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LỜI NÓI ĐẦU 

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) được thành lập ngày 4 tháng 4 năm 1994 theo Nghị định số 

31-CP của Chính Phủ trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái 

Nguyên. Đây là một trong 05 Đại học của Việt Nam thực hiện theo mô hình Đại học hai cấp, được 

giao trọng trách là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, 

trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn. Đồng thời, Đại học thực hiện nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học, chuyển giao công nghệ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - chính trị - 

văn hóa – xã hội của vùng trung du, miền núi phía Bắc. 

Hiện nay ĐHTN có 29 cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. Đội ngũ cán bộ 

của Đại học không ngừng tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Hiện nay ĐHTN có  trên 4.400 cán 

bộ viên chức với 2.800 cán bộ giảng dạy. Trong đó có 15 giáo sư; 149 phó giáo sư; 650 tiến sĩ; 

2.224 thạc sĩ; 02 Nhà giáo Nhân dân; 52 Nhà giáo Ưu tú; 09 Thầy thuốc Ưu tú. Bên cạnh đó, ĐHTN 

có 564 nghiên cứu sinh và học viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. 

Hiện nay Đại học đang đào tạo 109 ngành và 169 chuyên ngành trình độ đại học; 57 chuyên 

ngành trình độ thạc sĩ; 32 chuyên ngành trình độ tiến sỹ; 13 chuyên ngành bác sỹ chuyên khoa I; 07 

chuyên ngành bác sỹ chuyên khoa II; 04 chuyên ngành bác sỹ nội trú. Trong đó có 08 chương trình 

tiên tiến ở đại học được nhập khẩu và giảng dạy bằng tiếng Anh; 14 chương trình liên kết đào tạo 

quốc tế. 

Quy mô HSSV Đại học Thái Nguyên tính đến tháng 9 năm 2018: 56.724 sinh viên. Sinh viên 

hệ chính quy: 36.791; hệ vừa học vừa làm: 9.836; hệ cao đẳng, trung cấp: 3.248; các hệ khác: 6849. 

Với vị thế của một đại học vùng trọng điểm của khu vực phía Bắc, cùng với các hoạt động 

chuyên môn, ĐHTN cũng rất coi trọng công tác khen thưởng cho sinh viên. Hàng năm, Đại học đều 

tổ chức Hội nghị biểu dương các sinh viên tiêu biểu và biên soạn Kỷ yếu “Gương sáng sinh viên”. 

Qua 13 năm tổ chức, ĐHTN đã tuyên dương được gần 800 tập thể, sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong 

toàn Đại học. Đây là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc 

của các cấp lãnh đạo từ ĐHTN tới các nhà trường đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm đào 

tạo.  

Nhằm ghi nhận, tôn vinh những thành quả, nỗ lực trong học tập, rèn luyện của sinh viên đạt 

thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Đồng thời, động viên, khuyến khích HSSV trong toàn Đại 

học thi đua học tập, rèn luyện, Đại học Thái Nguyên biên soạn kỷ yếu “Gương sáng sinh viên năm 

học 2017 – 2018”. Kỷ yếu tập hợp những thông tin cơ bản, thành tích học tập, rèn luyện của sinh 

viên tiêu biểu  được các đơn vị bình chọn trong năm học. Các sinh viên đạt thành tích đều là các cá 

nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, học tập. Đặc 

biệt, có nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích 

tốt, khẳng định bản thân. ĐHTN hi vọng các em sẽ tiếp thêm động lực và thổi bùng ngọn lửa say mê 

học tập trong sinh viên toàn Đại học bằng cách chia sẻ phương pháp học tập, rèn luyện kỹ năng,... 

nhằm giúp nhau cùng tiến bộ. Góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên ĐHTN có phẩm chất và năng 

lực tốt, có lòng tự trọng, trung thực, biết trọng danh dự, nghĩa khí,… đáp ứng tốt các yêu cầu chuẩn 

đầu ra của ngành, nghề được đào tạo, thích nghi và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng 

cao của xã hội, các yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước. Tìm được việc làm phù hợp sau khi ra 

trường.  

Ban biên tập rất mong nhận được ý kiến phản hồi và góp ý của các tổ chức, cá nhân quan tâm. 

Ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Công tác Học sinh sinh viên – Đại học Thái Nguyên, phường Tân 

Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Email: Bancthssv.dhtn@moet.edu.vn) để các ấn bản 

lần sau có chất lượng tốt hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

BAN BIÊN TẬP 

  

mailto:Bancthssv.dhtn@moet.edu.vn
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  Họ và tên: Dương Trà My                    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1997     Dân tộc: Sán Dìu 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4           Khóa học: K50 

Ngành học: Giáo dục Chính trị 

Trường: Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên  

 
 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó học tập lớp Giáo dục Chính trị K50A  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 23.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: 3.13 Khá 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.45 Giỏi 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.77 Xuất sắc  

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập các học kì. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Tham dự vòng chung kết cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp lần thứ 2 năm 2018 do ĐHTN tổ 

chức. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Giải nhất đồng đội phần thi Hiểu biết sư phạm cuộc thi Nghiệp vụ sư phạm lần thứ VII 

năm 2017 do trường ĐHSP – ĐHTN tổ chức. 

- Tham gia đội tuyển cờ vua khoa GDCT, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể 

dục thể thao như dân vũ, chạy đều… 

- Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh 

viên năm học 2017 - 2018 của Hội sinh viên trường ĐHSP – ĐHTN. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Bản thân em mơ ước trở thành một giáo viên, giảng viên hiện đại giỏi chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

- Đọc sách là sở thích của em vì sách là nguổn tri thức vô tận, quý giá. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Theo em, mỗi người đều có một khả năng khác nhau, bởi vậy muốn học tập tốt, trước 

hết phải hiểu rõ năng lực, khả năng của bản thân để đưa ra phương pháp học tập phù hợp. 

- Cá nhân em, với đặc thù ngành học là các môn khoa học về chính trị, xã hội nên cần có 

sự tìm hiểu kiến thức từ thực tế, nắm chắc những ý chính của bài học thay vì học thuộc lòng. 

Chủ động tiếp thu kiến thức ngay trên lớp, trong các ví dụ mà thầy cô đưa ra. Đồng thời về nhà 

trau dồi các kỹ năng, chủ động làm đề cương ôn tập, học hỏi thêm kinh nghiệm từ thầy cô, bạn 

bè và anh chị khóa trên.  
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    Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hiền                  Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1997          Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ 4               Khóa học: 50 

    Ngành học: Giáo dục Tiểu học      

    Trường: Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

Lớp trưởng lớp Giáo dục Tiểu học K50C 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: Giỏi 

+ Năm lớp 11: Giỏi 

+ Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 23 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2014 – 2015: 3.47 Giỏi 

+ Năm học 2015 – 2016: 3.47 Giỏi 

+ Năm học 2016 – 2017: 3.88 Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng sinh viên Giỏi học kì 1 năm học 2015-2016 

     + Học bổng sinh viên Giỏi học kì 2 năm học 2015-2016 

     + Học bổng sinh viên Xuất sắc học kì 2 năm học 2016-2017 

     + Học bổng sinh viên Xuất sắc học kì 1 năm học 2017-2018 

     + Học bổng sinh viên Xuất sắc học kì 2 năm học 2017-2018 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Khen thưởng Sinh viên tình nguyện CLB CIVT trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái 

Nguyên. 

- Sinh viên tình nguyện CLB Sinh viên tình nguyện TUE. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ trở thành một cô giáo năng động, yêu trẻ, yêu nghề, vận dụng những tri thức 

được học tại trường vào trong cuộc sống, góp một phần nhỏ bé vào công việc ươm mầm non cho 

nước nhà.  

- Thích du lịch, nghe nhạc, đọc sách, tham gia các hoạt động cộng đồng. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

 Học theo sơ đồ tư duy, không nên học rập khuôn máy móc theo giáo trình. Giải thích 

theo cách hiểu của cá nhân, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú ý nghe giảng trên lớp và hoàn 

thành bài tập, nhiệm vụ được giao. Khi gặp khó khăn cần hỏi bạn bè, thầy cô giúp đỡ, không 

giấu dốt. 
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Họ và tên: Hoàng Trung Tiến             Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1997       Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Uông Bí, Quảng Ninh 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4           Khóa học: K50 

Ngành học: Lịch sử 

Trường: Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

Bí thư Chi Đoàn Lịch sử B – K50 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Đạt giải Ba HSG môn Lịch sử cấp Cơ sở 

 + Năm lớp 11: Đạt giải Khuyến Khích HSG môn Lịch sử cấp Cơ sở 

 + Năm lớp 12: Đạt giải Nhì HSG môn Lịch sử cấp Cơ sở 

   Đạt giải Ba HSG môn Lịch sử cấp Tỉnh 

- Điểm thi vào đại học: 24.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 – 2016: Kì 1: 2.05. Kì 2: 3.32 

+ Năm học 2016 – 2017: Kì 1: 3.29. Kì 2: 2.58 

+ Năm học 2017 – 2018: Kì 1: 3.25. Kì 2: 3.24 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng khuyến khích đầu vào, HB thành tích học tập kì 2 năm học 2015 - 2016 

+ Học bổng thành tích học tập kì 1 năm học 2016 - 2017 

+ Học bổng thành tích học tập kì 1 năm học 2017 - 2018 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

Tham gia NCKH sinh viên với Đề tài “Sử dụng ca khúc cách mạng trong dạy học Lịch sử 

Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 ở các trường THPT thành phố Thái Nguyên” và được Hội đồng 

đánh giá xếp loại Giỏi, được tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia tích cực các hoạt động văn hóa văn nghệ của Đoàn – Hội do Trường, Khoa 

phát động như Dân vũ, Chạy đều, Giải bóng đá sinh viên, Tết sinh viên, các chương trình văn 

nghệ, tham gia đội xung kích trong một số chương trình của Trường. 

- Tham gia vào BCH Chi đoàn Lịch sử B - K50 đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư, Bí thư 

Chi đoàn.  

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Với lòng say mê khoa học Lịch sử, em mong muốn sau này sẽ trở thành một thầy giáo 

mang những kiến thức mình đã tích lũy được để truyền dạy lại cho thế hệ sau, để con em mình 

luôn hiểu được những giá trị tốt đẹp của nhân loại và của dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu quê hương 

đất nước trong mỗi con người Việt Nam. Đồng thời phấn đấu trong các hoạt động phong trào 

công tác Đoàn - Hội, văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao của địa phương, cơ sở làm việc, không 

ngừng học hỏi và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn,tích lũy được nhiều kĩ năng cho 

bản thân để có thể cống hiến tốt hơn, được cống hiến nhiều hơn. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân:  

- Nên biết xác định mục tiêu cụ thể của bản thân, đề ra các nhiệm vụ để đạt được mục 

tiêu đó 

- Tập trung tuyệt đối khi học tập và làm việc 

- Học tập từ nhiều môi trường và cách thức khác nhau: Trên lớp, trên các trang thông tin 

đại chúng, đọc sách, giao lưu trải nghiệm qua các hoạt động tập thể. 

- Nên biết hệ thống hóa kiến thức như làm sơ đồ tư duy. 

- Học đến đâu chắc đến đó trong cả quá trình học.  
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Họ và tên: Ngô Thị Thu Hiền    Giới tính : Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1997    Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4         Khóa học: 50 

Ngành học: Vật lý 

Trường: Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

- Lớp trưởng lớp Vật lý K50B.  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Giỏi (8.4) 

 + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi (8.2) 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi (8.1) 

- Điểm thi vào đại học: 24 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 – 2016: Xếp loại Khá 2.97 

+ Năm học 2016 – 2017: Xếp loại Giỏi 3.33 

+ Năm học 2017 – 2018: Xếp loại Xuất sắc 3.67 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng Vallet năm 2018 của Tổ chức Khoa học và Giáo dục gặp gỡ Việt 

Nam. 

+ Học bổng khuyến học của trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Đạt giải Ba phần thi Trắc nghiệm cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên Toàn quốc lần thứ 

XX năm 2017. 

- Đạt giải Nhì phần thi Trắc nghiệm cuộc thi Olympic Vật lí sinh viên Toàn quốc lần thứ 

XXI năm 2018. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chương trình Giáo dục phổ thông mới” do khoa Vật 

lý tổ chức, Hội thi “Dạy học tích hợp” năm 2017 do trường ĐHSP – ĐHTN tổ chức. 

- Tham gia hoạt động “Ngày hội dân vũ”, “Ngày hội sách và văn hóa đọc”, hoạt 

động văn nghệ, chạy đều, … 

- Tham gia hoạt động Hiến máu tình nguyện, hoạt động tình nguyện hướng dẫn sinh 

viên nhập học đầu khóa. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Bản thân mong muốn trở thành một người giáo viên có đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ 

tốt, có thể trở thành người bạn đồng hành cùng học sinh trong quá trình học tập và phát triển 

nhân cách. 

- Xem bóng đá; đọc sách và xem phim tài liệu về khoa học, thiên nhiên; các bộ phim đề 

tài học đường và tâm lý xã hội; … 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân:  

Để học tốt thì cần có phương pháp học tập đúng đắn, phải luôn đặt ra mục tiêu và kế 

hoạch học tập cho bản thân để tạo ra động lực cũng như nhắc nhở bản thân mình phải thực hiện. 

Ngoài ra, nếu có thể hãy chọn ngành học, nghề nghiệp bạn yêu thích, nếu không thì cũng hãy tạo 

ra cho mình sự yêu thích, một sự gắn bó và đam mê với nó thì khi đó ta sẽ có được động lực học 

tập to lớn và mang lại hiệu quả cao.  
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Họ và tên: Đặng Thị Thùy                 Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1997     Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Gia Lương, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4         Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Tiếng Anh  

Trường: Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:   

- Lớp trưởng lớp Tiếng Anh K50. 

- Ủy viên Ban chấp hành Liên chi Đoàn Bộ môn Ngoại Ngữ. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 31.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2014 - 2015: Khá 

 + Năm học 2015 - 2016: Giỏi 

 + Năm học 2016 - 2017: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Thủ khoa năm học 2015 - 2016 

+ Học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2016 - 2017 

+ Học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2017 - 2018 

+ Học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2017 - 2018 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia Hội thi Dân vũ chào đón Tân sinh viên K52, Hội thi Văn nghệ năm học 2017 – 2018. 

- Tham dự Hội nghị cán bộ Lớp – Đoàn – Hội năm 2018. 

- Tham gia Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2018 và Tết trồng cay “Đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ”, tham gia Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa. 

- Tham dự Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Sư phạm lần thứ VI, nhiệm kì 2018 - 2020. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Em ước được đi du học để có thêm những trải nghiệm và có thể tiếp cận và học hỏi các 

phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới. Sau đó quay về Thái Nguyên và trở thành một giáo 

viên Tiếng anh tại một trường THTP, tại đây em có thể truyền đạt những kiến thức và kinh 

nghiệm cho các thế hệ học trò của mình. 

- Sở thích: đọc sách và đi du lịch. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Ngay từ khi bước vào môi trường Đại học nên xác định rõ mục tiêu, phương hướng học 

tập cho riêng mình. Không nên quá chú trọng vào điểm số, quan trọng là kiến thức tiếp thu được. 

- Phân bố thời gian học hợp lý cho từng môn, tìm hiểu các tài liệu liên quan đến chuyên 

ngành học của mình. 

- Chuẩn bị bài trước mỗi giờ lên lớp và trong các giờ học nên chú ý lắng nghe thầy cô và 

nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng bài giảng. 

- Tích cực trong việc học nhóm (tránh ỷ lại các bạn trong nhóm) để có thể chia sẻ, bổ 

sung kiến thức và có thể xây dựng mối quan hệ bạn bè tốt hơn để cùng nhau tiến bộ trong học 

tập và cuộc sống. 

- Nên ôn lại kiến thức trong suốt quá trình học, tránh tình trạng học dồn ép trước lúc thi. 
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 Họ và tên: Nguyễn Đạt Sơn                   Giới tính: Nam 

 Ngày, tháng, năm sinh: 21/08/1993         Dân tộc: Kinh 

 Nơi sinh: Quốc Oai, Hà Nội 

 Hiện nay là sinh viên năm thứ 4              Khóa học: 2015 - 2019 

 Ngành học: Sư phạm Hóa học 

 Trường: Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp trưởng lớp Hóa C – K50 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Đạt loại khá 

 + Năm lớp 11: Đạt loại khá 

 + Năm lớp 12: Đạt loại khá. Thi HSG cấp trường môn Địa lý năm 2010 

- Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình 

- Điểm thi vào đại học: 20.25 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

+ Năm học 2015 - 2016: Kì 1 – 2.53; Kì 2 – 2.94 

+ Năm học 2016 - 2017: Kì 1 – 2.89; Kì 2 – 3.05 

+ Năm học 2017 - 2018: Kì 1 – 3.65; Kì 2 – 3.24 

- Các học bổng đã được nhận:  

Học bổng về thành tích học tập trong kì II năm học 2016 - 2017 và kì I năm học 2017 - 2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Giải nhì giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV - năm 2018 của nhóm 

tác giả trong lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo. 

- Có một bài báo quốc tế đăng trên tờ báo khoa học IJAR (chỉ số ISSN 2320-5407) số 5 

tháng 12 trang 1401-1409. 

- Được mời đi dự “Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ - lần thứ IV” về vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia cuộc thi Rung Chuông Vàng do khoa Hóa tổ chức. 

- Tham gia hội thi “Dạ hội Hóa học” tại trường THPT Trần Quốc Tuấn vào ngày 

7/4/2018 (giải khuyến khích). 

- Tham gia ngày hội sinh viên trường (giải chạy đều), tham gia ngày hội sinh viên khoa Hóa học. 

- Giấy khen của Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Việt Nam – Trường Đại Học Sư Phạm – Đại 

Học Thái Nguyên về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2017-2018. 

- Tham gia hiến máu nhân đạo được tổ chức tại trường ĐHSP – ĐHTN. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ của em là trở thành một giáo viên dạy Hóa. Ngoài việc truyền đạt kiến thức 

chuyên ngành, niềm đam mê môn học cho học sinh thì quan trọng hơn cả là giúp các em thành 

công dân tốt cho xã hội. 

