
CÂU LẠC BỘ LOGISTICS 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Nhận thấy xu hướng phát triển của ngành Logistics trên thế giới nói chung và tại 

Việt Nam nói riêng, vào năm 2014, CLB Logistics FTU2 (Logistics Studying Club – 

LSC) đã được thành lập. 

Kể từ đó, LSC luôn tự hào là một trong những CLB học thuật đầu tiên và duy nhất 

tại Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II tiên phong trong các hoạt động nghiên cứu, 

giao lưu, kết nối và trao đổi giữa những người có hứng thú và đam mê với lĩnh vực 

Logistics & Quản lý Chuỗi Cung Ứng. 

Với tầm nhìn là Connect - trở thành điểm kết nối giữa các bạn sinh viên yêu thích 

lĩnh vực này với nhau và với các công ty, LSC không đã không ngừng hoàn thiện bản 

thân để hoàn thành sứ mệnh tạo ra các hoạt động, những sân chơi, nơi trao đổi và kết nối 

các bạn sinh viên có hứng thú và đam mê với lĩnh vực Logistics và Quản lý Chuỗi Cung 

Ứng. 

 

Hình ảnh: CLB Logistics trong ngày hội CLB năm 2020 tại Trường Đại học Ngoại 

thương. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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CLB Logistics sẽ hoạt động với 4 Ban. Các ban sẽ được dẫn dắt bởi Trưởng Ban. 

Cùng với ban chủ nhiệm của CLB, các ban này sẽ cùng hợp tác với nhau để vận hành 

CLB và các dự án. 

● Ban nội dung (Research and Development - R&D) 

Ban R&D sẽ chịu trách nhiệm thiết lập nội dung cho các chương trình hoạt động 

thường niên trong câu lạc bộ.Các thành viên của ban sẽ tìm kiếm nghiên cứu kiến thức về 

Logistics và Supply Chain để hoàn thành tốt nhiệm vụ nói trên.Ngoài ra, ban R&D còn 

liên hệ diễn giả và các nhà bảo trợ chuyên môn để hợp tác cho các chương trình thường 

niên.Các thành viên trong ban R&D sẽ là những người chịu trách nhiệm chính trong việc 

truyền tải lại kiến thức về Logistics và SC cho các thành viên khác 

● Ban Nhân sự - Sự kiện (Human Resources and Events - HRE) 

Quản lý nhân sự CLB một cách xuyên suốt. Lập quy định, tạo quy trình chuẩn hoá 

cho CLB. Quan sát, phân bổ và đánh giá nguồn nhân lực CLB ở từng giai đoạn. Phối hợp 

tổ chức Training Kiến thức và Kỹ năng cho CLB. Gắn kết thành viên. Tổ chức các hoạt 

động nội bộ: Lễ Kỷ niệm, Sự kiện quan trọng của CLB, Teambuilding, Bonding. 

● Ban Tài chính - Đối ngoại (Finance and External Relations - FER) 

FER là người đi tìm kiếm những nhà tài trợ, là người kết nối các doanh nghiệp lớn về với 

LSC. Là ban quản lý tiền tài, FER luôn nắm rõ dòng tiền dành cho các hoạt động của 

LSC. Những việc liên quan đến thu chi, thanh toán đã có FER lo. Hơn thế nữa, FER còn 

phải hài hòa và cân bằng giữa quyền lợi NTT và CLB. 

● Ban Truyền Thông (Media) 

Xuyên suốt trong năm, các thành viên ban Media sẽ hoạch định chiến lược truyền 

thông: Lên kế hoạch thực hiện sản phẩm, làm việc chặt chẽ với các bên Thiết kế và Sáng 

tạo Nội dung để hoàn thiện toàn bộ một chiến dịch quảng bá.Và để thực hiện mục tiêu 

này, Ban Media được phân thành các chuyên môn đặc thù như sau: 

Sáng tạo nội dung: Chịu trách nhiệm sáng tạo các nội dung "đỉnh cao, mặn mòi" phục 

vụ đưa thông điệp chiến dịch truyền thông LSC đến với đối tượng mục tiêu. 

Thiết kế đồ họa: Tạo ra giá trị về mặt hình ảnh cho các chiến dịch truyền thông. 

Branding: Tạo thương hiệu cho LSC và gửi gắm vào tiềm thức của các bạn sinh viên 

những thông điệp kết tinh trong thương hiệu LSC. 

Phát triển digital marketing: Làm việc trên nền tảng website lscftu2.com. 

III. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 



3 
 

● Hội thảo 

LSC đã tổ chức nhiều buổi hội thảo với sự góp mặt của các diễn giả đầu ngành và 

với sự tham gia nhiệt tình của hàng trăm sinh viên từ khắp các trường đại học tại thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

Hình ảnh: Hội thảo Tôi nói gì khi nói về xuất nhập khẩu 2020. 
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Hình ảnh: Thành viên CLB Logistics sau khi tổ chức hội thảo Tôi nói gì khi nói về xuất 

nhập khẩu 

● Cuộc thi SCMission 

SCMission là cuộc thi phân tích, giải quyết tình huống kinh doanh trong lĩnh vực 

Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng với quy mô toàn quốc. 

Thí sinh có cơ hội tiếp cận và giải quyết các tình huống thực tế từ vi mô đến vĩ mô 

trong việc vận hành và thực hiện chiến lược chuỗi cung ứng. Ngoài ra, sự kết hợp giữa 

xử lý số liệu và phân tích tình huống kinh doanh sẽ giúp sinh viên nhận định, xem xét và 

đưa ra các giải pháp trong chuỗi cung ứng một cách trọn vẹn nhất  

 

Hình ảnh: Ngày khai mạc cuộc thi SCMission 2021 

● Các hoạt động nội bộ 

Không chỉ nổi bật với các buổi hội thảo, cuộc thi dành cho sinh viên thành phố Hồ 

Chí Minh và toàn quốc, LSC cũng rất chú trọng tới các hoạt động nội bộ để phát triển và 

kết nối của các thành viên với nhau. Trong một nhiệm kỳ, LSC luôn tổ chức nhiều buổi 

training và tham quan doanh nghiệp dành riêng cho thành viên nội bộ với các diễn giả từ 

các công ty. CLB Logistics còn tổ chức hẳn một cuộc thi kiến thức nội bộ để các thành 

viên có thể định vị bản thân, học hỏi lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm. Cùng với đó, LSC 
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cũng có những buổi tiệc, prom và teambuilding để các thành viên có thể giao lưu kết nối 

với nhau sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng. 

 

Hình ảnh: Thành viên CLB Logistics tham quan kho lạnh Transimex tại khu công nghệ cao 

 

Hình ảnh: Một buổi training nội bộ của thành viên CLB Logistics. 
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Hình ảnh: Teambuilding của CLB tại Hồ Tràm 

 

Hình ảnh: Tiệc chào mừng tân thành viên 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

● Fanpage: LSC CLB Logistics FTU2 

Link facebook: https://www.facebook.com/lscftu2 

● Chủ nhiệm: Đoàn Quang Bình 
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SĐT: 0969606269 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006634903585 

Email: quangbinh.doan.lsc@gmail.com 

● Phó Chủ nhiệm Đối ngoại: Hoàng Anh Duy 

SĐT: 0838682287 

Facebook: https://www.facebook.com/duyhaktvnnq 

Email: anhduy.hoang.lsc@gmail.com 

● Phó Chủ nhiệm Đối nội: Phan Kim Phương 

SĐT: 0352308611 

Facebook: https://www.facebook.com/pkp57 

Email: kimphuong.phan.lsc@gmail.com 


