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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 3.969 cán bộ 

viên chức với 2.543 cán bộ giảng dạy. Trong đó có 10 giáo sư; 140 phó giáo sư; 764 tiến sĩ; 2.100 

thạc sĩ; 08 Nhà giáo Nhân dân; 81 Nhà giáo Ưu tú; 09 Thầy thuốc Ưu tú. Bên cạnh đó, ĐHTN có 

440 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 122 ngành và 193 chuyên ngành đào tạo 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 2019: 48.195 sinh viên. Sinh viên 

hệ chính quy: 30.355; hệ vừa học vừa làm: 14.961; hệ cao đẳng, trung cấp: 2.897. 

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 sinh viên tiêu biểu và biên soạn Kỷ yếu “Gương sáng sinh viên”. Qua 15 

năm tổ chức, ĐHTN đã tuyên dương được gần 1000 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 2019 – 2020”. 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 
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BAN BIÊN TẬP NỘI DUNG 
 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 TS. Nguyễn Tất Thắng Trưởng Ban Công tác 

Học sinh, sinh viên 

Trưởng ban 

 

2 TS. Nguyễn Minh Sơn Phó trưởng Ban Công tác 

Học sinh, sinh viên 

Phó trưởng ban 

 

3 CN. Nguyễn Vũ Hoàng   Chuyên viên Ban Công tác 

Học sinh, sinh viên 

Ủy viên 

4 ThS. Cao Việt Dũng Chuyên viên Ban Công tác 

Học sinh, sinh viên 

Thư ký 
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MỤC LỤC 

 

TT TÊN ĐƠN VỊ SỐ TRANG 

1 Trường Đại học Sư phạm 5 

2 Trường Đại học Nông Lâm 16 

3 Trường Đại học Kinh tế & QTKD 27 

4 Trường Đại học Khoa học 38 

5 Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông 49 

6 Trường Đại học Y – Dược 60 

7 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 71 

8 Khoa Quốc tế 82 

9 Trường  Ngoại ngữ 85 

10 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 93 

11 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 99 
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Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và sinh viên tiêu biểu  

năm học 2019 – 2020 cùng chụp ảnh lƣu niệm 

 

✤ ✦ ✧ ✨ ⊱✿ ✿⊰  ✨ ✧ ✦ ✤ 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM   
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  Họ và tên: Lý Thị Bạch                        Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/8/1999    Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Trùng Khánh, Cao Bằng 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4           Khóa học: K52 

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 phó đời sống.  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Khá 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 23 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: 2.94 

 + Năm học 2018 - 2019: 3.55 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.82  

- 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 Đại sứ văn hoá đọc Tỉnh Thái nguyên.  

- Tham gia cuộc thi Ánh sáng soi đường.  

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

- Giải chạy đều do nhà trường tổ chức . 

- Nhảy dân vũ ở ngày hội kết nối sinh viên – ĐHTN. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một giáo viên mầm non tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ. 

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

- Khi bắt đầu một môn học thường vẽ sơ đồ tư duy những nội dung chính, sau đó sẽ triển 

khai, phân tích những nội dung phụ.   

- Luôn lên kế hoạch, thời gian biểu cho bản thân qua từng tuần, từng ngày cho mỗi môn 

học, xem trước bài học của ngày mai.  
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    Họ và tên: Nguyễn Thị Trang                 Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1999          Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Giao An, Giao Thủy, Nam Định 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ 4               Khóa học: 52 

    Ngành học: Sư phạm Lịch Sử      

    Trường: Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

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

Bí thư lớp Lịch Sử K52. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: 7.3 

+ Năm lớp 11: 7.8 

+ Năm lớp 12: 7.5 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 23 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2017 – 2018: 1.97 

+ Năm học 2018 – 2019: 3.29 

+ Năm học 2019 – 2020: 3.61 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT học kì I, II năm học 2019 – 2020. 

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: 

- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học của nhà trường, của khoa Lịch sử. 

- Tham gia vào hội diễn văn nghệ của Khoa trong hội thi diễn văn nghệ chào mừng ngày 

20 – 11 của trường tổ chức và đạt 1 Giải Nhì, 1 giải Ba toàn trường. 

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

- Được cử tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, có Giấy 

chứng nhận đã học cảm tình đảng. 

- Tham gia hiến máu tình nguyện có giấy chứng nhận hiến máu. 

- Tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Liên chi. 

- Tham gia các cuộc thi học thuật “Ngày hội non sông” do liên chi tổ chức nhân kỉ niệm 

45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 

- Tham gia chương trình tìm kiếm tài năng MC do liên chi tổ chức và đạt giải ba toàn Khoa. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một cô giáo trong tương lai. 

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

 Xây dựng cho mình một chiến lược học tập thật tốt, xây dựng "công thức” thành công 

(gồm hệ thống niềm tin mạnh mẽ cùng ý chí quyết tâm cao độ). Chú tâm học tập hết mình, 

thường xuyên tham gia các hoạt động của lớp, trường, xã, phường, địa phương tổ chức, tham gia 

đầy đủ các chương trình hoạt động tình nguyện... để trở thành một con người hoàn thiện cả về trí 

tuệ và tâm hồn.. 
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Họ và tên: Ngô Đình Đức                           Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/4/1998               Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                 Khóa học: K52 

Ngành học: Sư phạm Toán học 

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: Học lực giỏi 

 + Năm lớp 11: Học lực giỏi,  

 + Năm lớp 12: Học lực giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 24.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 – 2018: 3.15 

+ Năm học 2018 – 2019: 3.78 

+ Năm học 2019 – 2020: 3.84 

Các học bổng đã được nhận: Học bổng của viện NCCC về Toán năm 2019 - 2020; Học bổng 

của Trường Đại học Sư phạm các kì học năm học 2017 - 2018, 2018 - 2019 và 2019 - 2020. 

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 công tác Đoàn- Hội và các hoạt động, phong trào do lớp và nhà trường 

tổ chức. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ứớc mơ, hoài bão: Muốn trở thành một thầy giáo giỏi để truyền đạt kiến thức cho các 

thế hệ sau. Nắm chắc chuyên môn và có khả năng truyền đạt các kinh nghiệm của bản thân đến 

các em học sinh từ đó có thể khơi dậy niềm đam mê Toán học nói riêng và tinh thần ham học 

trong bản thân các em nói chung. 

- Sở thích: Tuổi trẻ em mong muốn cơ hội được đi nhiều nơi hơn để có thể trải nghiệm và 

học hỏi thêm nhiều điều mới. Từ đó trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân. 

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

- Trên lớp cố gắng chú ý nghe giảng, chỗ nào chưa hiểu cần hỏi ngay để khi về nhà sẽ 

không mất nhiều thời gian để học phần đó. Chăm chỉ đọc và tìm thêm các tài liệu học tập cần thiết.  

- Học qua bạn bè cũng giúp em khá nhiều. Bạn bè sẽ có nhiều cách giảng giải, những 

cách làm riêng mà em có thể học hỏi từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân.  
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Họ và tên: Hoàng Thị Thỏa         Giới tính : Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 8/02/2000    Dân tộc: Nùng 

Nơi sinh: Dân chủ, Hòa An, Cao Bằng 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3         Khóa học: 53 

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 trưởng lớp Giáo dục Chính trị K53.  

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, đạt giải ba trong kì thi chọn học sinh Giỏi môn 

Giáo dục công dân cấp tỉnh 

- Điểm thi vào đại học: 25.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 – 2019: 3.53 

+ Năm học 2019 – 2020: 3.34 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018 – 

2019 của Trường Đại học Sư phạm. 

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 khóa tập huấn về giáo dục tình dục toàn diện cho sinh viên do Đoàn Thanh niên, 

Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên phát động. 

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

- Tham gia hiến máu tình nguyện (6 lần).  

- Tham gia chiến dịch chủ nhật xanh.  

- Tham gia khóa tập huấn về giáo dục tình dục toàn diện cho sinh viên .  

- Tham gia Nghiên cứu khoa học sinh viên đã được nghiệm thu (đạt 91 điểm) . 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một nhà giáo giỏi, sống và học tập hết mình. 

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

Chú ý nắm chắc bản chất bài học, học tập lý thuyết gắn liền với thực tiễn, sắp xếp thời 

gian học tập hợp lý, khoa học, vận dụng các phương pháp học phù hợp với bản thân.  
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Họ và tên: Trần Văn An                    Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1995     Dân tộc: Cao Lan 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3        Khóa học: K53 

Ngành học: Sư phạm Thể dục Thể thao 

Trường: Đại học Sư phạm – 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: Trung bình 

 + Năm lớp 11: Trung bình 

 + Năm lớp 12: Trung bình 

- Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình 

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019:  

 + Năm học 2019 - 2020: 3.38 

 - Các học bổng đã được nhận: Học bổng kỳ II năm học 2018 - 2019. 

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: 

- Huy chương bạc môn đẩy gậy toàn quốc khu vực I năm 2019 

- Huy chương đồng tung còn giải “Qua những miền di sản Việt Bắc” 2019 

- Huy chương đồng giải “Vô địch vật tự do vật cổ điển toàn quốc” 2019 

- Huy chương vàng Đẩy gậy giải “ Đẩy gậy- Kéo co”Tỉnh Thái Nguyên 2020   

- Huy chương vàng giải “Vô địch vật dân tộc toàn quốc” 2020 

- Huy chương bạc giải “Vô địch quốc gia vật tự do vật cổ điển toàn quốc” 2020. 

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

- Tham gia tình nguyện mùa hè xanh tại xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Thích chơi thể dục thể thao. 

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

- Cố gắng tập luyện hàng ngày, trau dồi học hỏi những kiến thức mà mình chưa có. 

- Đưa ra các mục tiêu để mình phấn đấu hàng ngày.  
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 Họ và tên: Hoàng Ngọc Yến                   Giới tính: Nữ 

 Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1999          Dân tộc: Kinh 

 Nơi sinh: Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh 

 Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3              Khóa học: K52 

 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: 

Bí thư chi đoàn. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: HS Giỏi 

 + Năm lớp 11: HS Giỏi 

 + Năm lớp 12: HS Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 26.25 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

+ Năm học 2017 - 2018: Giỏi 

+ Năm học 2018 - 2019: Giỏi 

+ Năm học 2019 - 2020: 3.81 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2018-2019. 

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: 

Có đề tài NCKH đạt giải Khuyến khích cấp Trường. 

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

- Là chủ nhiệm Câu lạc bộ Phát thanh TNUE, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt 

TNUE, là thành viên ban MC của Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích. 

- Tham gia tích cực, hăng hái các hoạt động của Khoa, Trường. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một Giáo viên giỏi, một MC tài năng; Thích hát, tham gia hoạt động, làm thơ. 

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

- Phải biết sắp xếp thời gian đan xen giữa việc học và tham gia hoạt động, lên thời gian 

biểu cho mỗi buổi học để vừa có thể hoạt động tích cực, vừa có thể là một sinh viên giỏi. 
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   Họ và tên: Trịnh Hà Yến                      Giới  tính: Nữ 

   Ngày tháng năm sinh: 25/02/1999   Dân tộc: Kinh 

   Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh 

   Hiện là sinh viên năm thứ: 3              Khoá học : K52 

   Ngành học: Sư phạm Sinh học 

   Trường: Đại học Sư phạm -  Đại học Thái Nguyên 

 

 

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

Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHSP khóa XXVI, Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Sinh học, 

Lớp trưởng lớp Sinh K52. 

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: 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

+ Năm học 2017 – 2018: 2.63 

+ Năm học 2018 – 2019: 3.10 

+ Năm học 2019 – 2020: 3.59  

- Các học bổng đã được nhận:  

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:  

- Giấy chứng nhận giải chạy online: “Chạy ngay đi, đánh tan SARS-COV” do Trung 

ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. 

- Tham gia cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 do Bộ giáo 

dục tổ chức với 03 ý tưởng tham dự. 

- Giấy chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn “Giáo dục tình dục toàn diện cho sinh viên” 

do Đại học Thái Nguyên cấp. 

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

Tham gia các hoạt động tình nguyện, văn nghệ, thể dục thể thao… và được nhận 02 giấy 

khen vì có thành tích xuất sắc. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích:  

Trở một cô giáo tương lai. 

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

Học từ thầy cô, bạn bè nhưng tự học là chính.  



Đại học Thái Nguyên    

GƢƠNG SÁNG SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020  13 
 

Họ và tên:   Trần Thị Mai Hƣơng          Giới tính: Nữ 

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

Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4               Khóa học: K52 

Ngành học: Sư phạm tiếng Anh 

Trường: Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

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

Lớp phó học tập lớp tiếng Anh K52. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở THPT: 

+ Năm lớp 10: Giỏi 

+ Năm lớp 11: Giỏi 

+ Năm lớp 12: Tiên tiến 

- Điểm thi vào đại học: 21 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2017 - 2018: 3.18 

+ Năm học 2018 - 2019: 3.63 

+ Năm học 2019 - 2020: 3.78 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Học bổng học kì I năm học 2017-2018;  

+ Học bổng học kì II năm học 2018-2019;  

+ Học bổng học kì I năm học 2019-2020;  

+ Học bổng học kì II năm học 2019-2020. 

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: 

Top 100 voice test Star Awards. 

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

- Tham gia chương trình hiến máu tình nguyện vào các ngày: 25/08/2018, 12/10/2019 

- Tham gia giải bóng đá nữ năm học 2018-2019. 

- Tham gia lao động tình nguyện trong chương trình Ngày chủ nhật xanh vào các ngày 

31/05/2020, 27/6/2020. 

- Tham gia Lễ kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên 

Việt Nam (9/1/1950-9/1/2020) 

- Tham gia Ngày hội thanh niên khỏe năm 2020.  

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Học tiếng Anh và giúp mọi người học tốt tiếng Anh. 

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

Chăm chỉ và ôn tập hàng ngày những kiến thức đã học.  
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Họ và tên: Hứa Vi Trà                           Giới tính: Nữ   

Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1999        Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Chi Lăng, Lạng Sơn 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4            Khóa học: K52 

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 phó đời sống. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm học lớp 10: Giỏi 

+ Năm học lớp 11: Giỏi 

+ Năm học lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi  

- Điểm thi vào đại học: 23.25 

- Kết quả học tập ở Đại học:    

+ Năm học 2017 - 2018: 3.03 

+ Năm học 2018 - 2019: 3.5 

+ Năm học 2019 - 2020: 3.97 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập học kì I năm học 2019 – 

2020 và học bổng khuyến khích học tập học kì II năm học 2019 – 2020. 

