trao đổi kiến thức về Bất Động Sản được các bạn Sinh Viên trong và 

ngoài trường tin tưởng, quan tâm. 
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II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

REIT gồm 5 Ban chuyên bi

nhiệm), Ban Nội dung, Ban Truyền thông, Ban Đối ngoại v

III HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
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mừng những thành viên đầu ti

kết mọi người và tạo được tinh thần thoải mái để các th

động sắp tới cùng REIT. 
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an chuyên biệt: Ban Chủ nhiệm (01 chủ nhiệm v

ội dung, Ban Truyền thông, Ban Đối ngoại và Ban Sự kiện.

ỂU 

ạt động nho nhỏ đầu tiên mà REIT tổ chức chính là buổi Welcome Day ch

ầu tiên về với REIT. Buổi Welcome Day đã diễn ra tốt đẹp, gắn 

ợc tinh thần thoải mái để các thành viên sẵn sàng cho nh

 

ủ nhiệm và 02 Phó chủ 

ự kiện. 

ổi Welcome Day chào 

ễn ra tốt đẹp, gắn 

àng cho những hoạt 
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Buổi meeting đầu tiên của REIT 29/4/2021 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Fanpage: https://www.facebook.com/reit.ftu2 

Mail REIT: reit.ftu2@gmail.com 

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Minh Tuệ  

SĐT: 0773 791 821   

Email: tuenguyenhuuminh@gmail.com 

Phó Chủ nhiệm: Hoàng Gia Huy 

SĐT: 0869 127 702 

Email: vphoanggiahuy.reit@gmail.com 

Phó Chủ nhiệm: Trần Đức Nam 

SĐT: 0974 508 964         

Email: ducnamtran222.reit@gmail.com 

 

 

 