- Sở thích: nói chuyện với ông bà - bố mẹ, đọc sách, xem phim khoa học – trinh thám, 

chơi game, tham gia các hoạt động mang tính tập thể, thích đi du lịch, thích được lao động và 

làm việc… 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân:  

- Kinh nghiệm học tập của em đó là phải có mục tiêu cụ thể, rõ ràng trong từng thời điểm 

cho bản thân, phải bị áp lực hoặc tự tạo áp lực cho bản thân để tránh được sự lười biếng. Đọc 

thêm nhiều sách, đi nhiều nơi, học hỏi điều tốt đẹp từ mọi người xung quanh. Học vì bản thân 

trước khi nghĩ đến những thứ xa hơn như vì bố mẹ, vì trường lớp, vì điểm số… 
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   Họ và tên: Vũ Thị Thùy Linh   Giới  tính: Nữ 

   Ngày tháng năm sinh: 14/11/1998   Dân tộc: Kinh 

   Nơi sinh: Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên. 

   Hiện là sinh viên năm thứ: 3   Khoá học : 2016 - 2020 

   Ngành học: Giáo dục Mầm non 

   Trường: Đại học Sư phạm -  Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn – Hội – Lớp hiện nay: 

Lớp trưởng lớp Mầm Non K51A 

2. Thành tích học tập 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Lớp 10: Học sinh Giỏi  

+ Lớp 11: Học sinh Giỏi 

  + Lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi                                                         

- Điểm thi vào Đại học: 26  

- Kết quả học tập ở Đại học:  

+ Năm học 2016 – 2017: 3.27  

+ Năm học 2017 – 2018: 3.63 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Học bổng khuyến khích kì II năm học 2016 – 2017, kì I + II năm  học  2017 - 2018 

+ Đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2017 - 2018 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hoá, 

văn nghệ, TDTT… từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

Tham gia cuộc thi chạy đều của tỉnh 

4. Tham gia công tác Đoàn – Hội và các hoạt động phong trào:  

Tham gia giải đá bóng của Khoa, Tham gia giải đá bóng của Trường, than gia hoạt động 

dân vũ. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Sẽ trở thành một giáo viên mầm non tại trường mầm non quốc tế , tại đó sẽ học hỏi và 

tiếp cận với các phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới, sẽ được làm việc với các giáo viên 

là người nước ngoài, từ đó sẽ nâng cao được năng lực chuyên môn . 

- Sở thích: thích đọc sách, thích đi du lịch và đặc biệt thích đá bóng. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Phân bố thời gian học hợp lý cho từng môn, tìm hiểu các loại sách liên quan đến chuyên 

nghành của mình. 

- Trước mỗi giờ lên lớp phải đọc sách trước ở nhà, đến lớp chú ý nghe cô lấy ví dụ , kết 

thúc mỗi buổi học về nhà xem lại hôm nay đã học được những gì. 

- Khi chuẩn bị kì thi không nên học dồn, ép bản thân quá sức. 

- Kết thúc mỗi chương nên làm sơ đồ tư duy để có thể khái quát khiến thức...  
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Họ và tên:   Nguyễn Thu Huyền                  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 23/06/1997           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                    Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Sư phạm Ngữ văn 

Trường: Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp trưởng lớp Ngữ văn K50 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở THPT: 

+ Năm lớp 10: Giỏi 

+ Năm lớp 11: Tiên tiến 

+ Năm lớp 12: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 20.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2015 - 2016: 3.14 

+ Năm học 2016 - 2017: 3.75 

+ Năm học 2017 - 2018: 3.88 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng giỏi học kì II năm học 2015 - 2016. 

+ Học bổng xuất sắc học kì I, II năm học 2016 - 2017. 

+ Học bổng xuất sắc học kì I,II năm học 2017 - 2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Là ủy viên của chi đoàn Ngữ Văn 50C năm học 2015 – 2016. 

- Tham gia các chương trình tình nguyện, ngày hội thể dục thể thao, thi chạy đều thường 

niên, ngày hội Dân vũ  

+ Tham gia đội thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa và cấp trường. 

+ Đạt giải nhì cuộc thi viết “Nhân vật trong truyện Kiều của Nguyễn Du từ góc nhìn hiện 

đại” cấp khoa; đạt giải khuyến khích cuộc thi viết “Khoa Ngữ Văn - ấn tượng sâu sắc trong tôi” 

cấp khoa. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: trở thành một cô giáo dạy giỏi và có đạo đức tốt trong tương lai. 

- Thích đọc sách, đi du lịch tới những miền đất lạ, nấu những món ăn mà mình yêu thích 

vào những ngày rảnh rỗi và giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn xung quanh mình. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Để học tập hiệu quả thì đối với mỗi môn học cụ thể tôi thường tìm cho bản thân phương 

pháp học tập phù hợp như: học bằng sơ đồ tư duy, học bằng giấy nhớ, học bằng hình ảnh trực 

quan sinh động,… 

- Ngoài kiến thức trên lớp, tôi thường tìm hiểu thêm một số tài liệu, sách báo khác để mở 

rộng sự hiểu biết của mình. 

- Tôi thường phân bố thời gian học tập và thời gian sinh hoạt phù hợp để hằng ngày bản 

thân không phải đối mặt với tình trạng áp lực, mệt mỏi.  
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Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh       Giới tính: Nữ   

Ngày, tháng, năm sinh: 19/11/1997         Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Quốc Oai - Hà Nội 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4           Khóa học: K50 

Ngành học: Giáo dục học 

Trường: Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

Chi hội phó lớp TLGD – K50 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm học lớp 10: Khá 

+ Năm học lớp 11: Khá 

+ Năm học lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: đã tốt nghiệp 

- Điểm thi vào đại học: 17,5 

- Kết quả học tập ở Đại học:    

+ Năm học 2017 - 2018: 3.6 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Học kỳ II năm học 2016 – 2017 và kỳ I năm học 2017 - 2018 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào:  

Tham gia ngày hội sinh viên, giải chạy đều, giải dân vũ, hội diễn văn nghệ 20 – 11, ngày 

hội sách...  

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một giáo viên có đủ năng lực và phẩm chất tốt để là người lấy nhân cách giáo 

dục nhân cách, lấy trái tim nuôi dưỡng tâm hồn, mong muốn sống đẹp, sống mẫu mực cho bản 

thân, cho học trò, và cho toàn xã hội. 

- Thích đọc sách, đi du lịch, thích tìm tòi cái mới, nghiên cứu khoa học… 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Xác định động cơ và mục tiêu học tập rõ ràng theo từng năm học và từng học kì.  

 - Trong quá trình học tập cần lập kế hoạch học tập, kế hoạch ôn thi từ đầu kỳ học, tích 

cực vận dụng các phương pháp học tập và rút ra phương pháp học tập có hiệu quả, kết hợp giữa 

việc học lý thuyết trên lớp với việc thực hành ở nhà. 

 - Sau mỗi bài học trên lớp cần tự giác ôn tập lại nội dung kiến thức đã học. 

 - Tích cực tham gia trao đổi, thảo luận đối với các bài thực hành theo nhóm và tự đánh 

giá, rút ra kinh nghiệm sau khi kết thúc thực hành. 

 - Chủ động trao đổi với giảng viên khi gặp vấn đề khó khăn trong học tập. 

 - Cân đối thời gian học tập với các thời gian dành cho hoạt động ngoại khóa.   
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Họ và tên: Nguyễn Thị Yến      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 04/07/1997     Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình 

Hiện nay là sinh viên năm thứ 4            Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Sư phạm Toán 

Trường: Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó học tập 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: 8.5 

+ Năm lớp 11: 8.7 

+ Năm lớp 12: 8.6 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 25.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2015 – 2016: 3.28 

+ Năm học 2016 – 2017: 3.61 

+ Năm học 2017 – 2018: 3.76 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng của trường trong các năm học 

          + Học bổng của Viện Toán học 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Giải nhì môn Đại số Olympic Toán sinh viên toàn quốc 2017, 2018. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Từng là ủy viên BCH Chi đoàn Toán C-K50. 

- Tham gia hoạt động: dân vũ, thể thao (đá bóng), hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình 

nguyện,… 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một nhà giáo ưu tú. 

- Đạt được những kết quả trong nghiên cứu Toán học. 

- Thích Toán và những môn thể thao: đá cầu, bóng đá,… 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân:  

- Tự giác xây dựng kế hoạch học tập cụ thể cho bản thân và thực hiện nghiêm túc. 

- Luôn trao đổi với thầy cô, không ngừng học hỏi các bạn, các anh chị cùng khoa. 

- Tích cực tham gia các hoạt động do lớp, khoa, trường tổ chức. Tập luyện thể dục, thể 

thao để bản thân có một sức khỏe tốt thích ứng với môi trường học tập ở Đại học. 

- Cân bằng giữa việc học và vui chơi, giao lưu, kết bạn để có tinh thần học tập cao nhất. 

- Phương châm học tập: “Hợp lí, khoa học, linh hoạt, kết quả tốt”. 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
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                                 Họ và tên: Cao Thùy Linh                  Giới tính: Nữ 

   Ngày, tháng, năm sinh: 09/07/1998       Dân tộc: Nùng 

   Nơi sinh: Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên 

   Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        

   Khóa học: 2014 - 2018 

   Ngành học: Quản lí tài nguyên thiên nhiên và du lịch sinh thái 

   Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp đã qua:  

- Lớp phó học tập 

- Ủy viên BCH liên chi đoàn khoa QLTN 

- Phó bí thư BCH liên chi đoàn khoa QLTN 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Học sinh tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Học sinh giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 17.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2016 – 2017: Khá 

  + Năm học 2017 – 2018: Giỏi 

 - Các học bổng đã được nhận:  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia hoạt động văn nghệ, giải bóng chuyền khoa QLTN hằng năm. 

- Tham gia phong trào thanh niên tình nguyện hè năm 2017. 

- Đạt danh hiệu “ Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2016-2017. 

- Nhận Giấy khen của Đoàn trường ĐHNL - ĐHTN cho sinh viên có thành tích xuất sắc 

trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017-2018. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt tốt nghiệp Đại học em ước mơ sẽ được ra nước ngoài học tập những cái hay, 

cái tiến bộ để sau khi trở có thể cống hiến một phần công sức của mình cho quê hương đất nước. 

Không ngừng trau dồi đạo đức, học tập để sau này có thể giúp đỡ những người nghèo không chỉ 

là giúp đỡ họ về vật chất mà là giúp họ làm thế nào để có thể tự lực trên đôi tay của mình. Ước 

mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Muốn học tốt thì quan trọng nhất ở mỗi người đó là tính tự giác. Tập trung phát triển bản 

thân. Bên cạnh việc học ở trường thì tự học là chính, tự học ở thầy cô, bạn bè, học ở sách, học 

trên internet... Học phải đi đôi với thực hành. Song song với đó cần tích cực tham gia các hoạt 

động xã hội để phát triển kĩ năng mềm, hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.  
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 Họ và tên: Đặng Thị Minh                      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1997           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Thú y  

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp đã qua:  

Lớp Trưởng 

2. Thành tích học tậ:p 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Học sinh tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Học sinh giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 21.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: Khá 

+ Năm học 2016 - 2017: Khá 

+ Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Happel cho sinh viên nghèo vượt khó , học bổng 

do BMG trao tặng cho sinh viên có kết quả học tập tốt. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh - Khoa Chăn nuôi thú y năm 2017. 

- Tham gia hoạt động văn nghệ, giải bóng đá khoa CNTY hằng năm. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt tốt nghiệp Đại học em ước mơ sẽ được ra nước ngoài học tập những cái hay, 

cái tiến bộ để sau khi trở có thể cống hiến một phần công sức của mình cho quê hương đất nước. 

Không ngừng trau dồi đạo đức, học tập để sau này có thể giúp đỡ những người nghèo không chỉ 

là giúp đỡ họ về vật chất mà là giúp họ làm thế nào để có thể tự lực trên đôi tay của mình. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Muốn học tốt thì quan trọng nhất ở mỗi người đó là tính tự giác. Bên cạnh việc học ở 

trường thì tự học là chính, tự học ở thầy cô, bạn bè, học ở sách, học trên internet... Học phải đi 

đôi với thực hành. Song song với đó cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội để phát triển kĩ 

năng mềm hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.  
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Họ và tên: Lê Thị Huyền                   Giới tính:Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/12/1996      Dân tộc:Kinh 

Nơi sinh: Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4  

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Khoa học cây trồng 

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp đã qua:  

Lớp trưởng, Ủy viên BCH liên chi, chi hội trưởng hội sinh viên. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Học sinh tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Học sinh tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: T 

- Điểm thi vào đại học: 17 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 – 2016: Khá 

 + Năm học 2016 – 2017: Giỏi 

  + Năm học 2017 – 2018: Giỏi 

  - Các học bổng đã được nhận: 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

- Tham gia xét giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2018. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh - Khoa Nông học năm 2016. 

- Tham gia hoạt động văn nghệ, giải bóng đá Khoa Nông học hằng năm. 

- Tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường đạt giải ba. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng bản thân luôn có ước mơ được học tập 

và làm việc tại các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước. Được tiếp cận những cái mới, cái 

tiến bộ để có thể vận dụng một phần kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm của mình cho quê hương 

đất nước. Dùng những kiến thức của mình đã học tập để tạo ra các giống cây trồng có năng suất 

và giá trị kinh tế cao. Không ngừng trau dồi đạo đức, kiến thức, kỹ năng để giúp ích những 

người nông dân. Mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Muốn học tốt thì chăm chỉ là một trong những yếu tố không thể thiếu đối với sinh viên. 

Sự chăm chỉ, tự giác và quyết tâm là những trang bị quan trọng để có thể học tập một cách tốt 

nhất. Bởi môi trường Đại học yêu cầu tự học là chính, tự học ở thầy cô, bạn bè, nghiên cứu tài 

liệu trong sách và trên internet... Bên cạnh đó luôn quan tâm tới học nhóm. Vì một người không 

thể hoàn toàn hiểu hết kiến thức một cách tường tận. Việc trao đổi với các thành viên sẽ giúp 

mình có nhiều cách nhìn với vấn đề, đưa ra nhiều cách giải quyết vấn đề. Tự học và học nhóm có 

thể bổ sung và củng cố kiến thức vững chắc hơn. Ngoài việc học tập ở trên lớp cần tích cực tham 

gia thường xuyên các hoạt động ngoại khóa do lớp, trường tổ chức để phát triển kĩ năng trong 

cuộc sống và hoàn thiện bản thân mình hơn.  
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Họ và tên: Nguyễn Hoài Linh            Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 29/08/1998      Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Khe Mo, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3           

Khóa học: 2016 - 2020 

Ngành học: Chăn nuôi Thú y   

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp đã qua: 

- Lớp phó học tập 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh giỏi 

 + Năm lớp 11: Học sinh giỏi 

 + Năm lớp 12: Học sinh giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 18,5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 – 2017: Khá 

 + Năm học 2017 – 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

- Tham gia cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2017 do quỹ hỗ trợ 

sáng tạo kĩ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức đạt giải Khuyến khích. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2018 Trường Đại Học Nông Lâm – 

ĐHTN. 

- Tham gia cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học sinh viên Trường Đại học  

Nông Lâm - ĐHTN năm 2017 đạt giải Nhì, 2018 đạt giải Khuyến Khích. 

- Tham gia Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 do trường Đại học Nông 

Lâm – ĐHTN tổ chức đạt giải Nhì. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt tốt nghiệp Đại học em ước mơ sẽ được ra nước ngoài học tập những cái hay, 

cái tiến bộ để sau khi trở có thể cống hiến một phần công sức của mình cho quê hương đất nước. 

Không ngừng trau dồi đạo đức, học tập để sau này có thể giúp đỡ những người nghèo không chỉ 

là giúp đỡ họ về vật chất mà là giúp họ làm thế nào để có thể tự lực trên đôi tay của mình. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Muốn học tốt thì quan trọng nhất ở mỗi người đó là tính tự giác. Bên cạnh việc học ở 

trường thì tự học là chính, tự học ở thầy cô, bạn bè, học ở sách, học trên internet... Học phải đi 

đôi với thực hành. Song song với đó cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội để phát triển kĩ 

năng mềm hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.   
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 Họ và tên: Nguyễn Thị Ninh              Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1997      Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ. 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3        

Khóa học: 2016 -2020 

Ngành học: Chăn nuôi Thú y. 

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp đã qua: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh giỏi 

 + Năm lớp 11: Học sinh giỏi 

 + Năm lớp 12: Học sinh giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 21.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 – 2017: Khá 

 + Năm học 2017 – 2018: Xuất Sắc 

- Các học bổng đã được nhận: 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia hội thi kiến thức nghề Khoa CNTY lần 2. 

- Tham gia hoạt động văn nghệ, giải bóng đá khoa CNTY hằng năm. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt tốt nghiệp Đại học em ước mơ sẽ được ra nước ngoài học tập những cái hay, 

cái tiến bộ để sau khi trở có thể cống hiến một phần công sức của mình cho quê hương đất nước. 

Không ngừng trau dồi đạo đức, học tập để sau này có thể giúp đỡ những người nghèo không chỉ 

là giúp đỡ họ về vật chất mà là giúp họ làm thế nào để có thể tự lực trên đôi tay của mình. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Muốn học tốt thì quan trọng nhất ở mỗi người đó là tính tự giác. Bên cạnh việc học ở 

trường thì tự học là chính, tự học ở thầy cô, bạn bè, học ở sách, học trên internet... Học phải đi 

đôi với thực hành. Song song với đó cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội để phát triển kĩ 

năng mềm hoàn thiện bản thân mình hơn. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Trang                 Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/09/1997           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Khoa học môi trường  

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp đã qua: 

Phó Bí thư chi đoàn. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 11: Học sinh tiên tiến i 

+ Năm lớp 12: Học sinh tiên tiến 

- Điểm thi vào đại học: 16.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2015 – 2016: Giỏi 

+ Năm học 2016 – 2017: Giỏi 

+ Năm học 2017 – 2018: Xuất sắc 

 - Các học bổng đã được nhận:  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

Đang chủ nhiệm đề tài NCKH sinh viên cấp trường năm 2018. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia chương trình hiến máu nhân đạo năm 2016 và năm 2017. 