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 phong trào Sinh viên 5 tốt, Hiến máu nhân đạo, Ngày hội Sinh viên khỏe. 

- Chương trình “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”.  

- Chương trình tình nguyện hỗ trợ tân Sinh viên K54. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ trở thành một giáo viên Giỏi để dạy dỗ các em nhỏ. 

- Sở thích đọc sách và đi du lịch khám phá các vùng đất mới. 

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

Cần phải chăm chỉ đọc sách, cố gắng chú ý nghe giảng để hiểu bài ngay tại lớp và làm 

nhiều bài tập. 
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Họ và tên: Mai Hà Phƣơng Thảo        Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/2000     Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phú Lương, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ 3            Khóa học: K53 

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: 

Bí thư chi đoàn. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

+ Năm lớp 10: HS Giỏi 

+ Năm lớp 11: HS Giỏi 

+ Năm lớp 12: HS Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 21.3 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2018 – 2019: 2.98 

+ Năm học 2019 – 2020: 3.42 

- 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 Hiến máu tình nguyện. 

- Tham gia các hoạt động văn nghệ của Khoa. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một giáo viên trong tương lai.  

- Thích đọc sách. 

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

- Thứ nhất, và là điều quan trọng nhất, theo mình nghĩ, đó là phải xác định được phướng 

hướng học tập và làm việc của chính bản thân mình.  

- Thứ hai, nhiệt tình học trên lớp. Chỉ cần 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, khi 

về nhà chỉ cần dành ít thời gian ôn lại cũng sẽ nhớ rất lâu. 

- Bên cạnh việc học tích cực trên lớp, còn chú trọng khoảng thời gian 1 tháng trước khi 

thi học kỳ. Vì đó là thời gian thầy cô tổng hợp lại kiến thức và giải đáp những thắc mắc, những 

câu hỏi khó. Đó cũng là thi gian quyết định kết quả học tập của bản thân thông qua kỳ thi. Vì thế 

mà chúng ta nên tập trung kỹ lưỡng cũng như dồn hết sức vào thời gian này.   

- Thêm nữa, việc học nhóm cũng là cách học rất hay. Khi học cùng nhau, chúng ta có thể 

chia sẻ và bổ sung kiến thức cho nhau, cũng như khẳng định lại cách hiểu bài của chính mình. 

Học nhóm cũng giúp ta rèn rũa 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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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
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                                 Họ và tên: Ma Thị Diễm                        Giới tính: Nữ 

   Ngày, tháng, năm sinh: 09/07/2001        Dân tộc: Tày 

   Nơi sinh: Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên 

   Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2             Khóa học: 2019 - 2024 

   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:  

- Uỷ viên BCH Hội sinh viên Khoa Môi trường năm học 2019-2020; 

- Phó chi hội Hội sinh viên Khoa Môi trường năm học 2020-2021 

- Lớp trưởng lớp Khoa học môi trường K51. 

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 

- Điểm thi vào đại học: 23.45 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2019 – 2020: 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 hoạt động văn nghệ của Khoa. 

- Tham gia các buổi hoạt động khởi nghiệp do nhà trường tổ chức. 

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020. 

- Tham gia tình nguyện cùng CLB Môi trường tại Chùa Phủ Liễn. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

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

kinh nghiệm cho bản thân. Bằng những gì em học được và trải nghiệm em mong muốn sẽ làm 

được nhiều việc góp phần cho sự phát triển của đất nước. 

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 và tính kỉ luật. 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.Nên đi làm thêm để nâng cao kĩ năng mềm 

và tích lũy kinh nghiệm thực tế (thuyết phục, thuyết trình, tự tin,…). Học thêm ngoại ngữ để có 

thể giao tiếp và đặc biệt là phục vụ cho cuộc sống, công việc sau này.  



Đại học Thái Nguyên    
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 Họ và tên: Hà Lan Nhã                         Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 9/5/1999            Dân tộc: Nùng 

Nơi sinh: Ngọc Động, Quảng Yên, Cao Bằng 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4            Khóa học: 2017 - 2021 

Ngành học: Trồng trọt  

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

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

- Uỷ viên BCH liên chi Đoàn Khoa Nông học; 

- Bí thư Chi đoàn lớp 49 Trồng trọt Pohe. 

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 tiên tiến 

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: Giỏi 

+ Năm học 2018 - 2019: Xuất sắc 

+ Năm học 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Học bổng khuyến khích học tập của nhà trường. 

+ Học bổng Kova Prize lần thứ 17 “hạng mục nghị lực”. 

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 của Khoa. 

- Tham gia giải bóng đá sinh viên của Khoa.  

- Tham gia chương trình tình nguyện hè năm 2020 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Em theo học ngành trồng trọt vì đam mê nông nghiệp sạch 4.0. Sau khi tốt nghiệp em sẽ 

tích lũy kinh nghiệm cho bản thân nhiều hơn và học hỏi từ thực tế để tự mình khởi nghiệp 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.  



Đại học Thái Nguyên    
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Họ và tên: Trần Văn Quang                Giới tính:Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 6/9/1998           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Nam Hưng, Tiền Hải, Thái Bình 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4            Khóa học: 2017 - 2022 

Ngành học: Thú y 

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

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

Bí thư chi đoàn K49-Thú Y-N02. 

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 2017 – 2018: Trung bình 

  + Năm học 2018 – 2019: Trung bình 

 + Năm học 2019 – 2020: 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:  

Đạt giải nhì hội thi cắm trại kỉ niệm 50 thành lập Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN 

của chi đoàn K49-Thú y-N02. 

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

- Tham gia hoạt động văn nghệ của khoa. 

- Tham gia kỷ niệm 50 năm thành lập trường, khoa.  

- Tham gia chương trình tình nguyện hè năm 2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt nghiệp em ước mơ có thể phát huy được hết kiến thức, kĩ năng khi học tập tại 

trường mà thầy cô đã truyền đạt lại cho chúng em để phục vụ cho công việc trong tương lai. Mở 

được một chuỗi cửa hàng cung cấp thuốc thú y, cám chăn nuôi, tích lũy nhiều kinh nghiệm để 

phát triển chuỗi cửa hàng đó. 

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

Đối với em là một cán bộ đoàn  muốn công tác tốt thì quan trọng là tính tự giác, biết cách 

bố trí thời gian học tập và công tác đoàn một cách hợp lý. 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,... 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.  



Đại học Thái Nguyên    
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Họ và tên: Bùi Thanh Bình                 Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1998      Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Trần Phú, Hải Dương 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5          Khóa học: 2016 - 2021 

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 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: 17.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 – 2018: Giỏi 

+ Năm học 2018 – 2019: Xuất sắc 

+ Năm học 2019 – 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến học kỳ I, II năm học 2016 – 2017, 2017 – 

2018, 2018 – 2019, 2019 - 2020. Học bổng công ty Greend Feed. 

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 của khoa, thể thao của khoa tổ chức. 

- Tham gia hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập trường, khoa.  

- Tham gia tình nguyện hè 2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt nghiệp em mong muốn được ra nước ngoài học hỏi, làm việc tiếp thu kinh 

nghiệm nhiều hơn nữa, được hợp tác với các bênh viện thú cưng trên thế giới. Sau khi trở về 

nước em sẽ mở chuỗi phòng khám bệnh cho chó mèo và một quán cafe sách mèo. 

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

Học và chuẩn bị bài trước khi lên lớp, học đến đâu làm đề cương đến đó để nắm chắc 

kiến thức. Những nội dung còn chưa hiểu thì phải hỏi thầy cô hoặc bạn bè. Ngoài học trong giáo 

trình, bài giảng, cần tìm hiểu thêm thông tin trong sách, báo, internet… Trước kì thi tự tổng hợp 

lại những kiến thức đã học theo cách riêng của mình để có thể nắm bắt được nội dung môn học 

một cách tốt nhất. Ngoài ra, nên tăng cường các hoạt động học và làm việc theo nhóm để có thể 

cải thiện các kỹ năng mềm mà bản thân còn chưa thành thạo.   



Đại học Thái Nguyên    
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 Họ và tên: Đỗ Tiến Anh                      Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1998      Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5          Khóa học: 2016 - 2021 

Ngành học: Thú y. 

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

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

- Uỷ viên BCH Đoàn Trường Đại học Nông Lâm; 

- Ủy viên BCH LCĐ Khoa Chăn nuôi Thú y; 

- Bí thư chi đoàn 48 TY N05. 

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: 17.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 – 2018: Tiên tiến 

+ Năm học 2018 – 2019: Tiên tiến 

+ Năm học 2019 – 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến học kỳ II năm học 2016 – 2017, học 

bổng khuyến học kỳ II năm học 2019 – 2020, học bổng Công ty GREENVET. 

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 của trường, khoa. 

- Tham gia hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập trường, khoa.  

- Tham gia tổ chức chương trình “Tết yêu thương 2020”, tham gia tình nguyện hè 2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt nghiệp em ước mơ có thể đi được nhiều trang trại trong và ngoài nước hơn 

nữa, tích lũy được thêm nhiều kinh nghiêm trong lĩnh vực chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi sạch. 

Bằng những gì em học được và trải nghiệm thì có thể tự tay mình mở doanh nghiệp để đưa được 

thực phẩm sạch ra ngoài thị trường trong và ngoài nước. 

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

Bản thân em là một cán bộ Đoàn – Hội muốn công tác và học tập tốt thì quan trọng nhất 

của mỗi người là tính tự giác, biết cách bố trí thời gian cho học tập cho công tác hoạt động Đoàn 

– Hội một cách hợp lý. Ngoài những giờ học trên lớp thì bản thân em còn tự tìm tòi những tài 

liệu qua các kênh internet, hỏi những anh chị khóa trên. 

  



Đại học Thái Nguyên    
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Họ và tên: Bùi Thu Uyên                      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 29/9/2000          Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên. 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3            Khóa học: 2018 - 2022 

Ngành học: Khoa học và Quản lý môi trường – VP CTTT  

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: 21.05 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2018 – 2019: Giỏi 

+ Năm học 2019 – 2020: Giỏi 

 - Các học bổng đã được nhận:  

+ Học bổng Nam Hoà Xanh cho SV đầu vào có thành tích xuất sắc và điểm thi ĐH cao. 

+ Học bổng của chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á cho sinh viên tham gia “Khoá đào tạo 

các kỹ năng nghiên cứu thực địa về Rùa cạn và Rùa nước ngọt 2020”. 

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 Star Award- Tiếng Anh. 

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

- Tham gia hoạt động tổ chức sự kiện của Khoa. 

- Tham gia tổ chức CLB Tiếng Anh tại Khoa. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt nghiệp em mong muốn có thể tiếp tục con đường học vấn của mình và theo 

đuổi sự nghiệp Bảo tồn.Với vốn kiến thức và tiếng Anh được trang bị, em hi vọng có thể học tập 

từ các quốc gia phát triển và áp dụng những đổi mới, sáng tạo cho Việt Nam. 

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

Học tập với mình là cơ hội trải nghiệm, để mình biết năng khiếu, sở thích, điểm mạnh, 

điểm yếu của mình ở đâu. Các kiến thức trong học tập đối với mình luôn là những chuyến phiêu 

lưu tìm những câu trả lời, và đặt thêm những câu hỏi. Hứng thú và động lực trong học tập của 

mình là luôn “tò mò”, như một nhà nghiên cứu luôn thắc mắc về thế giới xung quanh.  
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Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh                  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/2000           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thiện Phiến, Tiên Lư, Hưng Yên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3               Khóa học: 2018 - 2022 

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: 

- Uỷ viên BCH hội sinh viên Khoa Quản lý tài nguyên; 

- Lớp trưởng lớp Quản lý đất đai K50. 

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: 23.05 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2018 – 2019: Xuất Sắc 

+ Năm học 2019 – 2020: 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 hoạt động văn nghệ của Khoa. 

- Tham gia giải bóng đá sinh viên của Khoa. 

- Tham gia chương trình tình nguyện đông năm 2019. 

- Tham gia chương trình tình nguyện hè năm 2020. 

5. Ƣớc 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,đặc biệt là ngoại ngữ. Sau khi về nước, bằng những gì được học và trải nghiệm có thể 

làm cho doanh nghiệp nước ngoài với một vị trí phù hợp với trình độ của bản thân. 

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

Muốn học tập tốt bản thân mỗi con người cần có ý thức tự giác cao. Tự giác từ chính ý 

thức, bản thân chúng ta cần hiểu học để làm gì ? học sau này giúp ích cho ai ? mục đích học tập 

là gì ? Để từ đó đề ra được phương hướng, kế hoạch học tập cho bản thân một cách phù hợp 

nhất. Ngoài việc học, sinh viên cũng cần phải tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của 

Đoàn, hội để tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức sống trong xã hội. Vì " Đi một ngày 

đàng, học một sàng khôn ".  
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 Họ và tên: Hoàng Thị Hằng                Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1999        Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Thượng Giáp, Na Hang, Tuyên Quang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3           Khóa học:  2017 - 2021 

Ngành học: Kinh tế & Phát triển nông thôn 

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

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

Bí thư lớp Phát triển nông thôn K49. 

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: 20 

+ Năm học 2018 – 2019: Giỏi 

+ Năm học 2019 – 2020: 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 nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2019. 

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

- Tham gia hoạt động văn nghệ của Khoa. 

- Tham gia giải bóng đá sinh viên của Khoa. 

- Tham gia các hoạt động tình nguyện năm 2019 và 2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Đạt được mục tiêu trước mắt là trở thành thực tập sinh nước ngoài, trong quá trình đó học 

hỏi, tích lũy thật nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Bằng những gì em học được và trải nghiệm thì 

có thể tự tay mình khởi nghiệp trên chính quê hương của mình. 

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

Muốn học tốt thì quan trọng nhất là tình yêu với môn học. Nâng cao khả năng tự học, 

chia sẻ với mọi người và thực hành kiến thức đã học được đó là cách đạt được kết quả tốt nhất. 

