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lưu, học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm và rèn luyện những kỹ năng thiết yếu như 

tranh luận, hùng biện, thuyết trình,...; 

Trở thành cầu nối giữa sinh viên với các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp nước 

ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để các bạn tiếp cận gần hơn với những kiến thức, kinh 

nghiệm về làm việc trong lĩnh vực công nghệ tài chính; 

Đào tạo những thành viên giàu bản lĩnh và có kiến thức chuyên môn tốt, có khả 

năng thích ứng với môi trường làm việc biến đổi không ngừng trong thời cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực cho nền công nghệ tài chính trong 

tương lai; 

Xây dựng và phát triển một tổ chức có chiều sâu văn hóa, giữ gìn và phát huy nền 

tảng chia sẻ để cùng phát triển trên con đường trau dồi kiến thức và kĩ năng để hội nhập. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Hiện nay, FFC được hoạt động dựa trên cơ cấu 4 Ban: Project Development, 

External Relations, Marketing và Human Resources. 

Project Development (PD) - Phát triển dự án: PD được xem là “đầu não” của 

câu lạc bộ, có nhiệm vụ đảm bảo kỹ năng cần thiết và kiến thức chuyên môn về Fintech 

cho các thành viên câu lạc bộ thông qua các buổi Training nội bộ. Ngoài ra, thành viên 

ban PD còn là người tạo nên những ý tưởng và nội dung cho các chương trình, dự án của 

câu lạc bộ.  

External Relations (ER) - Đối ngoại: ER có thể nói là nơi hội tụ của những con 

người lanh lợi, hoạt bát và vô cùng nhạy bén, là đại diện thể hiện hình ảnh và tiềm năng 

của câu lạc bộ với các đối tác và nhà tài trợ. Những trải nghiệm với ER sẽ giúp các thành 

viên có được những kĩ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng được phong thái tự tin, 

chuyên nghiệp. 

Marketing (MAR) - Truyền thông kỹ thuật: MAR chính là nơi đảm nhận trách 

nhiệm mang hình ảnh của FFC và các sự kiện do câu lạc bộ tổ chức phủ sóng khắp mọi 

nơi qua hai kênh chính là online (fanpage) và offline. Đây sẽ là môi trường mở cho các 

thành viên được sáng tạo nhiều nhất có thể để xây dựng ý tưởng truyền thông đặc sắc, 

giúp hình ảnh câu lạc bộ ngày càng phát triển. 

Human Resources (HR) - Nhân sự: Yếu tố quan trọng nhất để tạo nên thành 

công chính là con người, vì vậy mà HR sẽ là cầu nối giữa các thành viên câu lạc bộ tạo 

nên một tổ chức gắn kết và bền vững. Để đạt được những điều này, HR đảm nhận vai trò 
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tổ chức các hoạt động, teambuilding, bonding định kỳ và chịu trách nhiệm theo sát tiến 

độ làm việc của các ban khác. 

III. Chiến lược hoạt động 

Tổ chức các buổi huấn luyện nội bộ dành riêng cho thành viên câu lạc bộ cũng 

như các bạn sinh viên có đam mê với Fintech với sự góp mặt giảng dạy, trao đổi của 

những giảng viên, diễn giả giàu kinh nghiệm. 

Tổ chức những buổi hội thảo chuyên đề, talkshow hướng nghiệp để một phần nào 

đó giúp các bạn sinh viên có thể nâng cao hiểu biết và có cái nhìn tổng quan hơn về các 

cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Fintech. 

Liên kết, hợp tác cùng các tổ chức và doanh nghiệp bên ngoài để tổ chức các 

chương trình huấn luyện thực tế, tham quan công ty cho sinh viên. 

Tổ chức và đồng tổ chức những cuộc thi chuyên ngành cho sinh viên nhằm mang 

đến những sân chơi bổ ích thiết thực để sinh viên có cơ hội cọ xát, thử sức. 

Và hơn hết, câu lạc bộ còn tổ chức những buổi giao lưu gắn kết giữa các thành 

viên trong Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành cũng như những thành viên khác nhằm chia 

sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong học tập và các vấn đề trong cuộc sống thường ngày. Nhờ 

vậy, câu lạc bộ không chỉ là nơi trao đổi kiến thức, rèn luyện kĩ năng mà còn là “ngôi nhà 

chung” cho các bạn tại đại học. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Email: fintechclub.ftu2@gmail.com 

Fanpage: https://www.facebook.com/ftu2fintechclub 

Lê Thiên Phúc - Chủ nhiệm  

SĐT: 0358 094 768 

Email: thienphucle.ffc.ftu2@gmail.com 