- Tham gia hoạt động văn nghệ của Khoa. 

- Tham gia giải bóng đá sinh viên của Khoa năm 2017 - 2018. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt nghiệp em ước mơ có thể đi được nhiều nước, tích lũy được nhiều kinh 

nghiệm cho bản thân. Bằng những gì em học được và trải nghiệm thì có thể tự tay mình mở một 

cửa hàng kinh doanh và thực hiện đam mê của chính mình. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Muốn học tốt thì quan trọng nhất ở mỗi người đó là tính tự giác. Bên cạnh việc học ở 

trường thì tự học là chính, tự học ở thầy cô, bạn bè, học ở sách, học trên internet... Nên học với 

tâm trạng thật thoải mái và cần sắp xếp thời gian học cho hợp lý, học xong áp dụng cho thực tế 

sẽ giúp ta nhớ lâu và hiểu rõ vấn đề hơn. Song song với đó cần tích cực tham gia các hoạt động 

xã hội để phát triển kĩ năng mềm hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.  
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Họ và tên: Phạm Ngọc Huyền                      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1998                Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                  

Khóa học: 2016 - 2020 

Ngành học: Lâm nghiệp.  

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp đã qua: 

Lớp phó học tập. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: Học sinh Giỏi 

+ Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

+ Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 17.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2016 – 2017: Xuất Sắc 

+ Năm học 2017 – 2018: Xuất Sắc 

- Các học bổng đã được nhận: 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia tình nguyện hỗ trợ tổ chức chương trình trải nghiệm “Chúng em tập làm kĩ sư 

nông nghiệp” do Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế tổ chức. 

- Tham gia tình nguyện viên chương trình IAESTE của Khoa Quốc tế - Đại Học Thái 

Nguyên. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt tốt nghiệp Đại học em ước mơ sẽ được ra nước ngoài học tập những cái hay, 

cái tiến bộ để sau khi trở có thể cống hiến một phần công sức của mình cho quê hương đất nước. 

Không ngừng trau dồi đạo đức, học tập để sau này có thể giúp đỡ những người nghèo không chỉ 

là giúp đỡ họ về vật chất mà là giúp họ làm thế nào để có thể tự lực trên đôi tay của mình. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Muốn học tốt thì quan trọng nhất ở mỗi người đó là tính tự giác. Bên cạnh việc học ở 

trường thì tự học là chính, tự học ở thầy cô, bạn bè, học ở sách, học trên internet... Học phải đi 

đôi với thực hành. Song song với đó cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội để phát triển kĩ 

năng mềm hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.  
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 Họ và tên: Phạm Thị Thanh Mai             Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1997            Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Quảng Thành, Hải Hà, Quảng Ninh 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4    

Khóa học:  2015 - 2019 

Ngành học: Quản lý đất đai 

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp đã qua:  

Lớp trưởng. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 11: Học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 12: Học sinh tiên tiến 

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2015 – 2016: Khá 

+ Năm học 2016 – 2017: Khá 

+ Năm học 2017 – 2018: Xuất Sắc 

- Các học bổng đã được nhận: 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè - Khoa Quản lý tài nguyên năm 2018. 

- Tham gia hoạt động văn nghệ Khoa Quản lý tài nguyên hằng năm. 

- Tham gia Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt tốt nghiệp Đại học em ước mơ sẽ được ra nước ngoài học tập, nghiên cứu để 

tiếp thu những cái hay, cái tiến bộ và khi trở về có thể tìm cho mình một công việc ổn định, được 

cống hiến một phần công sức cho quê hương đất nước. Không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng 

cao năng lực, bên cạnh đó luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia các phong trào, 

hoạt động tập thể. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Bản thân em luôn đề cao tính tự giác trong học tập và rèn luyện. Ngoài việc học trên lớp 

thì phải tự nghiên cứu tài liệu, trao đổi với thầy cô, bạn bè, tìm hiểu qua internet, tham gia các 

buổi học nhóm mỗi khi rảnh rỗi...Tham gia câu lạc bộ về tiếng Anh để nâng cao kiến thức và khả 

năng thuyết trình trước đám đông. Song song với đó cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội 

để phát triển kĩ năng mềm hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.  
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Họ và tên: Hoàng Thủy Tiên                 Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1998         Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3        

Khóa học: 2016 - 2020 

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp  

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp đã qua: 

Chi hội trưởng Hội sinh viên  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: Học sinh giỏi 

+ Năm lớp 11: Học sinh giỏi 

+ Năm lớp 12: Học sinh giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 21.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2016 – 2017: Xuất Sắc 

+ Năm học 2017 – 2018: Xuất Sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến kích học tập qua các kỳ học, Học bổng 

ngân hàng Saccombank. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia hoạt động văn nghệ Khoa năm 2016, 2017, 2018.  

- Tham gia vào đội tình nguyện Hiến máu cứu người trường ĐH Nông Lâm - ĐHTN. 

- Đồng hành cũng những giải bóng đá Khoa năm học 2016 - 2017, 2017 - 2018. 

- Tham gia làm tình nguyện viên cho những hội thảo của Khoa và của Trường. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt tốt nghiệp Đại học em ước mơ sẽ được ra nước ngoài học tập những cái hay, 

cái tiến bộ để sau khi trở có thể cống hiến một phần công sức của mình cho quê hương đất nước. 

Không ngừng trau dồi đạo đức, học tập để sau này có thể giúp đỡ những người nghèo không chỉ 

là giúp đỡ họ về vật chất mà là giúp họ làm thế nào để có thể tự lực trên đôi tay của mình. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Muốn học tốt thì quan trọng nhất ở mỗi người đó là tính tự giác. Bên cạnh việc học ở 

trường thì tự học là chính, tự học ở thầy cô, bạn bè, học ở sách, học trên internet... Học phải đi 

đôi với thực hành. Song song với đó cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội để phát triển kĩ 

năng mềm hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.  
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 Họ và tên: Trần Đại Hiệp                          Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1997              Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Quán Triều, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Khoa học và Quản lý môi trường 

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp đã qua: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 11: Học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 12: Học sinh tiên tiến  

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Kết quả học tập ở Đại học: 19.5 

+ Năm học 2015 – 2016: Trung Bình 

+ Năm học 2016 – 2017: Giỏi 

+ Năm học 2017 – 2018: Xuất sắc 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia tình nguyện hè tại địa phương.  

- Tham gia hoạt động giải bóng đá văn phòng chương trình tiên tiến hằng năm. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt tốt nghiệp Đại học em ước mơ sẽ được ra nước ngoài học tập những cái hay, 

cái tiến bộ để sau khi trở có thể cống hiến một phần công sức của mình cho quê hương đất nước. 

Không ngừng trau dồi đạo đức, học tập để sau này có thể giúp đỡ những người nghèo không chỉ 

là giúp đỡ họ về vật chất mà là giúp họ làm thế nào để có thể tự lực trên đôi tay của mình. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Muốn học tốt thì quan trọng nhất ở mỗi người đó là tính tự giác. Bên cạnh việc học ở 

trường thì tự học là chính, tự học ở thầy cô, bạn bè, học ở sách, học trên internet... Học phải đi 

đôi với thực hành. Song song với đó cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội để phát triển kĩ 

năng mềm hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.  
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Họ và tên: Đặng Thị Hạnh                  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/04/1997        Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4             

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Kinh tế  

Trường: Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Phó Bí thư chi đoàn K12 – Kinh tế đầu tư. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 21.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: Khá 

 + Năm học 2016 - 2017: Giỏi 

+ Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tham gia đầy đủ, nhiệt tình, tích cực các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội của Khoa 

cà Trường tổ chức. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Làm việc tại công ty nước ngoài. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Ngoài việc học tập trên trường, học từ thầy cô bạn bè, tôi tự học và tìm hiểu các nguồn 

khác nhau như: sách vở, mạng xã hội… Tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa để 

tăng thêm các kỹ năng. 
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Họ và tên: Dương Phương Thảo            Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1997          Dân tộc: Kinh  

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                  

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Quản trị Kinh doanh 

Trường: Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 
Lớp phó học tập. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: Sinh Viên Giỏi 

+ Năm lớp 11: Sinh Viên Giỏi 

+ Năm lớp 12: Sinh Viên Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 23 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2015 – 2016 : Xuất sắc 

+ Năm học 2016 – 2017 : Xuất sắc  

+ Năm học 2017 – 2018 : Xuất sắc  

- Các học bổng đã được nhận:  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Thi đỗ chứng chỉ MOS Word  

- Đạt chứng nhận “Thể lực tốt” trong Ngày hội Thanh niên khỏe Năm 2017. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Là Đoàn viên xuất sắc trong năm học 

- Là Phó chủ nhiệm CLB Luật gia và nhà quản lý. 

- Tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh năm tại các trường THPT của Khoa Quản lý - 

Luật kinh tế. 

- Cùng với Ban chủ nhiệm CLB Luật gia và Nhà quản lý tổ chức thành công và tham gia 

đội tình nguyện mùa hè tại Xã Kim Sơn – Huyện Định Hóa năm 2017. 

- Tham gia ủng hộ chương trình tình nguyện Áo ấm mùa đông, tặng quà, quần áo ấm, đồ 

dùng học tập tại xã Văn Lăng - Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Huyện Đồng Văn, Mèo Vạc - Tỉnh Hà 

Giang, Huyện Bát Xát, Sapa - tỉnh Lào Cai. 

- Tham gia và vận động sinh viên trong khoa tham gia các cuộc thi và các cuộc vận động 

do Trung ương Hội sinh viên, Hội sinh viên tỉnh và Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên phát 

động như: Cuộc thi ánh sáng soi đường, … 

- Tham gia dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp cảnh quan, xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên 

biệt cho sinh viên trong ký túc xá của Nhà trường. 

- Tham gia chương trình “Chào xuân 2018” dành cho sinh viên Khoa Quản lý – Luật 

kinh tế. 

- Giấy chứng nhận nhà vô địch điểm A học kì I năm học 2016 - 2017, năm học 2017 – 2018. 

- Giải nhất tuần hội thi ánh sáng soi đường năm 2017. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Em có ước mơ trở thành một luật sư giỏi trong tương lai 

- Sở thích của em là tìm hiểu về pháp luật, học ngoại ngữ, ... 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Trên lớp chăm chú nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ. 

- Về nhà xem lại bài cũ và chuẩn bị bài mới. 

- Tìm đọc thêm các tài liệu học thuật liên quan. 
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 Họ và tên: Giang Thị Ngọc Diệp                Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 28/05/1997              Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4              

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Kế toán 

Trường: Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

- Lớp trưởng lớp KTTHA-K12 

- UV liên chi đoàn Khoa Kế toán 

- UV BCH Hội sinh viên Khoa Kế toán 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 20 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: 3.59 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.42 

+ Năm học 2017 - 2018: 3.68 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khuyến khích học tập Trường ĐH Kinh tế & 

Quản trị kinh doanh trong các kì học. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia Cuộc thi “ Ánh sáng soi đường “, chương trình Sinh viên khỏe. 

- Tham gia chương trình tập huấn nhằm nâng cao chất lượng cán bộ đoàn hội như “ Cán 

bộ Đoàn thanh niên – Hội sinh viên các Đại học Quốc gia. Đại học Vùng mở rộng lần thứ VII, 

năm 2018” từ ngày 2/4/2018 đến ngày 5/4/2018 tại TP Đà Nẵng. 

- Tham gia tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa và tư vấn hướng nghiệp tại Trường 

THPT Phú Lương năm 2018” ngày 17/4/2018 tại Trường THPT Phú Lương - Thái Nguyên của 

Liên chi Đoàn - Hội Khoa Kế toán và Liên chi Đoàn - Hội Khoa Quản lý – Luật Kinh tế trường 

Đại học Kinh tế và QTKD. 

- Tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 26/3 và cuộc thi “ Rung chuông Vàng”  

Khoa Kế toán năm 2018 hướng tới Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Tham gia chương trình tình nguyện "ÁO ẤM MÙA ĐÔNG" ngày 15/1/2018 tại địa bàn 

vùng dân tộc khó khăn xã Phú Đô - huyện Phú Lương. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ , hoài bão : Trở thành kế toán trưởng, có 1 công việc ổn định và đạt được nhiều 

thành công trong công việc và cuộc sống . 

- Sở thích : Xem phim, nghe nhạc, hát, nấu ăn và giao lưu với bạn bè, đi mua sắm với gia đình. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Phải xác định được phướng hướng học tập và làm việc của chính bản thân mình. 

- Trên lớp chịu khó một chút, chú ý lắng nghe thầy cô và nhiệt tình đóng góp ý kiến xây 

dựng bài giảng là chúng ta đã nắm được kiến thức, học nhóm cũng là cách học rất hay, giúp ta 

nâng cao kỹ năng làm việc đồng đội, xây dựng mối quan hệ bạn bè tốt hơn để cùng nhau tiến bộ 

trong học tập và cuộc sống. 
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Họ và tên: Nguyễn Diệp Chi                    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1997            Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Huống Thượng, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                  

Khóa học: K12 

Ngành học: Quản trị kinh doanh 

Trường: Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1.Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

- Bí thư Chi đoàn K12QTKD Thương mại. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: Giỏi 

+ Năm lớp 11: Giỏi  

+ Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 20.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2015 - 2016: Giỏi 

+ Năm học 2016 - 2017: Giỏi  

+ Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

-  Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên có thành 

tích học tập tốt. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia hoạt động Tình nguyện tại địa phương, Chương trình Tổng kết và tập huấn 

công tác Đoàn Thanh Niên, Chương trình Ngày hội Văn hóa Sinh viên TUEBA, Chào mừng Tân 

sinh viên K15-Giao lưu các Câu lạc bộ. 

- Tham gia chương trình Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam, ĐHKT&QTKD, 

Khóa IV, nhiệm kì 2018-2020. 

- Tham gia Hiến máu tình nguyện. 

- Tham gia chương trình giao lưu “ Gắn kết doanh nghiệp và văn hóa Hàn Quốc-Cơ hội 

học tập và việc làm cho sinh viên” do trường Đại học Kinh tế phối hợp với  doanh nghiệp  

SHINHAN BANK , ELNOA VINA và 1 số doanh nghiệp Hàn Quốc khác tổ chức năm 2017 

- Tham gia tích cực vào hoạt động hội nhập quốc tế: tham gia hỗ trợ tổ chức tại  “Lễ hội 

Âm nhạc và Ẩm  thực Hàn Quốc” được tổ chức vào ngày 28/12/2016 tai Trung tâm học liệu Đại 

học Thái Nguyên. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành nữ doanh nhân. 

- Sở thích: Nghe nhạc, đàn hát, đọc sách và du lịch. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Chịu khó ghi chép,lắng nghe bài giảng và tích cực phát biểu xây dựng bài, luôn cố gắng 

nỗ lực học hỏi không ngừng từ thứ nhỏ nhất,để trau dồi kiến thức.  
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Họ và tên: Nguyễn Minh Phương              Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1997             Dân tộc: Kinh  

Nơi sinh: Tân Long, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Kế toán tổng hợp  

Trường: Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Khá 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 19.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: Xuất sắc 

 + Năm học 2016 - 2017: Giỏi. 

 + Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khuyến khích học tập Trường ĐH Kinh tế & 

Quản trị kinh doanh. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia “Trường tôi là số 1 đồng hành cùng hoa khôi sinh viên 2017”. 

- Tham gia “Chương trình Tình nguyện Áo ấm mùa đông 2017”. 

- Tham gia “ Rung chuông vàng 2018”. 

- Tham gia “ Đại hội Hội sinh viên khoa Kế toán 2018”. 

- Tham gia cuộc thi tiếng anh Star Awards 2018. 

- Tham gia “Hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống hoạt động của tà đạo và các tổ chức tự xưng 2018”. 

- Tham gia “Trường tôi là số 1 và đồng hành cùng hoa khôi sinh viên 2018”. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích: Tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện giúp đỡ cộng đồng, đọc sách và 

đi du lịch. 

- Ước mơ: Trở thành Kế toán trưởng. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Cần xác định mục tiêu của mỗi môn học cần đạt được, sau đó xây dựng kế hoạch học tập 

hằng ngày để có thể hiểu bài ngay từ đầu môn. Tìm hiểu các kiến thức trên mạng cùng với sự 

giảng dạy của các thầy cô trên lớp sẽ đem lại hiệu quả học tập cao. Điều quan trọng nhất là phải 

chăm chỉ, nỗ lực và luôn cố gắng để đạt được mục tiêu.  
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Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh          Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 20/03/1997    Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phổ Yên, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4     

Khóa học: K12 

Ngành học:  Tài chính Ngân hàng 

Trường: Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

- Ủy viên BCH chi đoàn K12-Tài chính Ngân hàng. 

- Ủy viên BCH Khoa Ngân hàng – Tài chính.. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 18.5 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

 + Năm học 2015 - 2016: Giỏi 

 + Năm học 2016 - 2017: Giỏi 

 + Năm học 2017 - 2018: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Học bổng khuyến khích học tập học kì 1, học kì 2 của trường Đại học Kinh tế & 

QTKD Thái Nguyên năm học 2015 - 2016, năm học 2016 - 2017, năm học 2017 - 2018. 

+ Học bổng tài trợ của Đại học Thái nguyên. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đạt loại khá. 

- Tham gia hội thi Thanh niên khỏe cấp trường. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia Giải bóng đá nữ khoa Ngân hàng – Tài chính. 

- Tham gia văn nghệ chào mừng Tân sinh viên K14. 

- Tham gia tổ chức gian trại Khoa Ngân hàng – Tài chính. 

- Tham gia tình nguyện hè Thiếu niên nhi đồng trường Đại học Kinh tế & QTKD – ĐHTN. 

- Tham gia tình nguyện hè Tiếp sức đến trường Đại học Kinh tế & QTKD – ĐHTN. 

- Tham gia tổ chức chương trình “Bếp giáng sinh” khoa Ngân hàng – Tài chính. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:   

- Trở thành một công dân có ích, làm một nhân viên ngân hàng ưu tú.  