Song song với việc học trên lớp cần tham gia các hoạt động của trường, lớp để hoàn thiện các kỹ 

năng mềm cho bản thân.  
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Họ và tên: Lò Thị Trẻ                       Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 6/01/1999     Dân tộc: Thái 

Nơi sinh: Pắc Ta, Tân Uyên, Lai Châu 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        Khóa học: 2017 - 2021 

Ngành học: Lâm nghiệp 

Trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 

 

 

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

- Uỷ viên BCH Liên chi  Đoàn Khoa Lâm Nghiệp; 

- Lớp trưởng Lớp 49LN. 

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:  

- Điểm thi vào đại học: 26.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2017 – 2018: Xuất sắc 

+ Năm học 2018 – 2019: Xuất sắc 

+ Năm học 2019 – 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập kì I năm học 2019 – 2020. 

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 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019 – 2020. 

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

- Tham gia hoạt động văn nghệ của Khoa. 

- Tham gia hiến máu nhân đạo. 

- Tham gia Câu lạc bộ hỗ trợ nữ sinh viên dân tộc thiểu số thuộc dự án GIZ. 

- Tham gia chương trình tình nguyện hè năm 2019. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt nghiệp Đại học em ước mơ có thể trở thành một kĩ sư Lâm nghiệp giỏi để có 

thể góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp, mang lại sự trong lành cho bầu khí quyển 

và bảo tồn đa dạng sinh học của đất nước. 

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

Cá nhân em cho rằng, tính tự giác, ham học hỏi và cầu tiến là những yếu tố hết sức cần 

thiết để học tập tốt. Khi lên lớp hãy chú ý nghe giảng, tìm hiểu sách vở, tài liệu; học tập từ thầy 

cô, bạn bè, anh chị và cả ngoài xã hội.Việc tham gia các công tác Đoàn – Hội cũng là những cơ 

hội rất tốt để tích lũy cho mình những kiến thức, kĩ năng mà không sách vở nào có thể dạy được.  
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 Họ và tên: Vi Thị Hằng                            Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 7/01/2000             Dân tộc: Nùng 

Nơi sinh: Lạng Giang, Bắc Giang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3               Khóa học: 2018 - 2022 

Ngành học: Công nghệ sinh học 

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 Tiên tiến 

+ Năm lớp 11: Học sinh Tiên tiến 

+ Năm lớp 12: Học sinh Tiên tiến 

- Kết quả học tập ở Đại học: 21.75 

+ Năm học 2018 – 2019: Xuất sắc 

+ Năm học 2019 – 2020: 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 của khoa. 

- Tham gia giải bóng đá sinh viên của khoa năm học 2018 – 2019, 2019 – 2020. 

- Tham gia chương trình tình nguyện hè của khoa năm 2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt nghiệp em mong muốn được đi đến nhiều nơi, học hỏi kiến thức mới về nền 

nông nghiệp hiện đại của các nước tiến bộ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho chính bản thân. 

Từ những gì học hỏi và trải nghiệm được em sẽ áp dụng vào việc phát triển bền vững nền nông 

nghiệp của địa phương, tạo nên một công việc ổn định và xa hơn là thành lập doanh nghiệp của 

riêng mình. 

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

Theo em, điều quan trọng nhất là ý thức tự giác học tập, sinh viên có thể học từ thầy cô, 

từ bạn bè, tài liệu tham khảo,... biết lên kế hoạch học tập, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành 

trên phòng thí nghiệm và thực tế đời sống. Bên cạnh đó, cần trau dồi cho bản thân vốn ngoại 

ngữ, tin học ứng dụng và tích cực tham gia các hoạt động tập thể của khoa, đoàn – hội để phát 

triển  kỹ năng mềm và hoàn thiện bản thân.  
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH  
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Họ và tên: Hoàng Thị Lệ Giang         Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/2000      Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Bắc Kạn 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3          Khóa học: K15 

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: 

Ủy viên Ban chấp hành liên chi đội K15 CLC. 

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: 23.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019: 3.0 

+ Năm học 2019 - 2020: 3.64 

- Các học bổng đã được nhận: học bổng loại giỏi kỳ I năm học 2019 – 2020. 

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 cuộc thi “8th English Festival Thai Nguyen University 2019”. 

- Giải ba cuộc thi “Star Awards cụm ĐHTN 2020”. 

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

- Thi Rung chuông vàng, Tueba English Champion 2019. 

- Tham gia cuộc thi online “Tìm hiểu về hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam”. 

- Thi online Ánh sáng soi đường. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Thích chơi cờ vua, chơi trò chơi giải câu đố, thích đọc sách và sẵn sàng tham gia các hoạt 

động tình nguyện. Có mong muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, tạo ra những mô hình 

kinh doanh có tính đổi mới đột phá để phục vụ cho đời sống con người và kinh tế đất nước.. 

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

Trên lớp chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, về nhà nghiên cứu tài liệu kết hợp ôn tập 

để tiếp thu kiến thức được sâu hơn và lâu hơn. 
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Họ và tên: Nông Thị Hồng Nụ          Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/07/2001    Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Tuyên Quang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2        Khóa học: 2019 - 2023 

Ngành học: 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: Khá 

+ Năm lớp 11: Khá 

+ Năm lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 20.07 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2019 – 2020 : 3.25  

- 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 Festival tiếng Anh toàn quốc, thi Olympic tiếng Anh 2019. 

- Tham gia chương trình Festival tiến Anh ĐHTN lần thứ 8. 

- Tham gia các phong trào thể dục thể thao: “Giải chạy cộng đồng Uprace 2020”. 

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

- Tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Nắng hồng TUEBA” tháng11/2019, 

“Cánh diêu yêu thương” tháng 06/2020. 

- Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam. 

- Tham gia tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông năm 2019.  

- Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào SV năm học 2019-2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một nhà kinh tế giỏi giúp ích cho gia đình và xã hội. 

- Cố gắng học tập tích lũy cho bản thân những bài hoc và kinh nghiệm sống cũng như các 

kỹ năng cần thiết khác. 

- Thích đọc sách, báo. 

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

- Học bài và làm bài tập trước khi đến lớp, trong giờ học chú ý nghe giảng. 

- Mở rộng vốn hiểu biết, tri thức, học hỏi thông qua nhiều phương tiện: internet, báo, 

sách, các thế hệ đi trước…  
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 Họ và tên: Lê Minh Hiếu                        Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 4/6/1999             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Đại Từ, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4             Khóa học: K14 

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: 

- Phó Chi hội trưởng Chi hội K14 – Tài chính ngân hàng. 

- Bí thư Đoàn thanh niên Chi đoàn K14 – Tài chính ngân. 

- Ủy viên BCH Liên chi Đoàn thanh niên Khoa Ngân hàng Tài chính. 

- Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Trường Đại học kinh tế & Quản trị kinh doanh. 

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: 22.9 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 – 2018: 3.18 

 + Năm học 2018 – 2019: 2.81 

 + Năm học 2019 – 2020: 3.75 

- 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: 

- Kết hợp cùng Ban chấp hành Liên chi Hội sinh viên Khoa và Ban chấp hành Liên chi 

Đoàn Thanh niên Khoa lên kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa và chương trình tình nguyện 

địa phương hè 2019 cho toàn thể hội viên trong Liên chi. 

- Tham gia vào ban tổ chức các chương trình Đoàn - Hội như: tình nguyện, hội trại, 

teambulding, chào tân sinh viên, bóng chuyền hơi, … 

- Nhận giấy chứng nhận : “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020” theo Quyết 

định khen thưởng số 09/QĐ-ĐTN của Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh 

Doanh - ĐHTN. 

- Tham gia tình nguyện tiếp sức đến trường năm học 2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ : Cán bộ ngân hàng ưu tú 

- Sở thích : Bóng đá, cầu lông. 

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

Bên cạnh việc tiếp nhận sự truyền đạt kiến thức từ giáo viên thì theo mình kĩ năng quan 

trọng nhất và cần thiết là “thân tự lập thân” nghĩa là tự học. Khả năng độc lập trong học tập, tư 

duy sẽ giúp bạn tiến bộ rất nhanh. Đừng bao giờ ỷ lại vào thầy cô, bạn bè hay bất kì điều gì khác 

rồi lấy đó là cái cớ để bạn lười nhác và cho phép mình đứng khựng lại. 
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Họ và tên: Lê Thị Huệ                                Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1999               Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                 Khóa học: K14 

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: Giỏi 

+ Năm lớp 11: Giỏi  

+ Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 23.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

+ Năm học 2018 - 2019: Giỏi 

+ Năm học 2019 - 2020: 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 đầy đủ các hoạt động và phong trào do Đoàn-Hội và nhà trường. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Ước mơ là trở thành một nhà quản trị giỏi, có thể thành lập và quản lý doanh nghiệp của 

riêng mình. Góp phần nâng cao kinh tế-xã hội cho địa phương. 

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

Kinh nghiệm học tập : Cần chuẩn bị bài, đọc trước bài trước khi đến lớp. Trong giờ học 

tập trung nghe giảng, ghi lại những nội dung quan trọng để có thể dễ dàng theo dõi.  
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Họ và tên: Nguyễn Minh Đức                     Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/8/1999                Dân tộc: Tày  

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                  Khóa học: K14 

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: 

- Lớp trưởng lớp K14-Luật kinh doanh B 

- Ủy viên BCH liên chi hội khoa Quản Lý – Luật Kinh tế. 

- Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB sinh viên 5 tốt. 

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: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 27.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

 + Năm học 2018 - 2019: Xuất sắc 

+ Năm học 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: HBKK năm 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: 

Là thành viên đội tuyển tham gia cuộc thi festival tiếng anh không chuyên Đại học Thái 

Nguyên năm 2019. Cuộc thi tổ chức vào ngày 27/10/2019 kết quả đạt được giải nhì toàn đội. 

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

- Được BCH Hội sinh viên Trường ĐHKT & QTKD - ĐHTN khen tặng danh hiệu "Sinh 

viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2019-2020" theo 

quyết định số: 20 /QĐKT – HSV 

- Được BCH hội sinh viên trường khen thưởng “Đã có thành tích xuất sắc tham gia 

phong trào tình nguyện hè năm 2020 theo quyết định số 19/QĐKT-HSV 

- Được BCH Đoàn thanh niên Trường ĐHKT & QTKD - ĐHTN tặng giấy khen "Thanh 

niên tiên tiến làm theo lời bác" năm 2020 số 09/QĐ-ĐTN. 

- Được BCH Đoàn thanh niên Trường ĐHKT & QTKD - ĐHTN tặng giấy khen "Thanh 

niên tiên tiến làm theo lời bác" năm 2020 số 09/QĐ-ĐTN. 

- Đạt giấy chứng nhận thanh niên khỏe cấp trường năm học 2019 -2020 do BCH hội sinh 

viên Trường ĐHKT & QTKD - ĐHTN trao tặng 

- Tham gia cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu về đảng cộng sản việt nam" do đoàn thanh niên 

phát động. 

- Tham gia chương trình liên hoan tiếng anh TUEBA English champion năm 2019. 

- Tham gia hỗ trợ cuộc thi tiếng anh trong sinh viên “STAR AWARD” 2020 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội, ra trường có công việc ổn 

định lâu dài thu nhập cao 

- Sở thích: đi du lịch, xem phim, nghe nhạc. 

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

Xây dựng kế hoạch học tập hợp lí, thay đổi không gian học tập linh hoạt mỗi khi thấy 

căng thẳng và có định hướng, mục tiêu phấn đấu rõ ràng. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Phƣơng Thảo    Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 11/6/2000        Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3         Khóa học: 2018 - 2022 

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, Phó bí thư. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi. Đạt chứng chỉ nghề loại Giỏi chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học:  

 + Năm học 2018 - 2019: 3.66 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.9 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Đạt học bổng loại Giỏi năm học 2018 – 2019. 

+ Đạt học bổng loại Xuất sắc năm học 2019 – 2020. 

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 huy chương tại giải chạy do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức năm học 

2019-2020. 

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

- Tham gia cuộc thi Vô địch văn phòng thế giới năm học 2018-2019. 

- Tham gia hội thi Đạt giải Nhất tuần của hội thi “Ánh sáng soi đường” năm học 2018-2019. 

- Và các hoạt động phong trào khác của Đoàn, Hội, Lớp. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích:   

- Ước mơ, hoài bão: Trở thành một người kế toán – kiểm toán giỏi trong tương lai, luôn 

đạt được những mục tiêu mà bản thân đặt ra, thành công trong công việc và cuộc sống.  

- Sở thích: Đi du lịch vòng quanh thế giới, đi mua sắm, nấu các món ăn ngon, học ngoại ngữ…  

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

- Trong các giờ học trên lớp luôn chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, tích cực tham gia 

phát biểu và tương tác với giảng viên trong các tiết học. 

- Ngoài giờ học trên lớp, tìm tòi và nghiên cứu giáo trình, bài giảng và các tài liệu có liên 

quan đến môn học. 

- Luôn có trách nhiệm với công việc mình làm và nhiệm vụ được giao. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hƣơng        Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/2001             Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2                Khóa học: K16 

Ngành học: Kế toán 

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: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 23 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.69 

- 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: 

Hiến máu tình nguyện năm 2019. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích:  

Ước mơ của em là trở thành một kế toán giỏi , một người công dân có ích cho xã hội , 

giúp đỡ được nhiều người. 

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

Để kết quả học tập tốt cần yêu thích đam mê học tập. Thường xuyên đi học đầy đủ, chú ý 

nghe giảng , chuẩn bị bài mới và làm bài tập trước khi đến lớp, có nhóm học tập để thường 

xuyên trao đổi kiến thức sẽ giúp chúng ta tiếp thu được nhiều kiến thức.  
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Họ và tên: Nguyễn Viết Tài                        Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 9/4/2001                    Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2                   Khóa học: 2019 - 2023 

Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

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 Khá 

- Điểm xét tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2018 - 2019: Xuất Sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT do Trường đại học Kinh tế và QTKD 

trao tặng. 

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 thành viên trong nhóm tác giả của bài báo "AGRIBANK QUALITY OF CREDIT 

SERVICES FOR PRODUCTION HOUSEHOLD - DONG HY BRANCH" được đăng trên tạp 

chí quốc tế "INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH AND 

INNOVATIVE IDEAS IN EDUCATION"  có số ISSN(O): 2395-4396 và Paper ID:12376 vào 

ngày 21/07/2020. 

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

Hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các hoạt động, phong trào do nhà trường, khoa bộ môn 

cũng như các tổ chức đoàn thể khác phát động, tổ chức. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích:  

Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc, giao lưu học hỏi tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. 