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Em xin chia sẻ một số kinh nghiệm học tập của em là: “ Trong cách học phải lấy tự học 

làm cốt” (Hồ Chí Minh). Theo em điều quan trọng trong học tập là mình cần phải có sự chăm 

chỉ, kiên nhẫn, tìm tòi, nghiên cứu các vấn đề chưa rõ và có liên quan trong học tập. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Vân         Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1997           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        

Khóa học: 2014-2018 

Ngành học:  

Trường: Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Khá 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 22.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: 3.16 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.66 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.74 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng doanh nghiệp 2018 và Học bổng khuyến khích 

học tập. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Ngày hội sinh viên khỏe 2018, Ngày hội văn hóa sinh viên TUEBA 2018,… 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Trở thành một phiên dịch tiếng Hàn cho một công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. 

- Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Đọc bài trước khi đến lớp, tìm hiểu trước nội dung bài học và tập trung nghe giảng trên 

lớp. 
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Họ và tên: Phạm Hồng Trang              Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1996                Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phỏng 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2           

Khóa học: 2017 - 2021 

Ngành học: Luật Kinh tế 

Trường: Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên 

 

    

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

 2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Điểm xét tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 22.3 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2017 - 2018: Xuất Sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng sinh viên xuất sắc Trường ĐH Kinh tế & Quản 

trị kinh doanh. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia chương trình “Ngày hội Thanh niên khỏe” 

- Nhận được Giấy khen của Liên chi Hội Khoa Quản lí- Luật Kinh tế, đã có thành tích 

xuất sắc trong hoạt động phong trào nhiệm kỳ 2017- 2018,  

- Giấy khen học sinh xuất sắc của Nhà trường trong năm học 2017 - 2018. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Trở thành một chuyên gia tư vấn pháp luật, giúp ích cho cộng đồng, một công dân tốt 

của đất nước Việt Nam, cống hiến hết mình cho đất nước như bao công dân khác.  

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Sau một năm học tập tại trường cùng với những kinh nghiệm mà bản thân tích lũy được, 

em nhận thấy rằng việc đạt kết quả cao trong học tập cần rất nhiều ở sự nỗ lực, chăm chỉ của bản 

thân với mục tiêu vạch sẵn. Bởi em biết rằng khi viết trước đích đến cho mình thì con đường đi 

sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Mỗi ngày đến trường mang theo thật nhiều năng lượng, mỗi giờ học 

chăm chú nghe giảng và tích cực phát biểu ý kiến, như vậy bản thân em sẽ hiểu hơn những kiến 

thức được học. Học đi đôi với hành, mỗi lần học lí thuyết xong thì em cố gắng áp dụng chúng 

vào thực tiễn nhiều nhất có thể. Em thấy rằng ngoài việc học trên lớp thì việc tự học ở nhà cũng 

vô cùng quan trọng, việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp hay phân tích lại bài mới học rất bổ ích. 
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Họ và tên: Trần Lệ Kim                 Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1996                  Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Tiên Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                 

Khóa học: K12          

Ngành học: Quản trị kinh doanh 

Trường: Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:   

+ Năm lớp 10: Học sinh Khá 

+ Năm lớp 11: Học sinh Khá 

+ Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Điểm xét tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 18.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: Sinh viên Giỏi 

 + Năm học 2016 - 2017: Sinh viên Giỏi 

 + Năm học 2017 - 2018: Sinh viên Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khuyến khích học tập Trường ĐH Kinh tế & 

Quản trị kinh doanh. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Giấy chứng nhận tham gia và đạt danh hiệu “Thanh Niên Khỏe” 3 năm học 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018. 

- Đạt danh hiệu “SINH VIÊN 5 TỐT” cấp trường năm học 2015-2016 và 2016-2017. 

- Là thành viên tích cực của CLB Sinh viên Tình nguyện (TVSC) và CLB Nhà Quản trị 

tương lai (TFBA) trường ĐHKT & QTKD 

- Tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tại chùa Hang huyện Đồng Hỷ, chùa Thịnh Đán 

Thành phố Thái Nguyên và tình nguyện tại địa bàn do nhà trường, Đoàn Thanh Niên tổ chức. 

- Được tặng Giấy Khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thanh niên tình 

nguyện Hè năm 2017. 

- Tham gia chương trình đào tạo kỹ năng phỏng vấn và viết CV xin việc tháng 02/2017. 

- Được tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh 

viên năm học 2016 - 2017. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Sở thích cá nhân: Trở thành một doanh nhân và một nhà quản trị giỏi trong tương lai. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Đặt ra mục tiêu cụ thể cho mỗi kỳ học, mỗi năm học từ đó lên kế hoạch học tập cho phù 

hợp và đạt hiệu quả. 

- Luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng. 

- Học hỏi, tiếp thu kiến thức từ bên ngoài.  

  



GƯƠNG SÁNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  37 
 

 

Họ và tên: Vũ Thị Thúy                             Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1999               Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2           

Khóa học: 2017 - 2021 

Ngành học: Kế toán  

Trường: Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó học tập lớp Kế toán 8 –K13 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh Khá 

- Điểm xét tốt nghiệp: 7.9 

- Điểm thi vào đại học: 20.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 – 2018: Xuất Sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng sinh viên xuất sắc Trường ĐH Kinh tế & Quản 

trị kinh doanh. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào:   

- Tham gia “Trường tôi là số 1 đồng hành cùng hoa khôi sinh viên 2017, 2018”. 

- Tham gia “Chương trình Tình nguyện Áo ấm mùa đông 2017”. 

- Tham gia “ Đại hội Hội sinh viên khoa Kế toán 2018. 

- Tham gia “Hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống hoạt động của tà đạo và các tổ chức tự xưng 2018”. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích cá nhân: Tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện giúp đỡ cộng đồng, đọc 

sách và đi du lịch. 

- Ước mơ: Trở thành Kế toán trưởng. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Cần xác định mục tiêu của mỗi môn học cần đạt được, sau đó xây dựng kế hoạch học tập 

hằng ngày để có thể hiểu bài ngay từ đầu môn. Tìm hiểu các kiến thức trên mạng cùng với sự 

giảng dạy của các thầy cô trên lớp sẽ đem lại hiệu quả học tập cao. Điều quan trọng nhất là phải 

chăm chỉ, nỗ lực và luôn cố gắng để đạt được mục tiêu. 
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Họ và tên: Trần Ngọc Sơn                               Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 25/07/1997                    Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4         

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Quản lý Tài nguyên và Môi trường  

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

- Ủy viên Liên chi đoàn khoa Tài nguyên và Môi trường. 

- Ủy viên BCH CLB Hạnh phúc trao tay. 

- Lớp trưởng lớp Quản lý Tài nguyên và Môi trường K13. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến. 

 + Năm lớp 11: Đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến 

 + Năm lớp 12: Đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến, Thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn 

Sinh học. 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt. 

- Điểm thi vào đại học: 21 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: 2.38 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.5 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.28 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập của trường (4 kì), Học 

bổng của lớp Quản lý Tài nguyên và Môi trường K13. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Đạt giải nhì cuộc thi tái chế nhựa phế liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái 

Nguyên tổ chức. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia chương trình tình nguyên “Xuân yêu thương” do Clb Hạnh phúc trao tay tổ 

chức tại bảo Cao Biền, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, tham gia hiến máu nhân đạo (11 lần). 

- Tham gia chương trình tình nguyên “Mùa hè xanh” do Đoàn trường Đại học Khoa học 

tổ chức, huyện đoàn Định Hóa phối hợp tổ chức. 

- Tham gia lễ phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu” do Tạp chí Môi trường tổ chức. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: Đi học tập, trải nghiệm ở nước ngoài, phấn đấu trở thành một nhà 

khoa học và có một số công trình nghiên cứu, ý tưởng góp phần xử lý chất thải, bảo vệ môi 

trường góp phần phát triển theo hướng bền vững, 

- Sở thích: Đọc sách về lĩnh vực khoa học, đời sống, khám phá; đi du lịch; tham gia các 

hoạt động tình nguyện, các hoạt động giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các 

cuộc thi tìm kiếm ý tưởng bảo vệ môi trường, học tập tìm hiểu về lối sống sinh thái, cuộc thi về 

xử lý chất thải, bảo vệ môi trường… 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Học tập phải là cả quá trình tiếp thu tích lũy kiến thức chứ không phải cứ đến lúc thi 

mới học. 

- Cần đọc nhiều sách về vấn đề đang học để mở rộng vốn hiểu biết, tìm hiểu thêm các 

vấn đề liên quan. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hà             Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1998   Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phú Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3             

Khóa học: K14 

Ngành học: Lịch sử         

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó học tập 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Khá 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 16 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 – 2017: 2.86 

 + Năm học 2017 – 2018: 3.58 

- Các học bổng đã được nhận:  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Hiện tạo trong năm học 2018 - 2019 này em đang tham gia làm đề tài nghiên cứu khoa 

học chuyên ngành Lịch sử Đảng. Tên đề tài: “Đảng bộ huyện Quốc Oai lãnh đạo công tác tuyên 

giáo cơ sở từ năm 2010 đến năm 2018” 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia cuộc thi “ánh sáng soi đường năm 2017”, hiến máu tình nguyện năm 2017. 

- Tham gia kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường Đại học Khoa học và chào tân sinh 

viên K15, tham gia cuộc thi ảnh “Tết trong tôi là”, tham gia dự lễ mít-tinh 26/3. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Học tập là một con đường trải đầy trông gai nhưng kết quả của nó lại đầy ngọt ngào. 

Hiểu rõ được điều đó nên em luôn tự nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng, nỗ lực, em luôn đặt 

ra chi mình một mục tiêu cho từng kì học để tiến tới mục tiêu cầm được tấm bằng giỏi ra trường. 

Em luôn cố gắng trau dồi tri thức để sau khi ra trường có thể đem nguồn tri thức của mình phục 

vụ cho đất nước, mong muốn có thể góp một phần nhỏ nhoi vào sự phát triển của đất nước. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Hằng ngày trên lớp em luôn chú ý nghe thầy cô giảng bài để hiểu bài ngay trên lớp, khi 

không phải lên giảng đường em luôn lồng ghép việc học vào các chương trình giải trí.  
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Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh         Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1997             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Vũ Yển, Thanh Ba, Phú Thọ 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4            

Khóa học: K13 

Ngành học: Luật 

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

  

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó học tập – Chi đoàn Luật A - K13. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: 8.0 

 + Năm lớp 11: 7.8 

 + Năm lớp 12: 8.0 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 20 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: 3.62 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.74 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.78 

- Các học bổng đã được nhận:  

- Học bổng kì I,II (2015 - 2016) 

 - Học bổng kì I (2016 - 2017) 

 - Học bổng kì I,II (2017 - 2018) 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Tham gia nghiên cứu khoa học đề tài “Tác động của thông tin trên mạng xã hội đối với 

sinh viên trường Đại học Khoa học” – Xếp loại: Giỏi 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia Câu lạc bộ Luật gia trẻ; 

- Tham gia cuộc thi “Hành  trình 15 năm TNUS” do Khoa Luật và Quản lý xã hội tổ 

chức, tham gia tình nguyện công tác hậu cần ngày hội hiến máu của trường; 

- Thành viên đội xung kích chào tân sinh viên năm học 2015 – 2016; 

- Tham gia chương trình Color Run do Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học tổ 

chức; 

- Tham gia giao lưu tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông; 

- Tham gia tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại trường 

THPT. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: trở thành một nữ Luật sư. 

- Hoài bão: Chọn học chuyên ngành Luật để có được những kiến thức pháp luật sâu rộng 

nhằm bảo vệ công lý, lẽ phải với mục tiêu góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn 

minh và phát triển. 

- Sở thích: Giao lưu kết bạn, tham gia các hoạt động tình nguyện và từ thiện, nghe nhạc 

Âu – Mỹ, nghiên cứu pháp luật… 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Tranh thủ thời gian tối đa để học, học lý thuyết kết hợp với thực hành, hoàn thành tất cả 

các bài tập bằng tất cả sự cố gắng của mình. Để hoàn thành nhiều môn học thì việc chia thời gian 

và cân đối thời gian cho từng môn là rất quan trọng. Ngoài việc học trên giảng đường em vẫn 

dành thời gian để tham khảo các tài liệu khoa học trong thư viện và trên Internet.  
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Họ và tên: Triệu Thu Hà                            Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 04/02/1997               Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Trà Lĩnh, Cao Bằng 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        

Khóa học: K13 

Ngành học: Công tác xã hội        

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

- Uỷ viên ban chấp hành đoàn lớp Công tác xã hội – K13B 

- Chi hội phó lớp Công tác xã hội - K13B 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh khá  

 + Năm lớp 12: Học sinh khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: 

- Điểm thi vào đại học: Xét học bạ (Toán, Ngữ Văn, Lịch sử - 44.9) 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: 2.45 

 + Năm học 2016 - 2017: 2.88 

+ Năm học 2017 - 2018: 3.46 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trường Đại 

học Khoa học kỳ I (2015 - 2016), học kỳ I,II (2017 - 2018). 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

  - Tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa,văn nghệ, TDTT do Khoa và Trường phát 

động: Cắm trại kỉ niệm 15 TNUS, tham gia đội bóng đá của lớp, của Khoa Luật & Quản lí xã 

hội. 

- Tham gia các hoạt động tình nguyện: hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ đông ấm 

cho trẻ em vùng cao… 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Với tôi, việc giao tiếp ở xã hội là rất cần thiết, cách giao tiếp như thế nào, mình có hiểu 

được họ không, Tôi nhớ năm nhất tôi vào học Đại học, tôi được lớp cử đi dự buổi giao lưu gặp 

mặt với sinh viên công tác xã hội của bên Trung Quốc, tôi cảm thấy rất muốn được học hỏi, giao 

lưu nhiều hơn nữa với các bạn nhưng hạn chế về ngôn ngữ đã khiến tôi không thể làm được gì. 

Tôi sống ở vùng đất biên giới giáp Trung Quốc vì vậy cũng muốn bản thân mình hiểu biết về họ, 

giao tiếp được với họ, và sở thích của tôi là học tiếng Trung Quốc qua sách, báo, phim, tôi đang 

có kế hoạch sẽ đi học lớp tiếng trung cơ bản để nâng cao hơn.  

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Đưa ra những mục tiêu phù hợp dựa vào khả năng sức học của mình, đồng thời tham 

khảo ý kiến của các anh chị khóa trên về những môn học.  

` - Trao đổi, thảo luận trên lớp cùng bạn bè, thầy cô, mạnh dạn hơn trong việc đặt ra câu 

hỏi trên lớp. 

- Tham gia các câu lạc bộ, các lớp bồi dưỡng tiếng anh, tin học, tích cực bồi dưỡng 

những hạn chế của bản thân. 

- Tham gia các chương trình của Khoa, Trường. 

- Sống trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay bản thân tôi cũng thường lên các trang 

chuyên ngành, diễn đàn để học hỏi, trao đổi với mọi người cách học tập, các tài liệu chuyên 

ngành, hay cả kinh nghiệm sống của mọi người. 
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1.Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

- Phó Bí thư lớp Công nghệ sinh học K13. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 19.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: Khá  

 + Năm học 2016 - 2017: Khá 

 + Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng sinh viên xuất sắc năm học 2017 – 2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia chương trình tình nguyện “ Mùa hè xanh ”  tại xã Bình Yên, huyện Định Hóa. 

-Tham gia chương trình “ Đón tiếp tân sinh viên khóa 15, 16” 

- Tham gia tích cực cuộc thi: “Tìm hiểu lịch sử 80 năm đảng bộ tỉnh Thái Nguyên”, cuộc 

thi “Ánh sáng soi đường”… 

- Tham gia và hoàn thành tập huấn , bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn-Hội năm 2016-

2017. 

- Tham gia hội thi “Nấu Ăn Và Cắm Hoa 8/3” các năm do trường tổ chức. 

- Tham gia “Ngày hội Sinh học” do Khoa Công nghệ sinh học tổ chức.. 

- Tham gia “Ngày hội việc làm” do trường Đại học Khoa học Thái Nguyên tổ chức. 

- Tham gia ngày chủ nhật xanh , xây dựng ngôi nhà tình bạn năm 2018. 

- Tham gia lao động dọn vệ sinh quanh khu vực Ký túc xá của nhà trường. 

- Tham gia “ Đội văn nghệ Khoa CNSH” chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Trở thành 1 nhà khoa học theo chuyên ngành Công nghệ sinh học. 

- Sở thích: Thích nghiên cứu khoa học, thích du lich, trải nghiệm mở rộng vốn hiểu biết 

của bản thân, thích giao lưu, kết bạn, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Theo mình thì sự chăm chỉ và quyết tâm chính là những trang bị quan trọng để có thể học 

tập một cách tốt nhất.   

- Chép bài đầy đủ sẽ làm cho chúng ta có khả năng lắng nghe và tiếp thu bài học một 

cách nhanh nhất, thường xuyên đặt câu hỏi với các thầy cô để có thể có một tư duy cũng như sự 

hiểu biết thêm về bài học một cách tốt nhất. 

- Việc tổ chức những hoạt động học tập theo nhóm cũng mang đến hiệu quả khá cao. 

Việc học nhóm thường xuyên sẽ giúp chúng ta trao đổi những vấn đề liên quan đến nội dung các 

môn học, những phương pháp hay kinh nghiệm học tập của chính bản thân mình… một cách rất 

thoải mái và đầy tính tranh luận.  

 

 

 

Họ và tên: Chu Thanh Huyền            Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 19/02/1997      Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hà Nội 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4     

Khóa học: 2015 - 2019 

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 
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Họ và tên: Hà Phương Lan                            Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/06/1997                  Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Tứ Mỹ, Tam Nông, Phú Thọ 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4           

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Hóa Dược 

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó văn thể 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 20.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: Khá  

 + Năm học 2016 - 2017: Khá  

 + Năm học 2017 - 2018: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập của trường Đại học Khoa 

Học - Đại học Thái Nguyên 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Nghiệm thu báo cáo đề tài NCKH cấp khoa : loại Xuất sắc 

- Tham gia hiến máu nhân đạo năm 2015, 2017 

- Tham gia giải bóng đá sinh viên năm 2016-2017, 2017-2018. 

- Tham gia giải Olympic Hoá Học hàng năm của khoa 

- Tham gia tuyển chọn sinh viên thi Olympic Hoá Học toàn quốc năm 2017-2018 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ sau này sẽ trở thành nhà nghiên cứu khoa học, đem lại những nghiên cứu của 

em để cống hiến cho đất nước. 

- Sở thích:  Nghe nhạc, đọc báo, đọc truyện, đi du lịch với người thân 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Quan trọng nhất là chúng ta cần phải có lối tư duy, nhận thức đúng về tương lại, sự 

nghiệp của bản thân vì tư duy điều khiển hành động, có nhận thức tốt mới có hành động tích cực.  

- Thứ hai là trên lớp chủ động nghiên cứu tài liệu, nghe giảng, tiếp thu kiến thức ngay 

trên giảng đường và lưu ý các mục quan trọng trong bài. 

- Thứ ba là về nhà dành thời gian học lại, cân bằng với thời gian sinh hoạt cá nhân. Chủ 

động làm đề cương ôn tập ngay trong quá trình học, học hỏi các thầy cô và anh chị khoá trên.  



GƯƠNG SÁNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  45 
 

 
 

Họ và tên:    Lò Văn Mình                      Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1996           Dân tộc: Thái 

Nơi sinh: Sỉn Hồ, Lai Châu 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4           

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Khoa học Quản lý 

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Bí thư chi đoàn Khoa học quản lý K13 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Khá 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 21.5 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

 + Năm học 2015 – 2016: Khá  

 + Năm học 2016 – 2017: Giỏi  

 + Năm học 2017 – 2018: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập năm lớp 12; Học bổng 

khuyến khích học tập học kỳ I, học kỳ II năm học 2015 – 2016; Học bổng khuyến khích học tập 

học kỳ I, học kỳ II năm học 2016 – 2017; học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, học kỳ II 

năm học 2017 – 2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Ủy viên BCH Liên chi Hội khoa Luật – Quản lý xã hội, Trường Đại học Khoa học - 

ĐHTN. 

- Thành viên CLB Nhà quản lý, Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 

- Tham gia chương trình tình nguyện hè. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Mong muốn sẽ trở thành một nhà quản lý giỏi. 

- Thích đọc sách, xem phim, đi du lịch. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Đối với bản thân em kinh nghiệm học tập của bản thân tương đối đơn giản: Chuẩn bị 

bài trước khi lên lớp, đi học đầy đủ, mua đủ giáo trình môn học, trong lớp trú ý nghe giảng, đọc 

nhiều sách, báo. Ngoài ra trong thời gian ôn thi, để giảm bớt sự căng thẳng em hay nghe nhạc 

hoặc là xem một bộ phim trước khi học bài.  
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Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Mai                 Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1998             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4            

Khóa học: K14 

Ngành học: Văn học 

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó đời sống. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 19.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 - 2017: Khá 

 + Năm học 2017 - 2018: Giỏi  

 - Các học bổng đã được nhận: Đạt học bổng Khá kì I (năm học 2016 - 2017) 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia hoạt động văn nghệ trên Khoa và nhà Ttrường. 

- Tham gia clb Hạnh Phúc Trao Tay (2016 - 2017). 

- Tham gia cuộc thi “ The Impression” do Khoa tổ chức. 

- Tham gia hiến máu nhân đạo tại địa phương. 

- Tham gia đội tình nguyện của xã. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ : Trở thành phóng viên. 

- Sở thích: Thich được ở bên chăm sóc gia đình nhiều hơn, thích đọc sách và đi du lịch, 

thích nghiên cứu các tác phẩm văn học. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Việc đầu tiên bản thân cần hướng đến đó là phải biết phân chia thời gian cho việc học, 

học ở trên lớp thôi là chưa đủ chúng ta cần dành nhiều thơi gian hơn cho việc tự học, tự tìm tòi 

khám phá những kiến thức mới chẳng hạn như đi thư viện (ở đó có rất nhiều sách hay và bổ ích). 

Vì kiến thức là bao la cho nên mỗi chúng ta cần có những tư duy, sáng tạo, thay đổi  bản thân, và 

quan trọng hơn là cần phải học đi đôi với thực hành. Hơn nữa cần trau dồi cho bản thân những kĩ 

năng cơ bản như Tiếng anh, Tin học và kĩ năng giao tiếp, điều đó giúp ích cho chúng ta rát nhiều 

trong cuộc sống cũng như sau khi đi làm. Cần đặt ra cho mình những mục tiêu và thực hiện nó 

một cách hiệu quả nhất vì khi có mục tiêu bạn sẽ có động lực làm việc tốt hơn.  



GƯƠNG SÁNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  47 
 

 

Họ và tên:    Hà Ngọc Anh                              Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 13/07/1997                   Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: An Hồng, An Dương, Hải Phòng 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4           

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành       

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Ủy viên BCH Chi đoàn Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K13. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Tiên tiến  

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 21.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: 2.79 

 + Năm học 2016 - 1017: 2.76 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.28 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập kì II năm học 2015 - 2016 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia chương trình Festival Trà 2015 do Khoa Vắn – Xã hội ( nay là Khoa Du lịch) 

tham gia tổ chức. 

- Tham gia các hoạt động tập thể do Bộ môn Du lịch tổ chức hàng năm với vai trò MC ( 

Cung đường mùa xuân, Team Buiding, ….) 

- Tham gia giải đá bóng thường niên của Khoa Văn – Xã hội (nay là Khoa Du lịch) trong 

3 năm 2016, 2017, 2018. 

- Hiến máu Nhân đạo 02 năm 2016, 2017 

- Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa đạt loại Giỏi 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: Được làm việc tại các khách sạn Đẳng cấp tại Việt Nam, đi du lịch, 

khám phá vẻ đẹp của địa danh trên cả nước, làm việc và học tập tại Singapore, mở 1 nhà hàng 

phong cách Châu Âu. 

- Sở thích:  Đi du lịch, tham gia các hoạt động tình nguyện, các hoạt động giúp đỡ gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn, tìm hiểu về văn hóa của các dân tộc Việt Nam, học tiếng Anh. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Học lý thuyết trên lớp phải áp dụng với thực tiễn. 

- Rèn luyện khả năng ngoại ngữ bằng cách xem phim, nghe nhạc nước ngoài, nói chuyện 

với người nước ngoài. 

- Học các môn đại cương bằng cách nắm chắc các bản chất của mỗi vấn đề, tránh học vẹt, 

dễ quên. 

- Ôn lại bài học tiết trước trước khi lên lớp. 
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Họ và tên:  Nguyễn Thị An                             Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1996                     Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Ngọc Phụng, Thường Xuân, Thanh Hóa 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4            

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Khoa học Thư viện 

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

Lớp trưởng 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 – 2016: Khá 

 + Năm học 2016 – 2017: Giỏi 

 + Năm học 2017 – 2018; Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Khoa 

Học - Đại học Thái Nguyên. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên. 

- Là vận động viên của Đoàn Thái Nguyên tham gia “Hội thi thể thao toàn quốc” lần thứ 

X, khu vực I – Năm 2017 tại tỉnh Hòa Bình. Đã đạt thành tích gồm: 2HCB, 2HCĐ môn kéo co. 

- Là vận động viên của Đoàn Thái Nguyên tham gia giải thể thao “Qua những miền di 

sản Viêt Bắc” lần thứ IX – Bắc Kạn 2017. Đã đạt thành tích gồm : 1 HCB môn kéo co, 1 HCĐ 

môn Đẩy gậy 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Nghiệm thu báo cáo đề tài NCKH cấp khoa : loại Xuất sắc 

- Tham gia giải bóng đá sinh viên năm 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. 

Tham gia giải Olympic Tiếng Anh của Khoa. 

- Giấy khen của Liên chi đoàn khoa Khoa học Cơ bản cho sinh viên đã đạt thành tích 

xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016. 

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHKH cho sinh viên đạt thành tich học tập loại giỏi 

năm học 2016 - 2017. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ sau này sẽ trở thành nhà một Cô thủ thư, giúp tất cả mọi người có thể tìm kiếm 

thông tin phục vụ tốt cho công việc và cuộc sống. 

- Sở thích: Nghe nhạc, đọc báo, xem phim , đi du lịch. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Thứ nhất là chúng ta cần phải có sự cố gắng không ngừng nghỉ, có tư duy khoa học, 

nhận thức và định hướng đúng về  tương lai.  

- Thứ hai là trên lớp cần nghiêm túc thực hiện theo nội quy, quy định của nhà trường, 

không vi phạm quy chế thi, chủ động nghiên cứu tài liệu, nghe giảng, tiếp thu kiến thức ngay 

trên giảng đường và lưu ý các mục quan trọng trong bài. 

- Thứ ba là khi về nhà dành thời gian học lại, cân bằng với thời gian sinh hoạt cá nhân. 

Chủ động làm đề cương ôn tập ngay trong quá trình học, học hỏi các thầy cô và anh chị khoá 

trên. Trao đổi với thầy cô về những vấn đề mình chưa hiểu rõ qua email.  
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                       Họ và tên: Cao Thị Phượng                         Giới tính:  Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1996                Dân tộc: Kinh 

              Nơi sinh: Thanh Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2        

    Khóa học: 2016 - 2021 

    Ngành học: Điện tử truyền thông 

    Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên  

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp trưởng lớp ĐTƯD K13A. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Tiên tiến 

- Điểm thi vào đại học: 18 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2014 - 2015: 2.86 

+ Năm học 2015 - 2016: 3.13 

+ Năm học 2016 - 2017: 3.38 

+ Năm học 2017 - 2018: 3.77 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng kì II năm học 2014 - 2015,  Học bổng kì I, kì II 

năm học 2015 - 2016, Học bổng kì I, kì II năm  2016 - 2017, Học bổng kì I, kì II năm học 2017 - 

2018, Đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2016 - 2017, Đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm 

học 2017 - 2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

Tham gia và chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Sinh viên 2 năm liên tiếp (2017, 2018). 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Lớp, Trường, Đoàn Hội tổ chức. Tích cực 

tham gia trong công tác xây dựng phát triển phong trào của Lớp. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Cố gắng học tập rèn luyện bản thân thật tốt để sớm ra trường và có thể vào làm tại tập 

đoàn mong muốn là FPT. Có thể trở thành 1 phần nào đó của xã hội, góp phần thức đẩy đất nước 

ngày càng phát triển hơn nữa. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Bản thân không ngừng học tập và rèn luyện thật tốt, tham gia nhiệt tình các phong trào do 

lớp, Khoa, Trường tổ chức. Luôn luôn chú ý nghe giảng và làm bài tập về nhà, tìm hiểu thêm các 

nguồn tài liệu từ bên ngoài như: thư viện, trung tâm học liệu, trên mạng. 
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    Họ và tên: Hoàng Tuấn Tùng                Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1996          Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Hoàng Lương, Hiệp Hòa, Bắc Giang 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5                  

    Khóa học: K13 

    Ngành học: An toàn Thông tin 

    Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp trưởng lớp An toàn thông tin K13Á. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Trung bình 

 + Năm lớp 11: Trung bình 

 + Năm lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 14 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2014 - 2015 : Trung bình 

 + Năm học 2015 - 2016 : Khá 

+ Năm học 2016 - 2017 : Giỏi 

+ Năm học 2017 - 2018 : Giỏi 

 - Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập kì I năm học 2016 

- 2017, học kì II năm học 2017 - 2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp ĐHTN. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Ngày hội sinh viên khỏe Việt – Lào. 

- Chương trình Đại nhạc hội chào tân sinh viên. 

- Festival “Hội trại ICTU 15 năm xây dựng và phát triển”. 

- Tham dự hội thi “Ánh sáng soi đường lần thứ  II năm 2017”. 

- Tham gia : Tiếp sức mùa thi, giúp đỡ sinh viên nhập học; Tọa đàm giao lưu cùng liên 

đoàn lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới JCI; Ngày hội đoàn viên ICTU 2017 và tham gia sôi 

nổi các hoạt động đoàn hội của bộ môn ATHTTT, các hoạt động thể dục thể thao cấp trường 

khác.... 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Trở thành Kĩ sư trong lĩnh vực An toàn Thông tin góp một phần sức mình trong 

việc phát triển nghành Công Nghệ Thông Tin nước nhà và bảo vệ chủ quyền đất nước trên môi 

trường không gian mạng. 

- Sở thích: Tham gia hoạt động phong trào Đoàn – Hội, học hỏi tìm tòi và chia sẻ kiến thức. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Luôn cố gắng học tập trau dồi kiến thức của thầy cô, bạn bè và từ những người đi trước 

lấy họ làm tấm gương để học tập; Tìm hiểu nâng cao kiến thức sử dụng hiệu quả các công cụ 

như Internet trong học tập; Thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội ... nhằm nâng cao 

kĩ năng mềm....  
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Họ và tên: Đinh Thanh Hiền                Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1998        Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2  

Khóa học: K16 

Ngành học: Công nghệ thông tin 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp trưởng lớp CNTT K16H, Chủ nhiệm CLB Tin học, thành viên CLB Tình nguyện và 

tuyên truyền, Bí thư chi đoàn tổ 16 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: 8,6 

 + Năm lớp 11: 8,5 

 + Năm lớp 12: 8,7 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 22,25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: 4.0 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Sinh viên xuất sắc năm học 2017-2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Bằng khen của Đại học Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và 

phong trào Sinh viên năm học 2017 - 2018. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Là chủ nhiệm CLB Tin học, thành viên CLB Tình nguyện và tuyên truyền. 

- Tham gia hiến máu tình nguyện năm 2018. 

- Tham gia hội khỏe sinh viên do Đoàn thanh niên Trường Đại học CNTT & TT tổ chức. 

- Tham gia ủng hộ và gây quỹ ủng hộ hỗ trợ đồng bào bão lũ. 

- Bí thư chi đoàn tổ 16 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Trở thành doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

- Sở thích: Học lập trình, học ngoại ngữ, nhảy, hát, múa, vẽ, làm thơ. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Cân bằng tốt thời gian giữa việc tham gia các hoạt động ngoại khóa với việc học tập. 

- Lập kế hoạch rõ ràng cho tương lai để tạo thêm động lực cho việc học tập. 

- Học tập với tinh thần thoải mái nhất để tiếp thu được nhiều kiến thức nhất. 

- Không ngừng học hỏi, rèn luyện bản thân trong các lĩnh vực còn yếu kém và duy trì, 

phát huy những thế mạnh của bản thân trong công việc và học tập.  
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Họ và tên: Lê Văn Sáu                       Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 27/05/1993              Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Quảng Châu, Sầm Sơn, Thanh Hóa 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                

Khóa học: K14 

Ngành học: Khoa học máy tính 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Ủy viên BCH chi đoàn CNTT – K14G 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: 7.2 

 + Năm lớp 11: 7.7 

 + Năm lớp 12: 7.8 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2015 - 2016: 3.03 

 + Năm học 2016 - 2017: 2.83 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.48 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng Khuyến khích học tập của ĐH CNTT và TT 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia hoạt động các phong trào do chi đoàn lớp, liên chi đoàn khoa tổ chức, các 

hoạt động của trường & hội sinh viên. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ sau này có thể trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin tiếp tục vào quá trình học 

tập & có thể tham gia nghiên cứu các lĩnh vực mới của công nghệ. 

- Sở thích đọc các bài báo khoa học các lĩnh vực quốc tế quân sự. Tham gia các group 

diễn đàn công nghệ hỗ trợ để giao lưu học hỏi…. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Tự giác tìm hiểu trước các kiến thức cơ bản của môn học trước khi đến lớp để đến lớp 

có thể giúp đỡ bạn bè & tranh thủ nhờ sự giúp đỡ của giảng viên vào các kiến thức nâng cao có 

liên quan; Tận dụng internet tham gia vào các khóa học online có thêm kiến thức ngành & 

chuyên ngành; Tham gia trao đổi bình luận học hỏi trên các group fb các diễn đàn công nghệ hỗ 

trợ về lập trình & kiến thức công nghệ. 

- Tìm kiếm các tài liệu tiếng anh liên quan đến các kiến thức môn học dịch thuật vào thời 

gian rảnh rỗi; Tìm kiếm các nguồn sách tham khảo của thư viện Trường & Trung tâm học liệu 

Đại học Thái Nguyên…  
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 Họ và tên: Nông Thị Xuân Hương       Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1997        Dân tộc: Nùng 

Nơi sinh: Hồng Quang, Quảng Uyên, Cao Bằng 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3              

Khóa học: 2016 - 2020 

Ngành học: Quản trị văn phòng  

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

Lớp phó học tập lớp Quản trị văn phòng K15A  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Khá 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 21.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2016 - 2017: Giỏi 

+ Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Hỗ trợ tân sinh viên nhập học của các khóa K16, K17 của trường, tham gia các phong 

trào tình nguyện, các phong trào của Khoa hay Trường tổ chức. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Ước mơ trở thành nhà Quản trị kinh doanh, đi du học. Sở thích nghe nhạc nước ngoài, 

mua sắm và đi du lịch. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Trong quá trình học tập thì em học tập trung vào các ý chính, học từ khóa rồi từ đó phân 

tích ra và học theo sơ đồ cây.  
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Họ và tên: Nguyễn Phước Thái      Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1995             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Đồng Nai 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        

Khóa học: K14 

Ngành học: Hệ thống thông tin 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó lớp CNTT-K14G 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: 7,6 

 + Năm lớp 11: 7,5 

 + Năm lớp 12: 7,2 

- Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình 

- Điểm thi vào đại học: Xét học bạ 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016:  3.59 

 + Năm học 2016 - 2017:  3.38 

+ Năm học 2017 - 2018:  3.7 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 

- 2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia tất cả các phong trào đoàn hội của lớp. 

- Có tham gia một số phong trào của liên chi đoàn Khoa CNTT và đoàn Trường. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: trở thành 1 kỹ sư hệ thống thông tin giỏi, có chuyên môn cao. 

- Sở thích: Nghe nhạc, xem anime, đọc tiểu thuyết; Đọc sách về Machineleaning; Thích 

học tất cả về website. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Chú ý nghe giảng khi đang học trên lớp. 

- Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay thầy cô(bạn bè). 

- Chia thời gian học và nghỉ ngơi hợp lý. 

- Đọc thêm nhiều tài liệu khác liên quan tới chuyên ngành. 