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

- Để có được những thành tích như hiện tại, bản thân luôn nỗ lực cố gắng không ngừng 

học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập, trau dồi vốn kiến thức. 

 - Bên cạnh những kiến thức trên ghế nhà trường, bản thân cũng luôn tìm tòi học hỏi các 

kiến thức ngoài sách vở hoàn thiện kỹ năng mềm cho bản thân. 

 - Tích cực tham gia các hoạt động do trường, lớp tổ chức. 

 - Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  
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Họ và tên: Nguyễn Ngọc Mai               Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1999                  Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hà Nam 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                      Khóa học: K14          

Ngành học: Quản trị kinh doanh tổng hợp 

Trường: Đại học Kinh tế & QTKD – 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: Học sinh Giỏi 

+ Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

+ Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Điểm xét tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.45 

- 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: 

- Đạt giấy khen đã có hành động đẹp hưởng ứng phong trào “ Tấm gương người tốt việc 

tốt năm 2020”. 

- Nhận giấy khen do Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – ĐHTN 

khen thưởng: "Có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2020". 

- Khen thưởng của BCH Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên "Đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học  2019 -2020". 

- Tham gia tại chương trình Giao lưu Văn hóa Quốc tế “International Cultural Exchange 

for students” vào ngày 20/12/2019 do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế 

và Quản trị Kinh doanh - ĐHTN tổ chức. 

- Tham gia tích cực hỗ trợ BTC chương trình Kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Nước 

CHDCND Lào và Đoàn giao lưu giữa các  LHS ngày 11/12/2019. 

- Tham gia chương trình “Không gian văn hóa Việt Nam – Lào năm 2019” do Đại học 

Thái Nguyên tổ chức ngày 08/11/2019.  

- Tham gia chương trình cuộc thi Tiếng anh STAR AWARDS 2020 ( ngày 26/06/2020) 

do Trường Đại học Kinh tế và QTKD – ĐH Thái Nguyên tổ chức. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích:  

- Ước mơ lớn nhất trong tương lai là làm chủ được tiền do chính mình kiếm ra. 

- Rất thích làm kinh doanh, thích đầu tư và mạo hiểm. 

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

Tự giác mới thành công, “Thầy cô chỉ là người hướng dẫn mình soi đèn còn nguyên vật 

liệu, hay công cụ thắp sáng được ánh đèn đó thì bạn phải tực giác học tập, tìm hiểu và trao dồi 

kiến thức mới đi đến thành công”.   
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Họ và tên: Phạm Thanh Hoa                       Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/5/1999                 Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Chợ Mới, Bắc Kạn 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                   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: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Giỏi 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Điểm xét tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 26.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 – 2018: Xuất sắc 

+ Năm học 2018 – 2019: Xuất sắc 

+ Năm học 2019 – 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của trường. 

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: 

Năm 2020 tham gia nghiên cứu khoa học với chủ đề: Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm 

đối với sinh viên khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế & QTKD – ĐH Thái Nguyên. 

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

Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 

học 2019- 2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một nhân viên kế toán giỏi, một người có thể độc lập và tự chủ về tài chính để 

có thể chăm lo và chăm sóc cho gia đình. Nỗ lực trở thành một người có ích, có thể giúp đỡ mọi 

người và cống hiến bản thân cho gia đình và xã hội. Trở thành một người tốt và có thể giúp đỡ 

những người mắc nhũng căn bệnh hiểm ngoài trong xã hội. 

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

-Về kinh nghiệm học tập điều bạn cần chú ý nhất đó là tập chung trên lớp nghe thầy cô 

giáo giảng bài, tích cực đưa ra các câu hỏi nếu gặp vấn đề thắc mắc ; 

- Đặt ra mục tiêu rõ ràng và có hướng phấn đấu cụ thể; 

-  Chọn lọc thông tin và chỉ học ý chính sau đó suy luận. 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 
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Họ và tên: Bùi Trƣờng Sơn                           Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 4/8/1999                 Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                     Khóa học: 2017 - 2021 

Ngành học: Luật  

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

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

Lớp trưởng lớp Luật K15A. 

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: Tốt. 

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: Giỏi 

 + Năm học 2018 - 2019: Giỏi 

 + Năm học 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng HSG Kỳ I + II năm học 2017 – 2018 và  kỳ I 

năm học 2018 – 2019; Học bổng SV Xuất sắc Kì II năm học 2018 – 2019 và Kỳ I + II năm học 

2019 - 2020. 

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 thi Festival tiếng anh 2019 tại Đại học Thái Nguyên; 

- Tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học Eureka 2020 với đề tài: “Xử phạt vi phạm hành 

chính đối với hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư trên các phương tiện truyền thông và mạng 

xã hội”; 

- Tham gia diễn án trọng tài thương mại quốc tế FDI moot 2020. 

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

- Tham gia chương trình “Chủ nhật xanh” do Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa 

Học - ĐHTN tổ chức. 

- Tham gia chương trình “ Hành trình 15 năm TNUS” do Khoa Luật & QLXH tổ chức. 

- Tham gia chương trình “ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tội phạm, 

phòng chống ma túy và Chủ quyền biển đảo Việt Nam; Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý 

hoạt động ngoại khóa cho đoàn viên” do Đoàn Thanh niên Công An tỉnh Thái Nguyên kết hợp 

với Đoàn Trường Đại học Khoa Học - ĐHTN tổ chức. 

- Tham gia Hội thi Olympic tìm hiểu các môn Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh “Ánh Sáng Soi Đường”. 

- Tham gia chương trình olympic tiếng anh năm 2018 do khoa khoa học cơ bản tổ chức. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Làm quen và trò chuyện với các bạn, đi du lịch khám phá vùng đất mới, xem bóng đá; 

- Ước mơ : Trở thành Luật sư trong tương lai, có thể giúp đỡ mọi người trong xã hội; 

- Hoài bão: Đóng góp một phần nhỏ giúp môi trường trong sạch hơn, một xã hội văn 

minh tiến bộ hơn. 

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

Chú ý nghe giảng trên lớp, chép bài và làm bài tập đầy đủ; Chăm chỉ đọc sách và giáo 

trình; Nếu chưa hiểu có thể xin đi nghe giảng lại; Kiên trì rèn luyện các bài tập khó; Phân bổ thời 

gian hợp lý. 
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Họ và tên: Hoàng Thị Hảo            Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/6/1999   Dân tộc: Nùng 

Nơi sinh: Cao Bằng 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3            Khóa học: K16 

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: 

Lớp phó học tập lớp CTXH K16. 

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: 24.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 – 2019: 3.5 

 + Năm học 2019 – 2020: 3.61 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT năm học 2018-2019 và năm học 2019-

2020. 

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: 

Được cấp giấy chứng nhận có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của đội 

ANXK cấp trường. 

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

- Tham gia các phong trào hoạt động của khoa: Tham gia giải bóng đá khoa 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do trường tổ chức: Chương trình hiến máu, 

hoạt động tình nguyện đón tiếp tân sinh viên, cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Trở thành một nhân viên CTXH chuyên nghiệp 

- Hoài bão: Sớm tìm được công việc ổn định  và cống hiến cho đất nước. 

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

Cần có phương pháp học tập đúng đắn, cần có thời gian biểu hợp lí giữa thời gian học và 

các hoạt động ngoại khóa..  
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Họ và tên: Kiều Phƣơng Thảo                   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/5/1999               Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hà Nội 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                  Khóa học: K15 

Ngành học: Hóa Dược 

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

  

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

Liên chi đội trưởng liên chi tự nhiên – Lớp trưởng Hóa dược K15. 

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: 21.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2016 - 2017: 3.15 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.91 

 + Năm học 2019 - 2020: 4.0 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích của trường học kỳ I và học kỳ II 

năm học 2019-2020. 

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 tham gia nghiên cứu khoa học cấp khoa. 

- Đạt thành tích xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học. 

- Tham gia dự thi đề tài nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2020. 

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

- Tham gia các phong trào hoạt động của khoa: tham gia Olympic các môn học do khoa 

tổ chức. 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do trường tổ chức: chương trình hiến máu, 

chương trình kí túc xá xanh, chủ nhật xanh. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Hoàn thành tốt các môn học và ra trường đúng thời hạn 

- Hoài bão: sớm tìm được công việc ổn đinh và cống hiến cho đất nước. 

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

Cần có phương pháp học tập đúng đắn, cần có thời gian biểu hợp lí giữa thời gian học và 

các hoạt động ngoại khóa.  
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Họ và tên: Mạch Quỳnh Hoa                       Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 25/7/1999                 Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Công Liêm, Nông Cống, Thanh Hóa 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                   Khóa học: K15 

Ngành học: Du lịch        

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

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

Lớp phó học tập lớp Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K15. 

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: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 26.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.95 

- 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 mùa hè xanh 2019. 

- Tham gia cuộc thi “ Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt giải Nhất. 

- Tham gia tích cực vào chương trình đường đua sắc màu “ COLOR ME RUN”. 

- Tham gia tích cực giải bóng đá do Khoa Du Lịch tổ chức. 

- Tham gia chương trình “ Chào tân sinh viên”. 

- Tham dự cuộc thi Hùng biện cho du học sinh Lào. 

- Tham dự Khai giảng năm học 2019 -2020. 

- Tham gia các hoạt động do Đoàn trường, Khoa tổ chức. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành nhà quản lý giỏi, có kinh nghiệm, tự lập, có trách nhiệm. Ước mơ mở 1 chuỗi 

nhà hàng lớn, có thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia. 

- Trở thành người biết yêu quý bản thân, biết lắng nghe người khác, đem sức mình giúp 

ích cho cộng đồng, cho những người có hoàn cảnh khó khăn.  

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

- Yếu tố đầu tiên là cần chăm chỉ, chăm khi khi lên lớp, tiếp thu bài giảng, chăm chỉ tìm 

kiếm tài liệu. 

- Trong quá trình thảo luận nhóm cần tích cực góp ý kiến.  

- Đặc biệt chúng ta cần phải kiểm soát được thời gian của bản thân, có thời gian tự học 

hợp lý, tạo cảm hứng khi học. 
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1.Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

Phó Bí Thư – Chi Hội Phó chi đoàn – chi hội Ngôn Ngữ Anh K15. 

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: 20.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: 2.9 

 + Năm học 2018 - 2019: 3.21 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.7 

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

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 cấp khoa năm học 2019 - 2020. 

- Đạt thành tích xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học. 

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

- Tham gia các phong trào hoạt động của khoa:tham gia các hoạt động chào tân sinh viên, 

tham gia Olympic Tiếng Anh, các chương trình tọa đàm, Halloween, … do khoa tổ chức,  

- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động phong trào, các cuộc thi do trường tổ chức, 

phát động: chương trình chào tân sinh viên, các chương trình hiến máu tình nguyện, giải bóng đá 

thường niên, chương trình chủ nhật xanh, các cuộc thi Tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam, kể 

chuyện Bác Hồ, Ánh sáng soi đường, Star Awards. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Hoàn thành tốt các môn học và ra trường đúng thời hạn 

- Hoài bão: sớm tìm được công việc ổn đinh, phù hợp với năng lực và cống hiến cho đất 

nước, cho xã hội. 

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

Cần có phương pháp học tập đúng đắn, cần có thời gian biểu hợp lí giữa thời gian học và 

các hoạt động ngoại khóa.  

 

 

 

Họ và tên: Mai Thị Phƣơng Loan           Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1999           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Ninh Bình 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4               Khóa học: 2017 – 2021 

Ngành học: Ngôn ngữ Anh 

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 
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Họ và tên: Nguyễn Thu Phƣợng                    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/03/2000                  Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Ia Tô, Ia Grai, Gia Lai 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                      Khóa học: 2018 - 2022 

Ngành học: Luật 

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

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

Lớp phó đời sống lớp Luật K16C. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Trung bình 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 20.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019: Khá 

 + Năm học 2019 - 2020: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng sinh viên giỏi kỳ II năm học 2018 – 2019. 

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 khuyến khích cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2020. 

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

- Đại giải Video/clip được yêu thích nhất tại cuộc thi Thiết kế video/clip “ Khoa tài 

nguyên và môi trường trong tôi là…”; 

- Tham gia xây dựng CLB Luật Gia Trẻ hiện là thành viên tích cực của ban Truyền 

thông; chương trình đường chạy sắc màu " COLOR ME RUN 2019" do Đoàn thanh niên trường 

Đại học Khoa học tổ chức ngày 30/03/2019; chương trình “ Chủ nhật xanh” do Đoàn thanh niên 

Trường Đại học Khoa Học tổ chức; chương trình Chào Tân sinh viên “ Pool Party” do Trường 

Đại học Khoa Học tổ chức; tuần lễ sinh thái Ecoweek 2019 với chủ đề “Tiêu dùng có trách 

nhiệm”; công trình thanh niên thành phố Thái Nguyên 2020 “Phủ xanh bốt điện”; giải chạy 

“Những bước chân vì cộng đồng” do Sacombank phát động; 

- Tham gia vòng 1 cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đoàn 

thanh niên trường Đại học Khoa học tổ chức; vẽ tranh cổ động tại trường Tiểu học Ninh Sơn – 

thành phố Sông Công do thành đoàn Sông Công phát động;  

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích: Du lịch, vẽ tranh, đọc sách, trồng cây, đặc biệt là giao lưu kết bạn trên khắp cả 

nước qua việc tham gia các dự án vì cộng đồng. 

- Ước mơ : Trở thành một công dân tiến bộ, là một nhà hoạt động xã hội tích cực để lan 

tỏa những giá trị tốt đẹp. 

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

Có kế hoạch học tập cụ thể, khoa học, phù hợp với khả năng của bản thân; tạo thói quen 

đọc sách với phương pháp đọc hiệu quả; học hỏi từ bạn bè, tích cực hoạt động nhóm; nhờ giảng 

viên giải đáp những kiến thức còn chưa rõ; lý thuyết đi đôi thực hành, học qua các hoạt động 

thực tế; phân bổ thời gian hợp lý; tham gia các cuộc thi, các hoạt động xã hội để học hỏi và củng 

cố kỹ năng.  
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Họ và tên:    Nguyễn Yến Nhi                    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 19/9/2000               Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                 Khóa học: K16 

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: 

Ủy viên BCH Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn 

Lớp phó học tập lớp Khoa học quản lý K15-K16 

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: 23.5 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

 + Năm học 2019 – 2020: 3.83 

- 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 cuộc thi online Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh năm 2020 do Đại học Thái Nguyên tổ chức.  