- Tham gia các group liên quan tới môn học mình cần học nâng cao.  
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Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Hòa       Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 14/08/1997         Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh:  Phù Yên, Sơn La 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4  

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Quản trị văn phòng 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Chủ nhiệm – Cố vấn Câu lạc bộ Thuyết Trình trường ĐH CNTT&TT  

2. Thành tích học tập: 

- Điểm thi vào đại học: 23 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: Giỏi 

 + Năm học 2016 - 2017: Khá 

+ Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận:  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Đạt 937/1000 điểm cuộc thi Vô địch tin học văn phòng Thế giới 2018 do IIG Viet Nam 

tổ chức và cấp chứng chỉ. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia cuộc thi Miss ICTU do Hội sinh viên trường ĐH Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông tổ chức. 

- Tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp Đảng 

do Đảng bộ Đại học Thái Nguyên tổ chức. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

Được kết nạp vào đội ngũ Đảng viên, cống hiến hết mình cho đất nước, đấu tranh bảo vệ 

quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, đẩy lùi tệ nạn xã hội, trở thành một tấm gương sáng trong hiện 

tại và tương lai. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân:  

Học tập song hành với thể thao, giải trí lành mạnh, cân bằng giữa việc học và làm thêm 

cũng như công tác Đoàn – Hội không để ảnh hưởng tiêu cực đến nhau. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc                    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/6/1996              Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hà Nội 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5                  

Khóa học: K13 

Ngành học: Công nghệ tự động hóa 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó học tập 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 18 điểm. 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2014 - 2015: Giỏi 

            + Năm học 2015 - 2016: Giỏi 

           + Năm học 2016 - 2017: Giỏi 

 + Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng giỏi, học bổng xuất sắc ứng với từng năm 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tham gia đầy đủ các phong trào do Đoàn - Hội phát động, tham gia hiến máu tình 

nguyện, hoa khôi sinh viên.. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Thích đọc sách, sau này muốn trở thành một kỹ sư tự động hóa giỏi, góp phần phát triển 

của đất nước  

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Trên lớp tập trung nghe giảng trên lớp. 

- Về nhà xem lại bài và làm ví dụ cụ thể để nắm chắc.  
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Họ và tên: Trần Thị Thảo Anh  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 31/08/1997             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4          

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Công nghệ truyền thông 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

- Ủy viên BCH ĐHTN. 

- Ủy viên BCH Đoàn trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

- Ủy viên BCH Khoa Truyền thông đa phương tiện. 

- Bí thư lớp Công nghệ Truyền thông - K14A. 

2. Thành tích học tập: 

    - Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Khá 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

   - Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

   - Điểm thi vào đại học: 15.5 

   - Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: Khá 

 + Năm học 2016 - 2017: Khá 

 + Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

   - Các học bổng đã được nhận:  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Tham gia Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên các ĐH Quốc gia, ĐH 

vùng mở rộng. 

- Tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội, Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán 

bộ Đoàn - Hội. 

- Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác” cấp ĐHTN. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia chương trình “English Festival”; Ngày hội sinh viên khỏe Việt – Lào. 

- Liên hoan “Tiếng hát hoa phượng đỏ, Tổng kết hè năm 2018” cho các em thiếu nhi. 

- Tham gia chương trình Trường tôi là số 1; Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh. 

- Chương trình Đại nhạc hội chào tân sinh viên; trải nghiệm Một tuần làm sinh viên. 

- Festival “Hội trại ICTU 15 năm xây dựng và phát triển”. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ của em sau này làm chuyên viên marketing truyền thông. Giúp cho mảng 

truyền thông ngày càng phát triển, khai thác nắm bắt tận dụng và trao dồi kiến thức cho mình tạo 

chỗ đứng trên thị trường truyền thông đầy tiềm năng. 

- Sở thích: Tham gia hoạt động phong trào Đoàn – Hội, luôn học hỏi tìm tòi, nghe nhạc,... 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Luôn cố gắng học tập tìm hiểu và chăm chỉ học trau dồi mình kiến thức từ cơ bản đến 

nâng cao, cần cù bù thông minh. Không chủ quan trong việc học tập, chủ động học hỏi giúp 

mình học tập tốt hơn.  
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 Họ và tên: Vũ Văn Quân                     Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  12/07/1997     Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4     

Khóa học: 2015 - 2020 

Ngành học: Công nghệ Điện tử và Truyền thông 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

 

  

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó học tập lớp ĐTTT-K14A. Phó chủ nhiệm CLB Điện Tử ICTU. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 21 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: Xuất sắc 

 + Năm học 2016 - 2017: Giỏi 

 + Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Kovar hạng mục nghị lực lần thứ 15. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Được khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh 

viên năm 2017. Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2016 – 2017. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Em mong muốn khi ra trường sẽ được làm việc tại công ty Sam Sung – một trong những 

công ty hàng đầu thế giới về điện tử. Em thích đọc sách về khoa học, xem phim nước ngoài và 

tham gia nghiên cứu khoa học. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Tất cả thành công đều được tạo ra sau quá trình rèn luyện, không có người yếu kém mà 

chỉ có những người thụ động hoặc chưa tìm ra cho mình được cách làm đúng. Câu nói em tâm 

đắc nhất là: “Cứ làm đi, rồi sẽ thu được thành công hoặc kinh nghiệm”. 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC  
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Họ và tên: Hoàng Thị Hải Yến                Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1999           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Yên Luật, Hạ Hòa, Phú Thọ 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2                  

Khóa học: 2017 - 2023 

Ngành học: Y Đa khoa 

Trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 28.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 – 2018: Xuất Sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng thường niên. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tham gia cuộc thi tạo hình trái cây, chúng tôi là chiến sĩ y dược, văn nghệ chào mừng 

ngày 20/10. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một bác sĩ giỏi. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ghi chú những nội dung quan trọng.  
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Họ và tên: Hoàng Thị Hiền                    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1986          Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Cẩm Khê, Phú Thọ 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                 

Khóa học: 2016 – 2020 

Ngành học: Bác sỹ Đa khoa 

Trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Ủy viên ban chi ủy CTY K48A. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: Hoc̣ sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 11: Hoc̣ sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 12: Hoc̣ sinh tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 19.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2016 - 2017: 3.31 

+ Năm học 2017 - 2018: 3.63 

- Các học bổng đã được nhận:  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi olympic các môn học, hội thi về văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao… từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên 

4. Tham gia công tác Đoàn - hội và các hoạt động phong trào 

- Ủy viên ban chi ủy CTY K48A. 

- Tham gia mọi hoạt động mà trường, lớp phát động. 

- Là thành viên tổ học tập của lớp. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích 

Trở thành bác sĩ giỏi để khám chữa bệnh cho nhân dân. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân 

Chú ý, lắng nghe, tiếp thu bài giảng trên lớp, ngoài ra nghiên cứu thêm các tài liệu và 

tham khảo từ các nguồn tài liệu chính thống về y dược… 
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Họ và tên: Lê Thị Ngọc Lan                  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 08/02/1997         Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Mê Linh, Vĩnh Phúc 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                 

Khóa học: 2015 - 2021 

Ngành học: Bác sỹ Đa khoa 

Trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 

 

  

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay 

Chủ nhiệm CLB Tuyên truyền An toàn giao thông. 

2. Thành tích học tập 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: Hoc̣ sinh giỏi 

+ Năm lớp 11: Hoc̣ sinh giỏi 

+ Năm lớp 12: Hoc̣ sinh giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 26.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2015 - 2016: 3,03   

+ Năm học 2016 - 2017: 3,15   

+ Năm học 2017 - 2018: 3,6 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-

2018 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào 

Tổ chức các chương trình hoạt động của CLB, tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia văn 

nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ở lớp, chào tân sinh viên, đêm hội trăng rằm. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích 

Phấn đấu trở thành một bác sĩ vững chuyên môn, đạo đức tốt 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản than 

- Học hỏi từ bạn bè, thầy cô. 

- Tham khảo các sách, tài liệu trên mạng internet. 

- Làm bài trước khi đến lớp. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Hương         Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/8/1997            Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Nghệ An 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                 

Khóa học: 2015 – 2020 

Ngành học: Đại học Dược 

Trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 25,5  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: 3.08 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.35 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.92 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Dạ Hương 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tham gia học động CLB hành trình xanh, vườn cây thuốc của nhà trường. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích: Xem comedy, giao lưu với bạn bè, đọc sách. 

- Mong muốn có thể trở thành một thầy thuốc giỏi trong tương lai. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Chỉ cần quyết tâm, mọi thứ sẽ đến với bạn: Luôn học hỏi, tìm tòi.  
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Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh             Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1997           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Sóc Sơn, Hà Nội 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                 

Khóa học: 2016 – 2022 

Ngành học: Răng Hàm Mặt 

Trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 

 

  

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 24.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 +Năm học 2016 -2017: Giỏi 

 + Năm học 2017 -2018: Xuất sắc 

 - Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập kì 1 năm học 2016 

- 2017 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Không có 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Cuộc thi Tiếng Anh sinh viên 

- Cuộc thi “Tôi là Bác sĩ Răng hàm mặt” 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: trở thành nha sĩ giỏi 

- Sở thích: đọc sách 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Đọc bài trước khi đến lớp. 

- Chú ý nghe giảng. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang       Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/07/1998          Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thanh Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3              

Khóa học: 2016 – 2022 

Ngành học: Bác sĩ Đa khoa 

Trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay 

Chi hội phó Hội sinh viên chi đoàn BSĐK K49D. 

2. Thành tích học tập 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 26.65 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.74 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.77 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập, học bổng Odon Vallet. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào 

Tham gia công tác Hội sinh viên. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích 

Phấn đấu trở thành một bác sĩ vững chuyên môn, đạo đức tốt 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Đọc trước bài học ở nhà, lắng nghe thầy cô giáo giảng bài, thảo luận cùng các bạn hoặc 

hỏi thầy cô những vấn đề còn thắc mắc. Xem lại bài sau khi học. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy               Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/05/1995        Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hà Tây 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 6                

Khóa học: 2013 – 2019 

Ngành học:Y học dự phòng 

Trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 

 

               

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh khá 

- Điểm thi vào đại học: 20.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2013 - 2014: 2.43 

+ Năm học 2014 - 2015: 3.06 

 + Năm học 2015 - 2016: 3.29 

 + Năm học 2016 - 2017: 2.91 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.71 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng xuất xắc kỳ I năm 2017 - 2018  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Cuộc thi viết “Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”. 

- Cuộc thi” Olympic các môn khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh-

Ánh sáng  soi đường. 

- Đoàn viên ưu tú năm học 2016 - 2017. 

- Giấy chứng nhận hiến máu. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia hội thi làm đèn trung thu hội diễn văn nghệ 20/11. 

- Tham gia ngày hội bình đẳng giới 2016. 

- Tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào gặp khó khăn, giáo viên, học sinh vùng sâu vùng 

xa, tham gia hội thi thanh niên khỏe của trường 26/3/2017. 

- Là thành viên của câu lạc bộ máu của trường. 

- Là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: Trở thành một bác sĩ y học dự phòng giỏi cả về kiến thức và thực 

hành, xây dựng những kế hoạch và nghiên cứu được các biện pháp mới giúp phòng chống bệnh 

tật tại công đồng nâng cao sức khỏe cho nhân dân, góp phần khẳng định được tầm quan trọng 

của y học dự phòng trong ngành y tế hiện nay. 

- Sở thích: Đi du lịch cùng gia đình và bạn bè, nấu ăn và được thưởng thức thật nhiều 

món ngon tại các vùng miền ở Việt Nam, trên thế giới. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Đọc bài và làm bài tập trước khi đến lớp. 

- Tự đặt ra câu hỏi tại sao trong các bài học và  tự tìm hiểu để trả lời, sau khi tìm hiểu sẽ 

hỏi lại thầy cô xem câu trả lời đó có đúng không và nhờ thầy cô giải đáp những gì còn thắc mắc. 
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Họ và tên: Nông Thị Chang               Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1994       Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Ba Hàng – Phổ Yên – Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 6                

Khóa học: 2013 – 2019 

Ngành học: Bác sĩ Đa khoa 

Trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 

 

               

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó lớp Bác sĩ Đa khoa K46B. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 23 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2013 - 2014: 2.77 

 + Năm học 2014 - 2015: 3.38 

 + Năm học 2015 - 2016: 3.66 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.37     

 + Năm học 2017 - 2018: 3.88 

     - Các học bổng đã được nhận: Kova, Henssen, Dạ Hương. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia hội thi thanh niên khỏe 2017-2018, tham gia thi ánh sáng soi đường đầy đủ. 

- Thành viên CLB học tốt, CLB bóng đá nữ 2017-2018. 

- Đoàn viên ưu tú 2017-2018, sinh viên 5 tốt cấp trường  2016-2017, sinh viên xuất sắc 

2017-2018. 

- Giấy chứng nhận đội đạt giải A trong cuộc thi tạo hình trái cây 2017-2018. 

- Giải thưởng Đôi Giaỳ Vàng trong giải bóng đá nữ 2017-2018. 

- Giấy chứng nhận đội đạt giải 3 trong giải bóng đá nữ 2017-2018. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Hoàn thành tốt vịêc học tập , rèn luyện tai trường và sau khi ra trường trở thành người 

thầy thuốc vừa có đức vừa có tài để có thể chữa bệnh cho thật nhiều bệnh nhân nhất là những 

người nghèo. 

- Mong muốn tham gia vào các tổ chức xã hội và tình nguyện để có thể góp một phần sức 

lực nhỏ bé giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn,không may trong cuộc sống,giúp bảo vệ và cải tạo 

môi trường bằng những hoạt động thực tiễn. 

- Là một người yêu thương và thích chăm sóc động vật ,sau này nếu đủ điều kiện em sẽ 

thành lập một trung tâm cứu trợ động vật để cứu giúp những chú chó,mèo không may bị bỏ rơi 

giúp chúng tìm được chủ mới yêu thương và chăm sóc chúng.. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Về việc học lý thuyết: Liệt kê những chủ đề và bệnh cần đọc ,mỗi ngày em sẽ tìm hiểu 

về chủ đề đó có gì thắc mắc em sẽ hỏi thầy cô. Khi có quá nhiều thứ phải học em sẽ học theo sơ 

đồ phân nhánh cành cây và mục tiêu bài học để hiểu rõ và nhớ lâu. 

- Về việc học lâm sàng tại viện: Em cũng liệt kê những bệnh hay gặp phù hợp với trình 

độ bản thân của môn đang học,đến viện em tìm bệnh nhân có mặt bệnh đó hỏi bệnh và thăm 

khám,sau đó đối chiếu và tham khảo với bác sĩ điều trị bệnh nhân đó.So sánh giữa thực tế lâm 

sàng và kiến thức trên sách vở từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân.. 
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Họ và tên: Vũ Thị Lan                         Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1997         Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                

Khóa học: 2015 – 2019 

Ngành học: Cử nhân Điều dưỡng 

Trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 

               

  

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 12:Học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: 

- Điểm thi vào đại học: 24.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: 2.9 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.57 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.67 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng giỏi cấp Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên, 

học bổng xuất sắc cấp Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Tham gia thu thập số liệu cùng thạc sĩ Phạm Tuấn Vũ trong đề tài nghiên cứu khoa học: 

Chủ đề “Già hóa năng động ở Việt Nam”. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia thi ánh sáng soi đường đầy đủ. 

- Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường trong các năm học trước tham gia đầy 

đủ và nhiệt tình trong các hoạt động của trường và lớp. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Hoàn thành tốt vịêc học tập, rèn luyện tai trường và sau khi ra trường trở thành người 

điều dưỡng vừa có đức vừa có tài để có thể chăm sóc cho thật nhiều bệnh nhân nhất là những 

người nghèo. 

Sở thích của em là tham gia các hoạt động tình nguyện, khám phá những điều mới, du 

lịch. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Chuẩn bị bài học trước khi đến lớp, chăm chỉ lắng nghe thầy cô giảng bài. Luôn đặt câu 

hỏi tại sao cho các kiến thức mà mình học.  
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Họ và tên: Lê Ngân Hạnh                         Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/03/1995             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 6                

Khóa học: 2013 – 2019 

Ngành học: Bác sĩ đa khoa 

Trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 

 

1.Chức vụ công tác Đoàn – Hội –Lớp hiện nay: 

2.Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

+ Năm lớp 10: Giỏi 

+ Năm lớp 11: Giỏi 

+ Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học : 25 

- Kết quả học tập ở đại học: 

+ Năm học 2013 - 2014: 3.20 

+ Năm học 2014 - 2015: 3.56 

+ Năm học 2015 - 2016: 3.57 

+ Năm học 2016 - 2017: 3.29 

+ Năm học 2017 - 2018: 3.88 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập của trường Đại học Y 

Dược - ĐH Thái Nguyên 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4.Tham giá công tác Đoàn – Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia hội thi văn nghệ chào mừng ngày 8/3 năm học 2014 - 2015. 

- Tham gia hội thi nấu ăn chào mừng ngày 8/3 năm học 2013 - 2014, 2016 - 2017. 

- Tham gia hội thi cắm hoa chào mừng ngày 8/3 năm 2015 - 2016. 

- Tham gia cuộc thi Ánh sáng soi đường. 

- Tham gia hội thi olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh năm 2017. 

-Thi viết Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 2016. 

- Tham gia thi viết "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ toàn 

quốc lần thứ XII 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích : 

- Hoàn thành tốt vịêc học tập, rèn luyện tại trường và sau khi ra trường trở thành người 

thầy thuốc vừa có đức vừa có tài. 

- Mong muốn tham gia vào các tổ chức xã hội và tình nguyện để có thể góp một phần sức 

lực nhỏ bé giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn,không may trong cuộc sống,giúp bảo vệ và cải tạo 

môi trường bằng những hoạt động thực tiễn. 

- Trở thành người thầy thuốc luôn có tâm huyết và cống hiến cho ngành Y. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân : 

- Về việc học lý thuyết: Liệt kê những chủ đề và bệnh cần đọc. Ngoài việc học tập trên 

lớp, em còn học thêm và đọc thêm nhiều tài liệu từ các nguồn kiến thức như: Thư viện, internet. 

- Về việc học lâm sàng tại viện: Chăm chỉ học lâm sàng và đi buồng cùng với các bác sĩ, 

thảo luận cùng với các sinh viên khác, so sánh giữa thực tế lâm sàng và kiến thức trên sách vở từ 

đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân.  
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
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Họ và tên: Lưu Thị Kim                         Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/9/1999             Dân tộc: Nùng 

Nơi sinh: Võ Nhai, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2           

Khóa học: 2016 - 2020 

Ngành học: Quản lý công nghiệp  

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 22.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2017 - 2017: 3.52  

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng cho tân sinh viên khóa tuyển sinh 2017, học 

bổng toàn phần K53 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Đạt giải A tại Hội nghị Khoa học sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên năm 2016 với đề tài 

“ Công tơ số thông minh” 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Thường xuyên tham gia các hoạt động công tác Đoàn – Hội và các phong trào của khoa 

và trường. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở một người thành đạt trong tương lai. Đóng góp sức mình cho xã hội. 

- Sở thích: Nghe nhạc. 

6.Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Chăm chỉ và quyết tâm là những trang bị quan trọng để học tập tốt. Xác định đúng mục 

tiêu và phương pháp học tập. 

- Chú ý nghe giảng và đóng góp ý kiến trên lớp.  

- Học và làm bài trước khi đến lớp.     
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Họ và tên: Lưu Thị Lịu                              Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1996               Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phú Lương, Thái nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5                

Khóa học: 2014 - 2019 

Ngành học: Cơ khí chế tạo máy  

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình 

- Điểm thi vào đại học: 19 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2014 – 2015: 3.34 

 + Năm học 2015 – 2016: 3.40 

 + Năm học 2016 – 2017: 3.35 

+ Năm học 2017 – 2018: 3.61 

 - Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khá, Giỏi và Xuất sắc của trường Đại 

học Kỹ thuật Công nghiệp. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp Đại học Thái Nguyên năm 2015 - 2016. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. 

- Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. 

- Tham gia phong trào tình nguyện của Khoa và trường: Chương trình “Tiếp sức mùa 

thi”, Mùa hè xanh, các chương trình kỷ niệm ngày Môi trường, chương trình văn nghệ… 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Ước mơ được sống trong một môi trường trong sạch và đó là lí do vì sao em học ngành 

kĩ thuật môi trường, được mang những kiến thức chuyên ngành đã được học ứng dụng vào thực 

tế để góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường cũng như đưa ra những 

ý tưởng, sản phẩm giúp bảo vệ môi trường.  

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Đến lớp chú ý nghe giảng, phần nào quan trọng hoặc những nội dung không có trong giáo trình 

thì đánh dấu, ghi chú lại để học. Trước khi đến lớp thì chuẩn bị bài trước, học lại bài cũ. Những 

lúc thời gian rảnh thì nên đọc thêm sách, những cuốn sách liên quan đến ngành học và những 

cuốn sách khác nữa và những gì bạn nhận được từ những cuốn sách đó thật tuyệt vời.  
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Họ và tên: Nguyễn Bá Kiểm                     Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1997             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Quế Võ, Bắc Ninh 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4     

Khóa học: 2015 - 2020 

Ngành học: Kỹ thuật cơ khí  

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

  

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Trung Bình 

 + Năm lớp 11: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 – 2016: 3.33 

+ Năm học 2016 – 2017: 3.33 

+ Năm học 2017 – 2018: 3.34 

- Các học bổng đã được nhận: 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Giải ba thi Olympic môn Nguyên Lý Máy cấp trường (kỳ 2 năm học 2016-2017). 

- Giải ba thi Olympic môn Nguyên Lý Máy cấp quốc gia (năm 2017). 

- Giải nhất thi Olympic môn Cơ Học Vật Liệu cấp trường (kỳ 2 năm học 2017- 2018). 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tham gia tình nguyện 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Mong muốn được trở thành một kỹ sư cơ khí với trình độ chuyên môn giỏi, sau khi ra 

trường có thể đem kiến thức của mình tạo gia các máy móc giúp ích cho bản thân và xã hội. Ước 

mơ này đã có ngay từ khi còn học phổ thông. Vì vậy ngay từ khi đó em đã luôn có gắng hoàn 

thiện bản thân để hình thành nên phẩm chất của một người kỹ sư. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Mỗi bạn sinh viên để có được một thành tích học tập tốt ngoài việc chăm chỉ học, học 

ngoài giờ, tìm hiểu các tài liệu về môn học, thì trước tiên các bạn phải có một đam mê với ngành 

(nghề) mình đang học. Vì khi có sự đam mê với ngành (nghề) của mình các bạn mới trở nên 

trách nhiệm với bản thân hơn, ham học hỏi hơn.  
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 Họ và tên: Nguyễn Hồng Phong                Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 26/04/1997             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Đoan Hùng, Phú Thọ 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4  

Khóa học: 2015 - 2020 

Ngành học: Kỹ thuật cơ khí 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

  

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó học tập 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 19.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học: 2015 – 2016: 2.63 

 + Năm học: 2016 – 2017: 2.94 

 + Năm học: 2017 – 2018: 3.58 

- Các học bổng đã được nhận: 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Đạt giải khuyến khích cuộc thi Olympic cấp trường môn cơ học vật liệu (Học kỳ II năm 

học 2017 - 2018). 

 4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tham gia tình nguyện 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Mong muốn hoàn thành chương trình học đại học với một kết quả tốt nhất để trở thành 

một kỹ sư cơ khí giỏi với đầy đủ kiến thức cần thiết để phục vụ cho công việc trong tương lai . 

- Mong muốn có được công việc ổn định, được làm việc trong các công ty lớn, học tập 

thêm nhiều kiến thức thực tiễn từ bên ngoài và tự lập cho mình một doanh nghiệp về cơ khí . 

- Thích đọc và theo dõi, tham khỏa các tài liệu liên quan đến công nghệ gia công, chế tạo 

chi tiết máy và máy, các công nghệ mới, hiện đại, tham gia vào các cuộc thăm quan nhà máy sản 

xuất thực tế . 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

    - Bản thân mỗi sinh viên cần cố gắng hoàn thiện bản thân về cả mặt kiến thức và sức 

khỏe .  

   - Cần có thời gian biểu hợp lý cho việc học, sinh hoạt và thể dục thể thao  . 

- Cần có phương pháp học tập đúng, học bài và làm bài tập đầy đủ ngay từ trên lớp và 

sau mỗi buổi học cần phải tự học để ghi nhớ kiến thức . 

- Rèn luyện thói quen đọc sách và nghiên cứu các nguồn tài liệu . 

- Tham gia các hoạt động tình nguyện, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tham gia các chuyến 

thăm quan nhà máy, công ty do nhà trường tổ chức.  
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 Họ và tên: Nguyễn Hương Quỳnh             Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/05/1998               Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Sóc Sơn, Hà Nội 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3             

Khóa học: 2016 - 2020 

Ngành học: Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

- Lớp trưởng, Phó bí thư Đoàn.  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 16 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.4 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.22 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích loại giỏi; Học bổng trợ cấp xã hội; 

Sinh viên 5 tốt. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và các phòng trào do Nhà trường và Khoa 

phát động. Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2016 - 2017. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Mong ước của em là có một công việc phù hợp với bản thân, có kinh tế ổn định, để cho 

em gái đi học và giúp gia đình khá giả hơn. 

Sở thích: Dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa và vui chơi cùng các em. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Kinh nghiệm của em là: đến lớp đầy đủ, chú ý nghe thầy cô giảng, về nhà chăm chỉ học 

bài và tìm hiểu thêm kiến thức có liên quan đến bài học. Đặc biệt là chăm chỉ. 

  



GƯƠNG SÁNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  77 
 

 

Họ và tên: Nguyễn Thu Hà                   Giới tính:  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1998         Dân tộc: Kinh. 

Nơi sinh:   Đồng Hỷ, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3 

Khóa học: 2016 - 2020 

Ngành học: Kỹ thuật Điện – Điện tử 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

1.Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:   

Lớp trưởng lớp 52KTD02 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 21 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.53 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.7 

- Các học bổng đã được nhận: học bổng xuất sắc. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

 Đạt giải khuyến khích Olympic Toán học. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, được bằng khen của của Đoàn trường Đại 

học Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Trong tương lai bản thân muốn cố gắng học tập trau dồi kiến thức để trở thành một trong 

những người kỹ sư giỏi hàng đầu Việt Nam và vươn mình ra thế giới. Bản thân sẽ có những dấu 

mốc đánh dấu tên mình lên những sản phẩm thiết thực do chính mình tạo ra và sản phẩm đó thiết 

thực với xã hội. Với niềm đam mê về nghiên cứ khoa học kỹ thuật và được đào tạo trong môi 

trường chuyên nghiệp bản thân sẽ tạo dựng được những điểm đến tốt và có ích cho xã hội. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Kinh nghiệm học tập của chính mình là hãy ghi chép những gì cần thiết, luôn cố gắng 

học hỏi trong mội lĩnh vực bằng cách hỏi thầy cô và bạn bè, kiến thức trên lớp chỉ là một phần 

nhỏ nên khi về nhà em luôn tự trau dồi kiến thực bằng cách học online tìm kiếm kiến thức cần và 

đủ. Khi học em luôn tự đặt câu hỏi với vấn đề là “tại sao lại như vậy” và luôn tìm hiểu đến cùng 

vấn đề. Và một điều không thể thiếu là sự chăm chỉ - đó là kinh nghiệm quan trọng nhất mà em 

có được, bởi “những điều tốt đẹp sẽ không đến với những người lười biếng”.  
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Họ và tên: Phan Thị Hồng Mai            Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 09/02/1996        Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hòa Bình 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5        

Khóa học: 2014 - 2019 

Ngành học: Kỹ thuật Cơ khí (CTTT) 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

- UV BCH LCĐ Khoa Quốc tế. 

- Phó bí thư chi đoàn K49APM. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: 

- Điểm thi vào đại học: 23.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016:    Kỳ I: 3.83    ;   Kỳ II: 3.88 

 + Năm học 2016 - 2017:    Kỳ I: 3.95    ;   Kỳ II: 3.75 

 +.Năm học 2017 - 2018:    Kỳ I: 3.67    ;   Kỳ II: 4.0 

- Các học bổng đã được nhận: 

 + Học bổng Odon Vallet năm học 2016 - 2017 do Tổ chức khoa học gặp gỡ Việt 

Nam. 

          + Học bổng khuyến khích của nhà trường các năm. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Đề tài NCKH cấp sinh viên: Thiết kế và chế tạo bộ cánh tuabin gió kiểu trục thẳng đứng 

công xuất nhỏ hơn 100 W 

- Công bố khoa học trên hội nghị khoa học quốc tế tại Đà Nẵng tháng 5 năm 2018: 

El-Gizawy Ahmed Sherif, Ha Thi Thu Phan, The Quang Phan and Mai Thi Hong Phan., 

"A Way to Enhance the Efficiency of Vertical Axis Wind Turbine", the first International 

Conference on Materials, Machines and Methods for Sustainable Development, Da Nang, 

Vietnam, May 18-19 2018  

- Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017 và năm học 2017 - 2018 

- Đạt giải Nhất toàn đoàn trong cuộc thi Liên hoan Tiếng anh không chuyên các trường 

Khối Đại học Thái Nguyên năm 2017.  

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tổ chức triển khai và tham gia chương trình Giao lưu văn nghệ sinh viên khoa Quốc tế 

hàng quý AP Night. 

- Tổ chức triển khai giải bóng đá truyền thống Khoa Quốc tế hàng năm. 

- Tham gia giảng dạy các lớp miễn phí và tư vấn tại Trung tâm tư vấn Tiếng Anh sinh 

viên Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, tổ chức các buổi dã ngoại cho sinh viên trau dồi kiến 

thức tiếng anh. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Ước mơ được học tập và làm việc trong môi trường quốc tế. Trở thành một công dân 

toàn cầu, sử dụng tri thức của mình đóng góp cho sự phát triển của xã hội. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Practice makes perfect. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Điều quan trọng nhất của học 

tập là việc tự học tự bồi dưỡng.  



GƯƠNG SÁNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  79 
 

 

Họ và tên: Trương Thị Thanh Trà           Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1996             Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Đại Từ, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5       

Khóa học: 2014 - 2019 

Ngành học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 18 điểm 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học: 2014 - 2015: Khá 

 + Năm học: 2015 - 2016: Khá 

 + Năm học: 2016 - 2017: Khá 

 + Năm học: 2017 - 2018: 3.68 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Vallet năm học 2017 – 2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Khoa Điện Tử. 

- Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017 

- Tham gia sáng tạo sinh viên Khoa Điện tử năm 2017 và 2018 

- Tham gia hiến máu tình nguyện. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Ước mơ trở thành một người kỹ sư  giỏi, nghiên cứu và tìm tòi các sản phẩm khoa học 

công nghệ mới và chất lượng cao nhằm phục vụ quá trình sản xuất của người nông dân, từ đó 

giảm thiểu sức lao động, nâng cao năng suất và đẩy mạnh sự phát triển kinh tế tại địa phương. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Luôn luôn học hỏi từ thầy cô và bạn bè, đặt ra các mục tiêu cho bản thân và không 

ngừng phấn đấu để đạt được các mục tiêu đó. 

- Tham gia các câu lạc bộ kỹ thuật, câu lạc bộ tiếng anh ở trường. 

- Thành lập những nhóm học chung, từ đó chia sẻ kinh nghiệm học tập và tạo những đôi 

bạn cùng tiến để giúp đỡ nhau học tập tốt.  



GƯƠNG SÁNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  80 
 

 

Họ và tên: Vũ Mạnh Khang                   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 29/11/1997          Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phú Xuyên, Hà Tây 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4       

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Kỹ thuật ô tô 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên  

  

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:   

Uỷ viên BCH liên chi đoàn khoa Kĩ thuật ô tô và máy động lực. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Khá 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 16 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: 2.9 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.4 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.24 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khá, Khuyến khích 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

 4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn, hội của trường và Đại học Thái nguyên. 

- Tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đại học thái nguyên lần thứ II. 

- Tham gia cuộc thi lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu năm 2017, 2018. 

- Tham gia các hoạt động thể dục thể thao do nhà trường tổ chức. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích: Các hoạt động thể thao, bơi lội, giúp đỡ bạn bè và một số phần mềm thiết kế 

2D, 3D. 

- Ước mơ: Sau khi ra trường có thể làm việc tại Nhật Bản. 

 6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Dù là phương pháp nào đi nữa cũng có một số yếu tố cần quan tâm: 

+ Luôn hoàn thành công việc của hôm nay và chuẩn bị tốt mọi thứ vào ngày mai. 

+ Luôn tập ghi nhớ một cách logic: Trí não của bạn hoạt động dựa trên số liên kết não bộ 

mà bạn tạo ra. 

+ Tạo thói quen tự học, nhiên cứu tài liệu. 

+ Sắp xếp thời gian hợp lý. 

+ Tạo thói quen tập thể dục thường xuyên để có một sức khỏe tốt. 

. 
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Họ và tên: Vũ Thị Linh                        Giới tính:Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1998        Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phấn Mễ - Phú Lương – Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3          

Khóa học: K52 

Ngành học: Sư phạm Kỹ thuật 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

Lớp trưởng lớp K52-KTĐ.01 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Học sinh giỏi 

 + Năm lớp 12: Học sinh giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 23.75 điểm 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học: 2016 - 2017: 3.46 

 + Năm học: 2017 - 2018: 3.59 

- Các học bổng đã được nhận: 

 + Học bổng học tập loại xuất sắc. 

           + Học bổng học tập loại giỏi. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên:  

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào:  

- Tham gia chiến dịch "Tình nguyện hè năm 2018" của Đoàn trường. 

- Tham gia công tác Chào tân sinh viên K54. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một kỹ sư giỏi, góp phần xây dựng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 

Mong muốn góp sức mình thực hiện phương châm “Kỹ sư Việt phải tạo ra công nghệ của người 

Việt Nam”. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân 

Ngay từ đầu vào học tại trường, em đã xác định mục tiêu là học cho mình nên phương 

pháp học tập hiệu quả là: tranh thủ thời gian tối đa để học, học lý thuyết kết hợp với thực hành, 

tiếp thu sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô trong bộ môn. Ngoài việc học trên giảng đường em 

vẫn dành thời gian để tham khảo các tài liệu khoa học trong thư viện và trên máy tính.  
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Họ và tên: Lamin Eain                      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/06/1999      Dân tộc:  

Nơi sinh: Myanmar 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3 

Khóa học: K6 

Ngành học: Kế toán và tài chính 

Trường: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.69 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng toàn phần. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tham gia văn nghệ và một số hoạt động Đoàn của Khoa như Ngày hội văn hóa Hàn 

Quốc.. 

- Tham gia công tác sinh viên tình nguyện của Khoa. 

- Thành viên câu lạc bộ tiếng anh. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Muốn trở thành một kế toán viên giỏi với mức lương cao.  

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Khoa Quốc tế là môi trường thuận lợi để sinh viên quốc tế tham gia học hỏi và giao lưu 

văn hóa. 

- Được tham gia nhiều hoạt động giúp sinh viên trở nên năng động và tự tin hơn. 

- Khoa Quốc tế có cơ sở vật chất thuận lợi tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt. 

- Các giảng viên đến từ nhiều nơi trên thế giới và có kiến thức chuyên môn tốt.  
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Họ và tên: Lương Bảo Ngọc Anh               Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1997              Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Võ Nhai, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3 

Khóa học: K6 

Ngành học: Kinh doanh quốc tế 

Trường: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

- Lớp phó học tập lớp Kinh doanh quốc tế K6. 

- Cố vấn Câu lạc bộ tiếng Anh của Khoa Quốc tế. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: 8.5 

 + Năm lớp 11: 8.6 

 + Năm lớp 12: 8.1  

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 22.8 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 -2018: 3.35 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng tiếng Anh đầu vào của Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên. 

+ Học bổng thường niên kì I năm 2017 - 2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Thành viên của Khoa quốc tế tham gia cuộc thi tiếng Anh Wilmar 2017. 

- Cố vấn và thành viên của đội thi tiếng Anh không chuyên toàn quốc năm 2018. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia văn nghệ và một số hoạt động đoàn hội của Khoa. 