- Tham gia các hoạt động văn nghệ do Đoàn trường tổ chức. 

- Tham gia tiếp đón Tân sinh viên K18 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do Khoa tổ chức. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích:  

- Trở thành nhà quản lý giỏi, có kinh nghiệm, tự lập, có trách nhiệm, 

- Trở thành người biết yêu quý bản thân, và biết lắng nghe người khác. 

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

- Yếu tố đầu tiên là cần chăm chỉ, chăm khi khi lên lớp. tiếp thu bài giảng.  

- Trong quá trình thảo luận nhóm cần tích cưc góp ý kiến. Đặc biệt chúng ta cần phải 

kiểm soát được thời gian của bản thân, có thời gian tự học hợp lý  



Đại học Thái Nguyên    

GƢƠNG SÁNG SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020  46 
 

 

Họ và tên: Saysavay Vongkhamchan        Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/4/1999               Quốc tịch: Lào 

Nơi sinh: Lào 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2                 Khóa học: K17 

Ngành học: Văn học 

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

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

Lớp trưởng lớp Văn học K17 năm học 2019 - 2020. 

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: 29.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.71 

- 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 hùng biện Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2019 - 2020 giải 

ba cấp Đại học Thái Nguyên 

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

Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do trường tổ chức: chương trình kí túc xá 

xanh, chủ nhật xanh. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Hoàn thành tốt các môn học và ra trường đúng thời hạn. 

- Hoài bão: Sớm tìm được công việc ổn định và cống hiến cho đất nước của mình. 

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

- Cần có phương pháp học tập đúng đắn, cần có thời gian biểu hợp lí giữa thời gian học 

và các hoạt động ngoại khóa.  
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Họ và tên: Triệu Thị Hà                               Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 7/9/2000                   Dân tộc: Dao 

Nơi sinh: Hợp Tiến, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                   Khóa học: 2018 - 2022 

Ngành học: Luật       

Trường: Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 

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

- Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường Đại Học Khoa Học – ĐHTN. 

- Phó Chủ nhiệm CLB Luật Gia trẻ. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10:  

 + Năm lớp 11:  

 + Năm lớp 12:  

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 26.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019: Xuất sắc 

 + Năm học 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Học bổng thủ khoa năm 2018; 

+ Học bổng  sinh viên giỏi kỳ II năm học 2018 – 2019; 

+ Học bổng sinh viên xuất sắc kỳ I năm học 2019 – 2020. 

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 xây dựng CLB Luật Gia Trẻ hiện là Phó chủ nhiệm CLB; 

- Tham gia tình nguyện “Mùa hè xanh” tại xã Phú Thịnh - huyện Đại Từ - tỉnh Thái 

Nguyên ( từ ngày 22/07/2019 - 28/07/2019); hỗ trợ đón Tân sinh viên K17, K18 nhập học; tham 

gia vườn hồng công trình thanh niên của trường; chương trình đường chạy sắc màu " COLOR 

ME RUN 2019" do đoàn trường tổ chức ngày 30/03/2019; chương trình “ Chủ nhật xanh” do 

Đoàn thanh niên Trường Đại học Khoa Học - ĐHTN tổ chức; Hội thi Olympic tìm hiểu các môn 

Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh Sáng Soi Đường” ; 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích: Làm quen và trò chuyện với các bạn, đi du lịch khám phá vùng đất mới, thích 

nghiên cứu bàn luận về những vấn đề bản thân cảm thấy còn nhiều khúc mắc, đọc sách...; 

- Ước mơ : Ra trường với tấm bằng giỏi, Trở thành Kiểm sát viên trong tương lai. 

- Hoài bão: Là người hiểu biết về pháp luật để trở về xây dựng quê hương; 

 một xã hội văn minh tiến bộ hơn… 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 
- Chú ý nghe giảng trên lớp, chép bài và làm bài tập đầy đủ, không làm việc riêng trong 

giờ, những điều mới nên ghi lại vào sổ, chưa hiểu phải hỏi giảng viên luôn; 

- Chăm chỉ đọc sách và giáo trình; 

- Nếu chưa hiểu có thể xin đi nghe giảng lại; 

- Kiên trì rèn luyện các bài tập khó; 

- Làm đề cương để ôn thi kết thúc học phần là điều cần thiết; 

- Lập kế hoạch ôn thi hợp lý tránh bỏ xót kiến thức ôn thi; 

- Tuyệt đối không gian lận trong thi cử; 

- Phân bổ thời gian hợp lý. 
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Họ và tên:  Vi Thị Hậu                                   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/4/2000                  Dân tộc: Sán Dìu 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                     Khóa học: 2018 - 2022 

Ngành học: Du lịch 

Trường: Đại học Khoa học – 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: 21.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 – 2019: 3.47 

 + Năm học 2019 – 2020: 3.89 

- 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 teambulding “vươn ra biển lớn”; hội thảo “  Giảng dạy và học tập du lịch gắn 

với thực tiễn”; hội thảo khoa học “ ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch thời kì cách mạng 

4.0”; hội thảo khoa học “then Việt Bắc  với phát triển du lịch” vào 31/01/2020; chương trình lan 

tỏa thông điệp“ tôi ở nhà vì” do khoa phát động phòng chống dịch Covid 19; chương trình kỉ 

niệm ngày du lịch Thế Giới (27/09) diễn ra vào 25/09/2020. 

- Hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và kĩ năng teambulding cơ 

bản năm 2019; tham gia thuyết minh không gian văn hóa Đông Bắc, Tây Bắc trong sự kiện “ hội 

thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào toàn quốc” tổ chức tại trung tâm hội nghị Đại Học 

Thái Nguyên; chương trình bồi dưỡng lí luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng theo quy định 

của Trung ương; cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỉ niệm 130 năm 

ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Hoàn thành tốt chương trình học, ra trường đúng thời hạn. Trở thành hướng 

dẫn viên quốc tế. Tìm được công việc mình yêu thích, phù hợp, ổn định. Cùng gia đình                                

đến những nơi mà họ chưa đến. 

- Hoài bão: Thi được chứng chỉ HSK6 bên cạnh chứng chỉ B1 quốc tế. Trở thành một đại 

sứ du lịch. 

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

- Trước hết cần tạo ra nguồn cảm hứng học, động lực học bởi phải yêu thích thì mới có 

thể làm được. 

- Có phương pháp học tập riêng cho bản thân, nên chia thành các nhóm nhỏ để trao đổi, 

học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. 

- Sắp xếp thời gian hợp lí, cân bằng giữa việc học và hoạt động ngoại khóa để vừa trang 

bị tốt cả về tri thức và kĩ năng. 

- Dành thời gian cho việc nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chuyên ngành, 

thực tiễn, nchủ động nhờ giảngviên hỗ trợ khi cần. 

- Dành thời cho học ngoại ngữ.  
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG   
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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: 4           Khóa học: 2017-2022 

    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 

- Thành viên CLB Tin học – Trường Đại học CNTT và Truyền thông- ĐHTN. 

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 

- Điểm thi vào đại học: 22.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: 4.0 

+ Năm học 2018 - 2019: 3.72 

+ Năm học 2019 - 2020: 4.0 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Vallet năm 2019. 

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 cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên toàn quốc năm học 2018-2019. 

- Giải khuyến khích video tiếng Anh do Đại học Thái Nguyên tổ chức năm 2019. 

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

- Tình nguyện viên hỗ trợ nhập cho tân sinh viên năm 2018, 2019, 2020 

- Sửa chữa máy tính để tặng cho sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại ĐHTN. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: Trở thành một doanh nhân trong lĩnh vực CNTT. 

- Sở thích: Học ngoại ngữ, tìm hiểu về thiên văn, đọc sách khoa học. 

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

- Cân bằng thời gian học tập, giải trí và các công việc khác. 

- Không ngừng học hỏi, không ngừng phấn đấu. 
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    Họ và tên: Đồng Thị Hạnh                      Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1997          Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Lạng Giang, Bắc Giang 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2              Khóa học: K18 

    Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 

    Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

 

 

 

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

- Chức vụ Đoàn, Hội: Lớp trưởng lớp Điện tử y tế K14. 

- Thành viên Lớp trưởng lớp ĐTVT K18B, chủ nhiệm CLB Điện tử. 

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: 25.9 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2019 - 2020 : 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 công tác Đoàn Hội và các hoạt động phong trào do Liên Chi Đoàn 

Khoa, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên phát động và đạt được Giấy khen đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác đoàn và phòng trào thanh niên.  

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành kĩ sư điện tử, đóng góp cho đất nước. 

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

Lên lớp chú ý nghe giảng, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị khóa trước, trau dồi, tích 

lũy tri thức, kinh nghiệm, tham gia học nhóm, chia sẻ kinh nghiệm.  
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Họ và tên: Lại Phú Quang Huy            Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 30/08/1999        Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Gang Thép, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4             Khóa học: K16 

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật máy tính 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – 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: 23.8 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2019 - 2020: 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: 

Giải ba cuộc thi Linux embedded challenge do Fsoft tổ chức. 

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

- Tích cực tham gia công tác Đoàn Hội và các hoạt động phong trào do Liên Chi Đoàn 

Khoa, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên phát động. 

- Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học do Nhà trường và Khoa phát 

động. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành kĩ sư Kỹ thuật máy tính, đóng góp cho đất nước. 

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

Lên lớp chú ý nghe giảng, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị khóa trước, trau dồi, tích 

lũy tri thức, kinh nghiệm, tham gia học nhóm, chia sẻ kinh nghiệm.  
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Họ và tên: Hoàng Thị Luyến                   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1999             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4               Khóa học: 2017 - 2021 

Ngành học: Tin học kinh tế 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

 

 

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

- Lớp trưởng lớp THKT K16A. 

- Ủy viên BCH Liên chi Đoàn Khoa HTTTKT. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Trung bình 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Khá 

- Kết quả học tập ở Đại học: 16.5 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.5 

 + Năm học 2018 - 2019: 3.16 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.71 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Đạt học bổng KKHT loại Giỏi kỳ I và kỳ II năm học 2017-2018 

 + Đạt học bổng KKHT loại Khá kỳ I và kỳ II năm học 2018-2019 

 + Đạt học bổng KKHT loại Xuất Sắc kỳ I và kỳ II năm học 2019-2020 

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: 

- 01 đề tài NCKH cấp Sinh viên đã nghiệm thu, đạt loại: Tốt. 

- Đạt giải khuyến khích về Cuộc thi tìm hiểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

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

Tham gia tích cực các hoạt động về hội nhập do Đoàn – Hội tổ chức. Tham gia chiến 

dịch tình Nguyện Thứ 6 xanh hàng tháng do Đoàn – Hội tổ chức, hỗ trợ Tân sinh viên nhập học. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Ước mơ trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi, có thể tự tin đứng trước đám đông chia sẻ 

kinh nghiệm bản thân và chinh phục những khó khăn thử thách. 

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

Kiên trì học tập và tích lũy, học hỏi kiến thức mới bắt kịp với thời đại. Cần phải có tinh 

thần tự học cao; học ở lớp, ở trường và học ở ngoài xã hội; cho đi và nhận lại.  
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 Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền                 Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2001        Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Thành, Thái Thụy, Thái Bình 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2            Khóa học: 2019 - 2024 

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:  

Bí Thư lớp CNTT-K18B. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: 8.1 

 + Năm lớp 11: 8.7 

 + Năm lớp 12: 8.7 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 21.1 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2019 - 2020: 3.50 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Kì I năm học 2019-2020: học bổng KKHT loại Giỏi 

          + Kì II năm học 2019-2020: học bổng KKHT loại 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 chiến dịch “Thứ 6 xanh” do Đoàn-Hội tổ chức. 

- Tham gia giải chạy bộ “Chạy ngay đi đánh tan SARS-COV”, giải chạy cộng đồng 

“Uprace 2020”. 

- Tham gia Dạ hội Tiếng anh khoa CNTT. 

- Tham gia lễ thắp nến tri ân tại huyện Phú Lương, Đồng Hỷ. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ muốn trở thành một lập trình viên giỏi. 

- Thích đọc sách, võ thuật, bóng chuyền. 

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

- Đầu tiên quan trọng nhất là phải xác định phương hướng học tập và làm việc của chính 

bản thân mình. Sau đó đặt ra kế hoạch cho bản thân mình. Phải học như thế nào? Giai đoạn này 

phải làm những gì?  

- Sau đó chia nhỏ mục tiêu, soi vào mục tiêu đó để tạo động lực cũng như nhắc nhở bản 

thân mình phải thực hiện. Ngoài ra trên lớp chú ý nghe giảng, nhiệt tình đóng góp ý kiến. 

- Tạo nhóm để học cùng nhau có thể chia sẻ và bổ sung kiến thức cho nhau.  
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Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1999             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Bắc Giang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                     Khóa học: K16 

Ngành học: Truyền thông đa phương tiện 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – Đại học Thái Nguyên 

 

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

Phó bí thư. 

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:  

- Điểm thi vào đại học: 22.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019:  3.42 

 + Năm học 2019 - 2020:  4.0 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Học bổng KKHT kì II năm học 2017-2018. 

+ Học bổng KKHT kì I và II năm học 2018-2019. 

+ Học bổng KKHT kì I và II năm học 2019-2020. 

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 phong trào do Trường, Khoa, Đoàn, Hội phát động. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích: xem phim, nghe nhạc, tìm hiểu về văn hoá các nước 

- Ước mơ: du lịch, khám phá trải nghiệp mọi miền tổ quốc. 

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

- Chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài 

- Chăm chỉ hoàn thành bài tập được giao 

- Chủ động tìm hiểu, học hỏi thông qua sách vở, các phương tiện tra cứu học thuật khác 

như internet,...v.v   
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Họ và tên: Nguyễn Văn Thái                     Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/1998             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh:  Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4           Khóa học: K16 

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và 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: Khá 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Khá 

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019: Giỏi 

 + Năm học 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 của 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐHTN. 

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 và tích cực trong các hoạt động phong trào của Đoàn – Hội.  

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích:  

Thích đá bóng, ước mơ trở thành kỹ sư tương lai. 

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

Chăm chú nghe giảng khi trên lớp. Siêng năng làm các bài tập, học tập nhóm, học hỏi 

thầy, cô, các bạn. 
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Họ và tên: Phạm Văn Cƣờng                    Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/9/1997              Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phú Thọ 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                Khóa học: K17 

Ngành học: Kĩ thuật phần mềm 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – 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: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 26.2 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019: Giỏi 

 + Năm học 2019 - 2020: 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 đầy đủ các hoạt động Đoàn - Hội. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một lập trình viên giỏi, có thể kiếm được một công việc với mức lương tốt. Sở 

thích là đọc sách, lập trình và chia sẻ kiến thức cho mọi người.  

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

Muốn học tập tốt trước tiên phải có mục tiêu rõ ràng, từ đó lên kế hoạch cho quá trình đạt 

được mục tiêu học tập đã nêu ra.  
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Họ và tên: Phạm Văn Sang         Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/4/2001             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Tuyên Quang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2                Khóa học: K18 

Ngành học: Kĩ thuật phần mềm 

Trường: Đại học Công nghệ TT&TT – 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:   

 + Năm lớp 11:   

 + Năm lớp 12:   

   - Xếp loại tốt nghiệp: Khá  

   - Điểm thi vào đại học: 23.5 

   - Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.94 

   - 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 đầy đủ các hoạt động Đoàn - Hội. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành lập trình viên lập trình website. 

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

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

- Trên lớp chú ý nghe giảng và tự học ở nhà 

- Tham khảo các tài liệu từ các thầy cô, anh chị khóa trước.  
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 Họ và tên: Trần Ngọc Hiệu                      Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  02/9/1998            Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5         Khóa học: 2016 - 2021 

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: 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 11: Học sinh Khá 

 + 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 2017 - 2018: Khá 

 + Năm học 2018 - 2019: Giỏi 

+ Năm học 2019 - 2020: 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 lớp, khoa và của trường, Lễ hội Halloween, Lễ hội 

trào đón tân sinh viên các Khóa 15 16 17 18. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ trở thành chuyên gia an ninh mạng. 

- Sở thích chơi thể thao cầu lông, bóng chuyền, tập gym. 

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

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

- Trên lớp chú ý nghe giảng và tự học ở nhà 

- Tham khảo các tài liệu từ các thầy cô, anh chị khóa trước.   
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC  
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Họ và tên: Trƣơng Thị Huế                    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 19/3/1997            Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 6              Khóa học: 2015 - 2021 

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: 

Ủy viên BCH chi đoàn YHDPK9. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến, Giải khuyến khích môn Sinh học cấp tỉnh 

 + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi, 02 Giải ba môn Sinh học và Máy tính cầm tay Sinh 

học cấp tỉnh 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi, Giải ba môn Sinh học cấp tỉnh 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 24.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 – 2018: 3.68 

 + Năm học 2018 – 2019: 3.23 

 + Năm học 2019 – 2020: 3.73 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khuyến khích học tập Kì I, II năm học 2017 – 

2018, Kì II năm học 2018 – 2019, Kì I năm học 2019 – 2020. 

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 các cuộc thi như: Cắm trại, văn nghệ, thi nấu ăn,... 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một bác sĩ Y học dự phòng tốt, cống hiến hết mình cho xã hội  

- Sở thích: Xem phim, nghe nhạc, đi du lịch. 

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

- Chăm chỉ học tập, chú ý nghe giảng. 

- Tham gia học nhóm và tích cực hỏi bài bạn bè.  
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Họ và tên: Đồng Thị Dung                    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 6/03/1997          Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4            Khóa học: 2016 – 2021 

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, Giải ba HSG Toán cấp tỉnh 

+ Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

+ Năm lớp 12: Học sinh Giỏi, Giải nhì Casino Hóa cấp tỉnh, Giải ba HSG Hóa 

cấp tỉnh 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 26.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2017 - 2018: Xuất sắc 

+ Năm học 2018 - 2019: Giỏi 

+ Năm học 2019 - 2020: 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, thể dục thể thao… từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên 

Giải Ba Mật mã y khoa, Giải Nhất Olympic y học cơ sở. 

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

Tham gia đội thanh niên tình nguyện tiếp sức người bệnh. CLB học tốt, hoạt động Giờ 

Trái đất, hiến máu nhân đạo, các cuộc thi Tiếng Anh. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích 

Trở thành 01 bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mọi người, làm kinh tế, tham gia các hoạt động 

tình nguyện, đi du lịch được mở mang kiến thức văn hóa – xã hội. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân 

Chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, đồng thời phối hợp cùng bạn bè hỏi bài trao đổi 

với thầy cô để đạt hiệu quả cao. 
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Họ và tên: Nguyễn Quý Trọng Quang  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1991         Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 6             Khóa học: 2015 - 2021 

Ngành học:Y Đa khoa 

Trường: Đại học Y Dược – 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: 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: 25.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2019 - 2020: 3.75 

- 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 đầy đủ các hoạt động của Đoàn – Hội tại nhà trường. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích 

- Sở thích: xem phim Tiếng Anh, chơi cờ vua. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản than 

- Chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, đồng thời phối hợp cùng bạn bè hỏi bài, trao đổi 

thông tin với thầy cô để đạt được kết quả cao trong học tập. 

- Kiên trì chịu khó, chăm chỉ học tập. 
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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: 4            Khóa học: 2017 – 2023 

Ngành học: Y 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: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 28.75  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019: 3.67 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.73 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khuyến khích học tập, Học bổng Cannon 

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 tiếp sức người bệnh. 

- Tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh, tìm hiểu lịch sử Đảng. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một bác sĩ nội khoa giỏi, cống hiến hết mình cho xã hội 

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

- Trên lớp cố gắng nghe giảng và hiểu bài ngay trên lớp. 

- Nên tham gia vào nghiên cứu khoa học của thầy, cô. 

- Cố gắng học tiếng anh thật tốt.  
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Họ và tên: Đào Thị Thùy Linh               Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1999          Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4               Khóa học: 2017 – 2021 

Ngành học: Xét nghiệm y học 

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: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Giỏi 

 + Năm lớp 12: Tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: 2.79 

 + Năm học 2018 - 2019: 3.33 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.73 

 - 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 hiến máu tình nguyện.  

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành bác sỹ xét nghiệm giỏi giúp ích cho xã hội. 

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

- Chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, đồng thời phối hợp cùng bạn bè hỏi bài, trao đổi 

thông tin với thầy cô để đạt được kết quả cao trong học tập. 

- Kiên trì chịu khó, chăm chỉ học tập.  
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Họ và tên: Vũ Thị Dinh                          Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1999         Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4             Khóa học: 2017 – 2022 

Ngành học: Dược học 

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: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 26.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: 2.56 

 + Năm học 2018 - 2019: 3.59 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.65 

- 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 hoạt động Chào Tân sinh viên khoa Dược, Hướng nghiệp sinh viên Khoa 

Dược, hiến máu nhân đạo. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích 

Sở thích: Kinh doanh, maketting Dược 

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

Học hỏi kinh nghiệm anh chị khóa trước, tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành. 
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Họ và tên: Dƣơng Thị Thúy Liễu           Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1999          Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4               Khóa học: 2017 – 2023 

Ngành học: Răng Hàm Mặt 

Trường: Đại học Y Dược – 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: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 26.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019: Xuất sắc 

 + Năm học 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Trường Đại học Y Dược – ĐHTN, Học bổng họ 

Dương.  

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 hiến máu tình nguyện, cắm trại, cắm hoa, văn nghệ, kỷ niệm 50 năm thành lập 

Trường Đại học Y Dược - ĐHTN. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành nha sĩ giỏi. 

- Giúp đỡ mọi người được nhiều hơn. 

- Sở thích: Xem phim, nghe nhạc, đi du lịch. 

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

- Chăm chỉ học tập, chú ý nghe giảng. 

- Tham gia học nhóm và tích cực hỏi bài bạn bè. 
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Họ và tên: Lê Ngọc Tú                             Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/2001           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Lục Yên, Yên Bái 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2               Khóa học: 2019 – 2025 

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: 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: 24,3 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.61 

     - Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT. 

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 tích cực các phong trào Đoàn – Hội như hoạt động học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Giải chạy Uprace, sinh hoạt chi đoàn. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ có một phòng khám riêng. 

- Sở thích: nghe nhạc, đọc sách, nghe nhạc. 

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

- Chăm chỉ nghe giảng, ghi chép đầy đủ. 

- Tự học là chính. 

- Học hỏi thêm kiến thức từ các bạn và thầy cô. 
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Họ và tên: Hoàng Thảo Huế                    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 28/9/1998             Dân tộc: Mường 

Nơi sinh: Trung Sơn, Yên Quang, Tuyên Quang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4               Khóa học: 2017 – 2022 

Ngành học: Dược học 

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 Khá 

 + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 26 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: 2.53 

 + Năm học 2018 - 2019: 3.24 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.6 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT, 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 chương trình chào Tân sinh viên khoa Dược. 

- Tham gia văn nghệ chào mừng ngày 20/11. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một dược sĩ giỏi để cứu chữa và giúp đỡ cho mọi người. Sở thích xem phim. 

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

- Cố gắng tập trung và chăm chỉ học tập trong từng môn học. 

- Không ngừng trau dồi các kiên thức, kỹ năng cần thiết.  
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Họ và tên: Phùng Vũ Quang                    Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 5/02/2001             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Tuyên Quang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2               Khóa học: 2019 – 2025 

Ngành học: Y 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, HCB môn Hóa trại hè Hùng Vương, giải KK môn Hóa 

Duyên Hải 

+ Năm lớp 11: Giỏi 

+ Năm lớp 12: Giỏi, giải KK môn Hóa HSG Quốc gia 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học : 26.2 

- Kết quả học tập ở đại học: 

+ Năm học 2018 - 2019: 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 giá công tác Đoàn – Hội và các hoạt động phong trào: 

- Tham gia phòng trào hiến máu tình nguyện. 

- Tham gia cuộc thi Olympic y khoa, học và làm theo lời Bác.. 

- Tham gia các hoạt động Đoàn - Hội do Khoa, Trường tổ chức.  

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích : 

Trở thành một bác sĩ ngoại khoa giỏi. Sở thích: âm nhạc, thể thao. 

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

- Đọc bài trước khi đến lớp, chăm chú nghe giảng, tìm đọc tài liệu qua giáo trình, 

Internet. 

- Kiên trì trong học tập.  
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
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Họ và tên: Hoàng Phan Anh                   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 13/9/1997            Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Quang Thịnh, Lạng Giang,  Bắc Giang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5              Khóa học: K52 

Ngành học: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

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

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: 8.1 

 + Năm lớp 11: 8.4 

 + Năm lớp 12: 8.4 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 22.25 điểm 

- Kết quả học tập ở đại học:  

 + Năm học 2017 – 2018: 2.6  

+ Năm học 2018 – 2019: 2.45 

 + Năm học 2019 – 2020: 3.35 

- 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 Olympic vẽ kỹ thuật đã đạt Giải Khuyến khích. 

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

- Giải nhì giải bóng đá truyền thống sinh viên Khoa Điện 2019. 

- Tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Tham gia tình nguyện vì mái trường thân yêu. 

- Tham gia chương trình chào đón tân sinh viên. 

- Tham gia hiến máu tình nguyện. 

- Giải nhì sáng tạo robot khoa Điện 2019. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích: đi du lịch, đọc sách, nghiên cứu khoa học,… 

- Ước mơ: trở thành kỹ sư tự động hóa giỏi để góp một phần công sức nhỏ bé của mình 

cống hiến cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh. 

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

Có ý thức tốt tự giác học tập và rèn luyện bản thân mọi lúc mọi nơi. Chú ý lắng nghe, 

tiếp thu kiến thức khi lên lớp. Học tập lý thuyết đi đôi với thực hành để nâng cao kỹ năng và đúc 

rút ra bài học cho chính mình. Luôn trau dồi kiến thức, học hỏi kỹ năng mềm để hoàn thiện bản thân.  
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 Họ và tên: Hoàng Thị Thùy                      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1999            Dân tộc: Sán Chí 

Nơi sinh: Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên  

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                Khóa học: 53 

Ngành học: Điện tử viễn thông 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

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

- Ủy viên BCH Liên Chi đoàn khoa Điện tử. 

- Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH KTCN - ĐHTN khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2019 – 2022. 

- Lớp trưởng lớp K53DVT.01. 

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: 22.25 

- Kết quả học tập ở đại học: 

 +Năm học 2017-2018: 3,0 

 + Năm học 2018-2019: 3,8 

 + Năm học 2019-2020: 3,71 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng Cơ điện. 

+ Đạt học bổng khuyến khích học tập cấp trường. 

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 khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 

2018-2019. 

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 

2019-2020. 

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên (SV2020-72). 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: trở thành sinh viên tiêu biểu và phấn đấu trở thành một kỹ sư Điện 

tử - Viễn thông.  

- Sở thích: Thích đọc sách và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia các 

hoạt động của trường..  

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

- Tập trung, chú ý nghe thầy cô giảng bài trên lớp, chép bài đầy đủ. 

- Tham gia tự học cùng bạn bè, cùng trao đổi để củng cố lại kiến thức. 

- Lập kế hoạch và hoàn thành mục tiêu đề ra. 

- Luôn giữ tinh thần lạc quan và không bỏ cuộc. 

- Tham gia các hoạt động khác ngoài giờ học như: đọc sách, chơi cầu lông,…  
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 Họ và tên: Long Thị Vân Anh                   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/2000               Dân tộc: Nùng 

Nơi sinh: Hòa Bình, Đồng Hỷ, Thái Nguyên         

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                 Khóa học: 2018 - 2022 

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: 

- Chi hội trưởng chi hội K54QlC01. 

- Ủy viên BCH Liên chi hội Khoa Kinh tế Công nghiệp. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Học lực Giỏi 

 + Năm lớp 11: Học lực Giỏi 

 + Năm lớp 12: Học lực Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 20.03 

- Kết quả học tập ở đại học: 

 + Năm học 2018-2019: 3.29 

 + Năm học:2019-2020: 3.22 

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 vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Thái 

Nguyên năm 2019” (Giải Sáng tạo). 

- Tham gia vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 

2020 (Top 16). 