- Thành viên nhóm tuyển sinh của Khoa Quốc tế. 

- Thành viên câu lạc bộ tiếng Anh năm 2017. 

- Cố vấn câu lạc bộ tiếng Anh năm 2018. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Truyền cảm hứng từ những hoạt động và thành tích của bản thân tới nhiều 

người để thúc đẩy họ học tiếng Anh, đi ra nước ngoài và khám phá thế giới, học tập để trở về 

xây dựng tổ quốc Việt Nam. 

- Sở thích: Học và dạy tiếng Anh, tham gia hoạt động thiện nguyện, du lịch và đọc sách. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Trước tiên người học cần xác định được mục tiêu rõ ràng, xác định được con đường để 

đạt được mục tiêu đó và những khó khăn có thể gặp phải trên con đường đó, từ đó tìm ra cách 

giải quyết trước khi bắt tay vào công việc. Bên cạnh đó, người học cần quyết tâm, luôn cố gắng 

và phải biết tự tạo ra hoặc tự đi tìm động lực cho bản thân để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.  
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KHOA NGOẠI NGỮ   
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Họ và tên:  Nguyễn Thị Hà                        Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1998              Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phổ Yên, Thái Nguyên. 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                

Khóa học: 2016 - 2020 

Ngành học: Sư phạm Trung 

Trường: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp trưởng kiêm ủy viên ban chấp hành chi hội lớp sư phạm Trung K39. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi  

- Xếp loại tốt nghiệp: 

- Điểm thi vào đại học: 20.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học  2016 -2017: Giỏi 

 + Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập từ Khoa ngoại ngữ - Đại 

học Thái Nguyên 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tích cực thạm gia các chương trình do Đoàn -  Hội tổ chức như: 

- Tham gia chuẩn bị cho “ Đêm hội hóa trang Halloween” cùng các chi đoàn bạn vào 

tháng 10/2017 

- Tham gia chương trình khai sáng con đường sự nghiệp vào 24/10/2017 

- Tháng 12/2017: Tham gia “Hội trại thanh niên” chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập 

Khoa cùng với các chi đoàn bạn. 

- Tham gia chương trình đồng hành cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết 

U23 châu Á vào tháng 1/2018 tại Hội trường A do đoàn khoa phát động. 

- Tháng 3: Tham gia Hội thao Khoa Ngoại Ngữ  

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ sau khi ra trường sẽ có một công việc ổn định, không chỉ có thể tự lập mà còn 

phải có điều kiện để chăm lo cho bố mẹ và các em. Công việc mà em theo đuổi trong tương lai là 

trở thành một phiên dịch viên tiếng Trung.  

- Sở thích tìm hiểu văn hóa, đọc tin tức, ca hát và học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Trung 

và tiếng Hàn.  

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Về việc học tập, em luôn cố gắng hết mình trong việc học tập, thời gian học trên lớp sẽ 

tập trung nghe giảng, vì vậy luôn chọn vị trí bàn đầu. Việc của hôm nay không để ngày mai, chủ 

động trong việc học tập và làm bài tập, luôn có sự chuẩn bị trước khi đến lớp. Luôn cố gắng để 

tinh thần thoải mái, tránh áp lực. Một khi cảm thấy căng thẳng sẽ ngay lập tức tìm cách giải tỏa, 

có thể tâm sự với bạn bè, người thân hoặc làm những gì mình thích ví dụ như xem phim hay 

nghe nhạc. Thường xuyên thực hành ngoại ngữ cùng với bạn thân là một cách học vừa bổ ích 

vừa không gây nhàm chán… 
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Họ và tên:  Hoàng Minh Anh                     Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1998              Dân tộc: Kinh  

Nơi sinh: Phú Lương, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3               

Khóa học: 2016 - 2020 

Ngành học: Sư phạm Trung 

Trường: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

Lớp phó học tập lớp sư phạm Trung K39. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 18.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 - 2017: Giỏi 

 + Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng dân tộc có thành tích tốt trong học tập.  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tích cực thạm gia các chương trình do Đoàn -  Hội tổ chức như: 

- Tham gia chuẩn bị cho “ Đêm hội hóa trang Halloween” cùng các chi đoàn bạn vào 

tháng 10/2017 

- Tham gia chương trình khai sáng con đường sự nghiệp vào 24/10/2017 

- Tháng 12/2017: Tham gia “Hội trại thanh niên” chào mừng kỉ niệm 10 năm thành       

lập Khoa cùng với các chi đoàn bạn. 

- Tháng 3: Tham gia Hội thao Khoa Ngoại Ngữ  

- Hiến máu giọt hồng đầu xuân  

- Tích cực tham gia cuộc thi học tập và làm theo Bác 

- Tham gia tích cực trong chương trình hội thi theo chân Bác 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sau khi ra trường, em muốn sang Trung Quốc để tiếp tục học và hoàn thiện bản thân. 

Với sự cố gắng hết mình của bản thân sau 5 năm sau em sẽ trở thành người giáo viên tiếng 

Trung có đủ đức và đủ tài. 

- Sở thích tìm hiểu văn hóa Trung Quốc qua các đoạn phim ngắn, nghe nhạc và đi du 

lịch. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Về việc học tập, em luôn cố gắng hết mình trong việc học tập, thời gian học trên lớp sẽ 

tập trung nghe giảng, ghi nhớ bài học ngay trên lớp. Việc của hôm nay không để ngày mai, chủ 

động trong việc học tập và làm bài tập, luôn có sự chuẩn bị trước khi đến lớp. Luôn cố gắng để 

tinh thần thoải mái, tránh áp lực. Ngoài kiến thức trên sách vở, em còn tìm hiểu văn hóa, ngôn 

ngữ thông qua các bộ phim, âm nhạc... Luôn coi thực hành ngôn ngữ là trọng tâm, rèn luyện sự 

tự tin trong giao tiếp với phương châm “khi còn là sinh viên thì sai có thể sửa”.  
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Họ và tên:    Thái Thị Diệu                      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1998           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Định Hóa, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3            

Khóa học:  2016 - 2020 

Ngành học: Ngôn ngữ Trung  

Trường: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên  

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

Lớp phó học tập. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học Sinh Khá 

 + Năm lớp 11: Học Sinh Khá  

 + Năm lớp 12: Học Sinh Khá  

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 21,5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 - 2017: Khá 

 + Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn - Hội. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một phiên dịch viên xuất sắc. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân:  

Chăm chỉ học tập luôn tìm tòi các học mới phù hợp với bản thân. 
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Họ và tên:   Nguyễn Thị Thơ                      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 25/06/1998              Dân tộc: Kinh  

Nơi sinh: Phú Bình,Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3              

Khóa học: 2016 - 2021 

Ngành học: Song ngữ Anh - Hàn 

Trường: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 19.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 – 2017: Khá 

 + Năm học 2017 – 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận:  Học bổng khuyến khích học tập. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tích cực thạm gia các chương trình do Đoàn - Hội – Khoa tổ chức như: 

- Tham gia cuộc thi Star Awards tiếng anh trong sinh viên 

- Tháng 12/2017: Tham gia “Hội trại thanh niên” chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập 

Khoa . 

- Tham gia cổ vũ tinh thần thi đấu của đội tuyển bóng đá nam của Khoa 

trong “ GIẢI THỂ THAO SINH VIÊN VIỆT NAM 2018- VUG”. 

- Tham gia hiến máu nhân đạo 

- Tích cực tham gia cuộc thi học tập và làm theo Bác 

- Tham gia tích cực trong chương trình hội thi theo chân Bác 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão là được đi du học nước ngoài để vừa học tập và tìm hiểu rõ hơn về 

đất nước, văn hóa và con người. Ước mơ là trở thành thông dịch viên Anh – Hàn – Việt. Em 

mong muốn sau khi ra trường có thể tìm được công việc ổn định, đúng với chuyên ngành của 

mình và đặc biệt là với mức lương cao. 

- Sở thích: tìm hiểu văn hóa, xem phim, nghe nhạc, đi du lịch và học ngoại ngữ đặc biệt 

là tiếng Anh và tiếng Hàn. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Về việc học tập, em luôn đặt mục tiêu trong học tập và cố gắng hết mình thực hiện nó. 

Luôn tích cực chú ý nghe giảng trên lớp và có gì thắc mắc thì nhờ thầy cô giải đáp luôn. Ngoài 

kiến thức trên sách vở, em còn tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ thông qua các bộ phim, âm nhạc... 

Luôn coi thực hành ngôn ngữ là trọng tâm, rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp. Ngoài ra em cũng 

đi dạy thêm để rèn luyện kĩ năng thực hành tiếng.  Bên cạnh đó em luôn cân bằng giữa việc học 

và việc thư giãn giải trí để luôn có chất lượng học tập tốt nhất. 
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Họ và tên:    Hà Thị Dung                            Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 14/05/1995               Dân tộc: Kinh  

Nơi sinh: Bắc Giang  

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4               

Khóa học: 2015 - 2019 

Ngành học: Ngôn ngữ Trung Quốc 

Trường: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay:  

Lớp phó học tập. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 21.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2015 - 2016: Giỏi 

 + Năm học 2016 - 2017: Xuất sắc 

 + Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận:  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tham gia tất cả các hoạt động của Đoàn – Hội tổ chức. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Em muốn trở thành một phiên dịch viên, một hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu với 

bạn bè quốc tế về những danh lam thắng cảnh của Việt Nam và đi khám phá mọi miền đất nước 

Việt Nam và đi du lịch Trung Quốc. Bên cạnh đó em cũng muốn trở thành một cô giáo dạy ngoại 

ngữ cho những em nhỏ quê em và những người có đam mê muốn học ngoại ngữ. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Em luôn học với một tâm lý thoải mái nhất không đặt nặng tư tưởng về điểm. Luôn nghe 

thầy cô giảng và học từ bạn bè và trên các trang mạng xã hội. 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT  
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Họ và tên: Quách Thị Hằng                Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1999      Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Pác Nặm, Bắc Kạn 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2               

Khóa học: 2017 – 2020 

Ngành học: Thú y 

Trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn – Hội – Lớp hiện nay:  

Ủy viên BCH Đoàn trường. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10:   Tiên tiến 

  + Năm lớp 11:   Tiên tiến 

  + Năm lớp 12:   Tiên tiến  

- Xếp loại tốt nghiệp:   Khá 

- Điểm thi vào đại học: 

- Kết quả học tập ở Cao đẳng: 

 + Năm học 2917 - 2018:  8.01 

 - Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Tích cực tham gia các gia các hoạt động của Đoàn - Hội và các phong trào của nhà 

trường. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ trở thành một bác sĩ thú y. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Sắp xếp thời gian học tập hợp lý. 

- Tích cực học tập, không ngừng nâng cao vốn kiến thức qua các giờ thực hành trải 

nghiệm thực tế. 

- Giờ trên lớp tích cực thảo luận trao đổi bài, ghi chép bài đầy đủ, học theo nhóm. 

- Thời gian tự học áp dụng phương pháp tự hỏi tự trả lời, tìm hiểu những tài liệu có liên 

quan trên internet. 
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Họ và tên: Trần Văn Đông                 Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1999      Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên. 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2               

Khóa học: 2017 – 2020 

Ngành học: Điện – Điện tử 

Trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Kết quả học tập ở Cao đẳng: 

 + Năm học  2017 - 2018: 8.1 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tích cực tham gia các gia các hoạt động của Đoàn – Hội và các phong trào của nhà 

trường. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ trở thành kĩ sư điện. 

- Sở thích tham gia các hoạt động thể thao. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Sắp xếp thời gian học tập hợp lý. 

  - Trong các giờ học luôn lắng nghe thầy cô giáo giảng bài,ghi chép bài đầy đủ, đóng góp, 

phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

   - Tích cực học tập, kết hợp lí thuyết với thực hành và tham gia các buổi học nhóm.  

- Thời gian tự học áp dụng phương pháp tự hỏi tự trả lời, tìm hiểu những tài liệu có liên 

quan trong thư viện và trên máy tính. 
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Họ và tên: Trương Ngọc Khánh          Giới tính: Nam  

Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1990        Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Quảng Xương, Thanh Hóa. 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3               

Khóa học: 2016 – 2019 

Ngành học: Cơ khí 

Trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp trưởng lớp K12CĐ-Máy 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 - 2017: Khá. 

 + Năm học 2017 - 2018: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Học bổng sinh viên khá trường năm học 2016 - 2017. 

+ Học bổng sinh viên giỏi trường năm học 2017 - 2018. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Là thành viên trong Chi hội Đoàn trường Cao đẳng Kinh Tế - Kĩ Thuật. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Hiên tại đang là sinh viên trong trường vì vậy em mong thực hiện tốt các nội 

quy, quy định nhà trường đề ra, và là một sinh viên giỏi trong trường.Sau này em ước mơ là một 

kỹ sư giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế. 

- Sỡ thích: Các môn thể thao,đọc sách và du lịch. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Tích cực tham gia các phong trào của lớp của trường. 

- Trong học tập luôn chú ý và tập trung nghe giáo viên hướng dẫn. 

- Luôn chủ động học tập và không ngừng rèn luyện bản thân . 

- Luôn luôn tìm hiểu cái mới và liên hệ thực tiễn ngoài những buổi học trên lớp. 

- Ngoài ra còn học tập ở bạn bè cùng lớp, luôn hoạt động theo nhóm và tập thể để hoàn 

thiện bản thân.. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm               Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 09/05/1997      Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hiệp Hòa, Bắc Giang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3              

Khóa học: 2016 – 2019 

Ngành học: Tiếng Hàn 

Trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Khá 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Kết quả học tập ở Cao đẳng:  

+ Năm học 2016 - 2017: Khá 

 + Năm học 2017 - 2018: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận:  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

Giải nhì thi văn nghệ. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Là thành viên trong Chi hội Đoàn trường Cao đẳng Kinh Tế - Kĩ Thuật. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Hiên tại đang là sinh viên trong trường vì vậy em mong thực hiện tốt các nội 

quy, quy định nhà trường đề ra, và là một sinh viên giỏi trong trường.Sau này em ước mơ là một 

kỹ sư giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế. 

- Sỡ thích: Các môn thể thao,đọc sách và du lịch. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Tích cực tham gia các phong trào của lớp của trường. 

- Trong học tập luôn chú ý và tập trung nghe giáo viên hướng dẫn. 

- Luôn chủ động học tập và không ngừng rèn luyện bản thân . 

- Luôn luôn tìm hiểu cái mới và liên hệ thực tiễn ngoài những buổi học trên lớp. 

- Ngoài ra còn học tập ở bạn bè cùng lớp, luôn hoạt động theo nhóm và tập thể để hoàn 

thiện bản thân..  
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Họ và tên: Dương Thanh Hiền        Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1996     Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Sông Công, Thái Nguyên  

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3               

Khóa học: 2016 - 2019 

Ngành học: Tiếng Hàn 

Trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Bí thư lớp K12CĐ-Tiếng Hàn         

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình 

- Kết quả học tập ở Cao đẳng: 

+ Năm học 2016 - 2017: Khá 

 + Năm học 2017 - 2018: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận:  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

Là thành viên trong Chi hội Đoàn trường Cao đẳng Kinh Tế - Kĩ Thuật. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Hiên tại đang là sinh viên trong trường vì vậy em mong thực hiện tốt các nội 

quy, quy định nhà trường đề ra, và là một sinh viên giỏi trong trường.Sau này em ước mơ là một 

kỹ sư giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế. 

- Sỡ thích: Các môn thể thao,đọc sách và du lịch. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

- Tích cực tham gia các phong trào của lớp của trường. 

- Trong học tập luôn chú ý và tập trung nghe giáo viên hướng dẫn. 

- Luôn chủ động học tập và không ngừng rèn luyện bản thân . 

- Luôn luôn tìm hiểu cái mới và liên hệ thực tiễn ngoài những buổi học trên lớp. 

- Ngoài ra còn học tập ở bạn bè cùng lớp, luôn hoạt động theo nhóm và tập thể để hoàn 

thiện bản thân.. 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

PHÂN HIỆU TẠI TỈNH LÀO CAI 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy            Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1997     Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Yên Bái 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2               

Khóa học: 2017 – 2021 

Ngành học: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

Trường: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 11: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: Xét học bạ 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

+ Năm học 2017-2018: Đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất Sắc, học bổng 

khuyến khích loại Giỏi. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

- Gala Sắc Xuân 

- Chương trình kết nối sinh viên. 

- Chúng tôi là chiến sĩ. 

- Học kì quân sự. 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia hoàn thành tất cả các hoạt động của Đoàn. 

- Cán bộ đoàn giỏi. 

- Tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn bán người.  

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Học để khởi nghiệp. 

- Trở thành một chuyên viên du lịch trong ngành du lịch trong nước cùng như thế giới. 

- Tìm kiếm, học hỏi, luôn luôn tự hoàn thiện bản thân. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Bản thân không nên coi trọng môn nào là môn chính chuyên ngành hay môn nào môn 

phụ cơ bản .  

Dùng hết lòng đam mê của bản thân vào việc mình đang học. 

Tạo cho mình niềm yêu thích,có sự gắn bó . 

Và hãy nhớ : Học đi đôi với thực tế. 
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Họ và tên: Tẩn Thị Pói                     Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 14/4/1997       Dân tộc: Dao 

Nơi sinh: Lai Châu 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3               

Khóa học: 2016 – 2020 

Ngành học: Chăn nuôi – Thú y 

Trường: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Lớp phó đời sống. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Trung bình 

 + Năm lớp 11: Học sinh Khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học:  

 + Năm học: 2016-2017 Đạt danh hiệu “Sinh viên Khá” 

+ Năm học: 2017-2018 Đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi” 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khuyến khích học tập loại Giỏi.  

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, hội thi về văn hóa, 

văn nghệ, TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: 

4. Tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào: 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một chuyên viên kỹ thuật giỏi về ngành chăn nuôi – Thú y về làm giàu cho 

quê hương  

- Sở thích chơi thể thao. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Lên lớp chăm chú nghe giảng và ghi chép. Tự học là chủ yếu, tích cực tìm tòi, học hỏi 

các kiến thức chuyên môn và kiến thức khác. 