- Tham gia vòng chung kết cuộc thi “ Khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 

2020” (Giải Giải pháp bền vững). 

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

- Tham gia hội thảo “Khởi nghiệp trên thủ đô kháng chiến” tỉnh Thái Nguyên năm 2020. 

- Tham gia tổ chức hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch Covid19. 

- Tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, Hội do nhà trường và khoa tổ chức. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ trở thành một nhà Quản lý Nhân sự giỏi vì hiểu rằng con người luôn là yếu tố 

then chốt trong mọi việc.  

- Lý tưởng của bản thân: Tất cả công việc mà chúng ta làm cũng chỉ phục vụ một mục 

đích đó là “ Của con người, do con người, vì con người”. 

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

- Tập trung học hỏi những kiến thức nền tảng chuyên ngành  

- Tham khảo những kiên thức xã hội thông qua sách, báo, internet… 

- Học tập bổ sung những kỹ năng mềm, phục vụ cho công việc trong tương lai  
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 Họ và tên: Lƣu Anh Tuấn                        Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 7/6/1999                Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Phủ Lý, Phú Lương, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                Khóa học: K53 

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 chi đoàn K53CCM01, phó chủ nhiệm CLB CAD-CAM-CNC 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Đạt giải nhì môn Sử cấp trường 

 + Năm lớp 11: Đạt giải 3 Olympic Vật Lý cấp tỉnh 

 + Năm lớp 12: Đạt giải nhì Olympic Vật Lý cấp tỉnh 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 26.7 điểm 

- Kết quả học tập ở đại học: 

 + Năm học 2017-2018: 3.67                              

 + Năm học 2018-2019: 3.63                                    

            + Năm học 2019-2020: 3.59  

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng toàn phần K53; Học bổng khuyến khích học tập;  

Học bổng 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: 

Đạt giải khuyến khích Olympic Toán cấp Quốc gia. 

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

- Tham gia phong trào sinh viên 5 tốt và đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường 

năm 2019. 

- Tham gia và giành giải 3 chương trình English Festival – Khoa Cơ khí. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: chế tạo được những loại máy, thiết bị có ích phục vụ cuộc sống. 

- Sở thích: đi du lịch, nghe nhạc, xem phim,… 

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

    Nên chú trọng vào việc học ngay từ đầu, song song với đó là học tốt ngoại ngữ và phát 

triển các kỹ năng mềm khác. Tham gia vào các CLB và các hoạt động của nhà trường tổ chức.  
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Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thiệu          Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 30/9/1998               Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Bệnh Viện Gang Thép 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5                 Khóa học:2016-2021 

Ngành học: Cơ khí CTTT 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

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

Chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Anh TNUT English Club 

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: 21.25 

- Kết quả học tập ở đại học: 

 + Năm học 2017-2018: 3.36 

 + Năm học 2018-2019: 3.50 

 + Năm học 2019-2020: 3.71 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng khuyến khích kì I, II năm học 2018 -2019  

+ Học bổng khuyến khích kì I năm học 2019 -2020 

+ Học bổng Toyota năm 2019 

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 nhất cuộc thi tiếng Anh Staraward khu vực Đại Học Thái Nguyên, Tây Bắc 

năm 2020. 

- Bằng khen của Tỉnh Thái Nguyên: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và 

phong trào sinh viên năm học 2019-2020. 

- Chứng nhận đã tham gia Vòng Chung kết toàn quốc Thủ lĩnh sinh viên lần thứ III, 

năm 2020 

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

- Ủy viên ban chấp hành liên chi Hội khoa Quốc Tế nhiệm kì 2017- 2020 

- Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh TNUT English Club. 

- Tham gia hoạt động “Lao động vì mái trường mến yêu”. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Ước mơ và hoài bão của em chính là được đi du học nước ngoài, tìm kiếm những kiến 

thức mới để sau này trở về quê hương Việt Nam, góp phần xây dựng Đất Nước vững mạnh hơn. 

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

Kinh nghiệm của em trong học tập đó là phải đặt mục tiêu cụ thể và chi tiết nhất, từ đó 

vạch ra con đường phấn đấu và phát triển.   
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Họ và tên: Nguyễn Phƣơng Nam               Giới tính:  Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 28/3/1998                Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thanh Ninh, Phú Bình, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5                  Khóa học: K52 

Ngành học: Cơ điện tử  

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

 

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

Uỷ viên BCH Đoàn khoa; Lớp trưởng, phó Bí thư lớp K52CDT02. 

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: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 18.75 điểm 

- Kết quả học tập ở đại học:  

            + Năm học 2017-2018: 3.58                                  

 + Năm học 2018-2019: 3.6                                   

            + Năm học 2019-2020: 3.76   

- 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: 

Tham gia cuộc thi Robocon 2020; Đạt giải ý tưởng sáng tạo cuộc thi Robocon mở rộng; 

Tham gia đề tài sáng tạo sinh viên. 

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

Thành viên trong đội chế tạo máy rửa tay, máy đo thân nhiệt, Robot chuyển đồ trong 

bệnh viện phục vụ phòng chống COVID - 19. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành 1 kỹ sư giỏi, đem sức mình cống hiến cho đất nước. 

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

Phải chăm chú nghe giảng trên lớp và xem bài lại trước khi đến lớp, tích cực tham gia các 

hoạt động thế thao nâng cao sức khoẻ.  
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Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Anh             Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1998           Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Nam Tiến, Phổ Yến, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5               Khóa học: 2016 - 2021 

Ngành học: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp  

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

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

Liên chi hội trưởng LCH khoa Điện, UV BTV LCĐ khoa Điện, chi hội trưởng chi hội 

K52TDH.03. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:     

             + Năm lớp 10: 8.5 

  + Năm lớp 11: 8.8 

  + Năm lớp 12: 8.7 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 19.5 

- Kết quả học tập ở đại học:      

             + Năm học 2017-2018: 3.52 

  + Năm học 2018-2019: 3.73 

             + Năm học 2019-2020: 3.81 

- Các học bổng đã được nhận:   

             + Học bổng khuyến khích học tập năm học 2019-2020 

             + Học bổng Vallet 2020 

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 cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-tech 2019” do Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh và công ty Canon tổ chức. 

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

- Liên chi hội trưởng LCH Khoa Điện nhiệm kỳ 2018-2020; UV BTV Liên chi Đoàn 

khoa Điện nhiệm kỳ 2018-2020. 

- Tham gia câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo ABO TNUT Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

- ĐHTN. 

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2018-2019. 

- Đạt giải Nhất nội dung bóng đá nữ Giải bóng đá truyền thống sinh viên Khoa Điện 2019. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Là một sinh viên kỹ thuật, em luôn cố gắng học tập thêm mỗi ngày để trau dồi kỹ năng 

chuyên môn của mình. Tham gia các cuộc thi về học thuật cấp khoa, nhà trường và cấp quốc gia 

giúp em vận dụng kiến thức vào thực tế, tư duy sáng tạo và làm việc nhóm hiệu quả. Bên cạnh 

đó, với niềm yêu thích thể thao và múa hát em thường xuyên tham gia và các hoạt động phong 

trào được tổ chức trong khoa, nhà trường và được biểu dương khen thưởng.  

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

Lấy châm ngôn “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học” làm động lực học tập mỗi 

ngày. Tự học ở nhà trước mỗi lần học trên lớp, lên kế hoạch học tập cho từng ngày, từng tuần để 

dễ dàng theo dõi và không gây quá nhiều áp lực.Tự thưởng cho mình sau mỗi lần đạt thành tích 

cao trong học tập. Chú trọng đầu tư cho sức khỏe của bản thân, một thân thể khỏe mạnh thì đầu 

óc mới minh mẫn để học được nhiều điều hơn.  



Đại học Thái Nguyên    

GƢƠNG SÁNG SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020  79 
 

 
 

Họ và tên: Nguyễn Văn Sang                       Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 7/7/1999                   Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Tân Thịnh, Yên Bái, Yên Bái 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                   Khóa học: K53 

Ngành học: Công nghệ ô tô– Khoa KT ô tô và MĐL 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

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

- Phó chủ nhiệm CLB sinh viên tình nguyện khoa KT ô tô và MĐL 

- Lớp Phó học tập lớp 53CNO.01 

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 2017-2018: 3.36 

 + Năm học 2018-2019: 3.07 

 + Năm học 2019-2020: 3.29 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích qua các năm học 2017-2018; 

2018-2019; 2019-2020. 

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 Olympic Sức bền vật liệu cấp trường năm 2020. 

- Là đội trưởng đội Robocon KTO và tham dự cuộc thi Robocon do nhà trường tổ chức 

năm 2020. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên đã đạt thành tích cao và kết quả tốt với đề tài 

“Tính toán và mô phỏng hệ thống treo khí”-  Mã số: SV2019-54; nghiên cứu khoa học đề tài 

“Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu Natural Gas/Diesel sử dụng trong động cơ đốt trong đến 

sự thân thiện môi trường” - Mã số: SV2020-118  

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

Tham gia các hoạt động, phong trào của trường nói chung và của Khoa KT ô tô và MĐL 

nói riêng, tham gia một số hoạt động như: tân sinh viên nhập học, chương trình hiến máu tình 

nguyện, chương trình ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập nhà trường, tham gia công tác 

thành lập CLB Sinh viên tình nguyện khoa,... 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một Kĩ sư chuyên ngành ô tô.  

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

Đi học đầy đủ các buổi học trên lớp, chú ý nghe thầy cô giảng bài. Và điều tất yếu đó 

chính là nếu gặp khó khăn nên hỏi thầy cô ngay trên lớp. Trước khi đến lớp nên nghiên cứu qua 

phần bài lên lớp sẽ học, khoanh vùng chỗ khó hiểu để lên lớp nhận được giải đáp từ thầy cô. Như 

vậy buổi học sẽ trở nên tốt hơn. Sau mỗi buổi học nên xem lại bài đã học và làm bài tập nếu có 

để tránh hiện tượng học trước nhưng lại quên sau. Có thể hỏi và học tập kinh nghiệm từ các anh 

chị khóa trước. 
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Họ và tên: Nông Văn Huy                         Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1998            Dân tộc: Nùng 

Nơi sinh: Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên  

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5                Khóa học: 52 

Ngành học: Kỹ thuật Cơ khí Chương trình tiên tiến 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên  

  

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

Bí thư chi Đoàn K52APM. 

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 Tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 26.5 

- Kết quả học tập ở đại học: 

 + Năm học 2017 – 2018: 3.46  

 + Năm học 2018 – 2019: 3.39 

 + Năm học 2019 – 2020: 3.71 

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

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 Nhất tại Liên hoan Tiếng Anh không chuyên Đại học Thái Nguyên năm 2017;  Giải 

Nhất tại Liên hoan Tiếng Anh không chuyên Đại học Thái Nguyên năm 2019; Giải Nhất cuộc 

Thi Tiếng Anh sinh viên StarAward cum Thái Nguyên, Tây Bắc năm 2020; Giải Nhì nội dung 

Đòn chân tấn công Vovinam tại giải Võ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2017; Giải Nhì nội dung 

Song luyện mã tấu Vovinam tại giải Võ thuật tỉnh Thái Nguyên. 

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

Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hôi và phong trào sinh viên năm học 

2016 - 2017; Giấy khen  có thành tích xuất sắc trong công tác Hôi và phong trào sinh viên năm 

học 2019 – 2020; Tham gia hiến máu tình nguyện. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Ước mơ trở thành một Kỹ sư cơ khí, tạo ra những sản phẩm gần gũi thiết thực giải quyết 

được các vấn đề trong cuộc sống; Sở thích nghiên cứu khoa học, chơi thể thao, học tiếng Anh và 

nghe nhạc. 

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

Kinh nghiệm học tập trong môi trường Đại học của em đó là luôn chú ý nghe thầy cô 

giảng trên lớp, ngoài giờ học thì tự tìm tòi, học hỏi thêm từ các nguồn khác như Internet, sách 

trên thư viện để lấp lỗ hổng kiến thức cũng như hiểu sâu hơn về những gì mình được dạy. 
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Họ và tên: Phùng Thị Thu Hiền      Giới tính:Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 9/9/2000             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3              Khóa học: K54 

Ngành học: Công nghệ ô tô 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

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

- UV BCH đoàn trường: ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN 

- UV BCH Khoa KT ô tô và MĐL 

- Bí thư lớp 54CNO.02 

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: 18 

- Kết quả học tập ở đại học: 

 + Năm học 2018-2019: 2.92 

 + Năm học 2019-2020: 3.00 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khá năm học 2018-2019; học bổng Khuyến 

khích năm học 2019-2020.  

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 đội trưởng đội Robocon KTO và tham dự cuộc thi Robocon do nhà trường tổ chức 

năm 2020. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên đã đạt thành tích cao và kết quả tốt với đề tài 

“Phân tích ảnh hưởng của hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động xe khách” - Mã số:  

SV2020-104. 

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

Tham gia một số hoạt động như: tham gia vào công tác thành lập CLB Sinh viên tình 

nguyện khoa Kĩ thuật ô tô và máy, chương trình hiến máu tình nguyện, giải đá bóng khoa,tham 

gia chương trình chào đón tân sinh viên của khoa, chương trình ngày nhà giáo Việt Nam, ngày 

thành lập nhà trường.  

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một Kĩ sư chuyên ngành ô tô.  

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân 

Đi học đầy đủ các buổi học trên lớp, chú ý nghe thầy cô giảng bài. Và điều tất yếu đó 

chính là nếu gặp khó khăn nên hỏi thầy cô ngay trên lớp. Trước khi đến lớp nên nghiên cứu , 

chuẩn bị và biên soạn lại phần bài lên lớp sẽ học, khoanh vùng chỗ khó hiểu để lên lớp nhận 

được giải đáp từ thầy cô, như vậy buổi học sẽ trở nên tốt hơn.  
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

KHOA QUỐC TẾ  

 

 

 

 

  



Đại học Thái Nguyên    

GƢƠNG SÁNG SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020  83 
 

 

Họ và tên: Luân Thị Nhớ                       Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1999         Dân tộc: Nùng 

Nơi sinh: Liên Hội, Văn Quan, Lạng Sơn 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4             Khóa học: 2017-2022 

Ngành học: Kinh doanh Quốc tế 

Trường: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên 

 

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

- Ủy viên BCH Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên 

- Ủy viên BCH Đoàn thanh niên Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên 

- Ủy viên BCH LCĐ Khoa Quốc tế. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Tiên tiến 

 + Năm lớp 11: Tiên tiến 

 + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 26.75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019: 3.83 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.73 

- 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 tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích năm 2019” Khoa Quốc tế - Đại học 

Thái Nguyên (11/09/2019). 

- Tham gia tổ chức chương trình Halloween “Trick or Treat” được tổ chức bởi Liên chi 

Đoàn, Hội sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (28/10/2019). 

- Tham gia tích cực hoạt động tình nguyện vì cộng đồng “Làm đẹp đoạn đường Sinh viên 

tự quản Khoa Quốc tế” năm 2019 (2 ngày). 

- Tham gia hoạt động tình nguyện “Trải nghiệm thực tế cùng sinh viên quốc tế tại ATK 

Định Hóa” được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Khoa Quốc tế - Đại 

học Thái Nguyên ngày 31/8/2019. 

- Tham gia chương trình “Ngày hội giáo dục hướng nghiêp, tuyển dụng việc làm và tư 

vấn tuyển sinh năm 2020” năm 2020 do Đại học Thái Nguyên cùng các đối tác, các trường 

THPT trong và ngoài tỉnh phối hợp tổ chức. 

- Tham gia chương trình “Khởi nghiệp thành công – How to start a successful business” 

năm 2020 do Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên tổ chức. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Sau khi tốt nghiệp, em hy vọng rằng bản thân có cơ hội tìm kiếm một công việc đúng 

theo chuyên ngành và đam mê của bản thân em. Đồng thời, tại môi trường làm việc đó em có thể 

phát huy được thế mạnh, sự sáng tạo và năng động của bản thân.  

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

Đối với em, học tập, trau dồi kiến thức rất quan trọng vì vậy em luôn sắp xếp thời gian 

học và các công việc khác sao cho hợp lý. Cụ thể, em lập thời gian biểu phân chia đầu việc cần 

làm trên ngày. Sau đó, em tìm kiếm phương pháp học khác nhau áp dụng riêng đối với từng môn 

học cụ thể.  
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Họ và tên: Lƣơng Thị Ngọc Chi                Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 14/6/1999               Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phú Lương, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                 Khóa học: 2017-2022 

Ngành học: Quản lý môi trường bền vững 

Trường: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên 

 

 

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

- UV BCH Đoàn KCQ Đại học Thái Nguyên. 

- UV BTV LCĐ Khoa Quốc Tế - Đại học Thái Nguyên. 

- Bí thư Chi đoàn EMSK7.  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10:  

 + Năm lớp 11:  

 + Năm lớp 12:  

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học:  

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.51 

- 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: 

- Có bài báo nghiên cứu bằng tiếng Anh được đăng trên tạp chí khoa học International 

Organization of Scientific Research (IOSR) đề tài “Influence of Pig Farms on the Environment 

in Northern Vietnam, Effect of Some Solutions – A Review” năm 2020  

- Top 30 cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp Đại học Thái Nguyên” năm 2019. 

- Tham gia và đạt top 5 Chung kết toàn quốc cuộc thi “Thử thách thanh niên Việt Nam vì 

sáng tạo xã hội năm 2018” được tổ chức bởi hội đồng Anh 

- Giải Nhất Đồng đội “Amazing team”cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên – Star Awards 2018. 

- Tham gia Khoá đào tạo“Vườn ươm liêm chính” do Tổ chức Hướng tới Minh bạch tổ 

chức năm 2019 

- Tham gia Khoá đào tạo “Khởi nghiệp sáng tạo xã hội” do Hội đồng Anh tổ chức 2018. 

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

- Tham gia hỗ trợ ban tổ chức “Đêm hội Halloween năm 2017, 2018 và năm 2019”. 

- Tham gia cuộc thi “Dấu ấn ISTNU 2018” do LCĐ Khoa Quốc tế tổ chức 

- Tham gia ban tổ chức chương trình “Trải nghiệm tìm hiểu văn hóa lịch sử cho sinh viên 

quốc tế năm 2019” Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Bản thân em luôn đặt mục tiêu học tập tốt, sáng tạo và tham gia nghiên cứu khoa học 

các cấp; rèn luyện sức khỏe, phải có thể lực tốt; tham gia các phong trào, hội thi, giải thưởng do 

Đoàn - Hội và các cấp tổ chức; có hoài bão dấn thân, luôn hết mình vì cộng đồng;  

- Ngoài ra luôn tự giác trau dồi kiến thức xã hội; đọc sách để phát triển bản thân, nâng 

cao tri thức, tham gia Câu lạc bộ để nâng cao kỹ năng mềm, mở rộng các mối quan hệ. 

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

Học trong một không gian yên tĩnh, tránh ồn ào để dễ dàng tập trung hơn, ví dụ như thư viện, 

tham gia các câu lạc bộ, các nhóm học tập, tham khảo các nguồn thông tin, kiến thức cần thiết từ 

Internet hoặc sách báo chính thống, đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân và cố gắng hết sức hoàn 

thành mục tiêu đó, chủ động kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội thực tập, tăng cơ hội việc làm sau 

khi ra trường, rèn luyện sức khỏe để có thể lực tốt, ngủ đúng giờ, ngủ sớm, dậy sớm.  
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƢỜNG NGOẠI NGỮ   
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Họ và tên:  Nguyễn Thị Hà                       Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 8/10/1998              Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thống Nhất, Hạ Long, Quảng Ninh 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5                Khóa học: K39 

Ngành học: Song ngữ Anh - Hàn 

Trường: Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

 

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

Phó bí thư. 

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: 20.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: Giỏi 

 + Năm học 2018 - 2019: Giỏi 

 + Năm học 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT của Trường. 

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 tích cực các phong trào của Lớp – Đoàn – Hội 

- Là thanh niên xung kích tại KTX của Trường 2017 – 2019. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Muốn trở thành một thông dịch viên giỏi tại một công ty lớn. 

- Mơ ước lớn nhất sau này sẽ mở được trung tâm của riêng mình. 

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

- Nỗ lực và cố gắng 

- Không ngừng rèn luyện và đưa ra mục tiêu. 
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Họ và tên: Hồ Thị Vân Anh                     Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 5/9/1999               Dân tộc: Kinh  

Nơi sinh: Thanh Ninh, Phú Bình, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4               Khóa học: K40 

Ngành học: Song ngữ Anh - Hàn 

Trường: Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

 

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

Bí thư Lớp Song ngữ Anh – Hàn A. 

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: 23 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: 3.28 

 + Năm học 2018 - 2019: 3.3 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.95 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT.  

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: 

Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tại Trường. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Em mong muốn mình có thể học hỏi được nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, làm 

phiên dịch, đi chu du khắp nơi, thăm quan tất cả cảnh đẹp trên thế giới. Em muốn đi du lịch tất 

cả các nước đồng thời cũng làm công việc phiên dịch cho mọi người. "Nếu bạn là thông dịch 

viên bạn sẽ giúp cả thế giới hiểu nhau". 

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

- Kiên trì học tập từng ngày. Buổi sáng là thời gian tốt nhất. Cần phải tự tin, kiên trì mục 

đích đã định, sự kiên nhẫn sẽ tạo ra nghị lực phi thường và tài nǎng học ngoại ngữ. "Tự tin là bí 

quyết quan trọng đầu tiên của sự thắng lợi". 

- Thường xuyên thay đổi phương thức học, cần phải phối hợp từ nhiều phương diện: Đọc 

báo, tạp chí, sác tham khảo, nghe đài, xem bǎng, tham dự các buổi đàm thoại. 

- Đặc biệt bạn phải mạnh dạn tập nói, không sợ sai. Cần phải nhờ người khác sửa lỗi, 

không sợ xấu hổ, không nhụt chí.  
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Họ và tên: Ngô Xuân Hƣơng                   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 4/03/2000             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3               Khóa học: K41 

Ngành học: Ngôn ngữ Trung Quốc 

Trường: Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên  

 

 

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

Chi hội trưởng Chi hội Ngôn ngữ Trung B K41. 

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: 21,95 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019: Xuất sắc 

 + Năm học 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập năm học 2018 - 2019. 

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 thành viên đội tuyển tỉnh Thái Nguyên tham dự hội thi “Olympic các môn khoa học 

Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần 3 năm 2019” và giành 

giải Nhì toàn quốc. 

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

- Tham gia công tác Đoàn – Hội: Hiện đang là Chị hội trưởng Chi hội Ngôn ngữ Trung B 

K41. 

- Tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội tổ chức: Chiến dịch “Mùa hè xanh” 

năm 2019, các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ, tình nguyện. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích: Được về nhà bên gia đình, tận hưởng phút giây bên người thân. 

- Sống hết mình, làm hết sức, cháy hết những phút giây tuổi trẻ. 

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

Cần có kế hoạch học tập cụ thể, bên cạnh đó cần có thời gian thư giãn hợp lý, tham gia 

các hoạt động ngoại khóa, nâng cao cả kỹ năng mềm. 
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Họ và tên: Nguyễn Công Duy                Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 8/7/2000             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4             Khóa học: K40 

Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh 

Trường: Trường 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: 29.0 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 – 2018: 4.0 

+ Năm học 2018 – 2019: 4.0 

+ Năm học 2019 – 2020: 3.85 

- 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 hoạt động phong trào: Lớp tôi là số 1, cuộc thi tiếng anh Star Awards 2019, 

cuộc thi hát Sing to Shine, đổi giấy lấy cây tham gia thành lập trường, Xuân sinh viên, Ủng hộ 

công trình, Áo ấm mùa đông. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: muốn trở thành một người giáo viên giỏi để mang vốn kiến thức về 

ngoại ngữ của mình truyền đạt cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa.  

- Sở thích: đọc sách, đọc báo, nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh. 

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

Chăm chỉ, tự giác tự học tại nhà. Tìm tòi, khám phá tài liệu và các thông tin liên quan 

trước khi đến giảng đường. Luôn luôn lắng nghe lời giảng của các thầy, cô khi học trên lớp. 
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Họ và tên:  La Thị San                                Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1998                Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: An Lạc, Sơn Động, Bắc Giang  

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5                  Khóa học: k39 

Ngành học: Song ngữ Trung - Anh 

Trường: Trường 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, Giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ văn 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 21.8 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: Giỏi 

 + Năm học 2018 - 2019: Giỏi 

 + Năm học 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT kì I, II năm học 2017 – 2018 và kì II 

năm học 2018 - 2019 

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: 

- Chi hội phó Chi hội Song ngữ Trung - Anh K39 năm học 2019-2020. 

- Tham gia phỏng vấn chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Trở thành một phiên dịch viên giỏi, đi du lịch khắp thế giới và mang văn hóa 

của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. 

- Sở thích: Đọc sách, đi du lịch, tìm hiểu về văn hóa các nước trên thế giới. 

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

- Tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến học thuật do trường, lớp tổ chức để rèn 

luyện các kỹ năng cho bản thân. 

- Giao lưu với bạn bè quốc tế để hiểu hơn về văn hóa của nước bạn và trau dồi khả năng 

ngôn ngữ. 

- Chỉ cần chúng ta chăm chỉ, tập trung và nỗ lực hết mình không có gì là không thể. 

Ralph Waldo Emerson từng nói “người thành công chính là người bình thường, nhưng làm việc 

tập chung hết sức”. 
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Họ và tên:  Hoàng Dƣơng Thùy                 Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 19/6/2000                Dân tộc: Nùng  

Nơi sinh: Bắc Kạn  

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                  Khóa học: 2017 - 2021 

Ngành học: Ngôn ngữ Trung Quốc 

Trường: Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

 

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

Bí thư chi đoàn Ngôn ngữ Trung D K41. 

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: 24.3 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019: Giỏi 

 + Năm học 2019 - 2020: 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: 

Tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội tổ chức : Chương trình hiến máu tình 

nguyện, giải chạy sfl’uprace, các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ, tình nguyện. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích: Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của bản thân, 

cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương. 

- Ước mơ, hoài bão: Sống học tập và làm việc hết mình, cống hiến sức trẻ phục vụ đất 

nước. 

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

Cần xác định mục tiêu, phương hướng cho bản thân. Xây dựng thời gian biểu hợp lý, học 

trong sách vở, học bạn bè... quyết tâm – ý chí – nỗ lực ước mơ thành công sẽ trở thành hiện thực.  
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Họ và tên:  Ma Thị Nhung                          Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 6/6/1997                  Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Bảo Linh, Định Hóa, Thái Nguyên  

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5                  Khóa học: K39 

Ngành học: Song ngữ Trung - Anh 

Trường: Trường 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: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 22 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2017 - 2018: Giỏi 

 + Năm học 2018 - 2019: Khá 

 + Năm học 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT 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: 

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

Tích cực tham gia các phong trào như: Lớp tôi là số 1, thi vẽ tranh về Bác Hồ nhân dịp 

kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham dự Lễ công bố quyết định thành lập 

Trường, thi tiếng Anh Wilmar vòng online, tham gia tổ chức sinh hoạt hè cho con em cán bộ 

giảng viên …. Đặc biệt là đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm học 2019. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

Nỗ lực duy trì thành tích học tập tốt, không ngừng trau dồi kiến thức ngoại ngữ để tìm 

được một công việc phù hợp. 

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

Tích cực xây dựng bài, tham gia đầy đủ mọi giờ học, hoàn thiện bài tập đầy đủ, chú ý 

chuẩn bị bài trước khi lên lớp, đồng thời tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Trường 

phát động.  
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT  
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Họ và tên: Âu Thị Ánh                           Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1995         Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Phú Lương, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3             Khóa học: 2018 – 2021 

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: Trung bình 

- Xếp loại tốt nghiệp:   Khá 

- Kết quả học tập ở Cao đẳng: 

 + Năm học 2019 - 2020: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Giỏi năm học 2018-2019. 

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 thao HSSV năm học 2020 – 2021 và ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.  

- Tham gia Hiến máu nhân đạo. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ của em là trở thành phiên dịch viên giỏi 

- Sở thích của em là đi du lịch, đọc sách báo, học tiếng Hàn và tìm hiểu văn hóa Hàn 

Quốc. 

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

- Ngoài việc học tập trên lớp em thường xuyên đọc sách báo liên quan đến chuyên ngành 

ngôn ngữ tiếng Hàn mà mình đang theo đuổi. 

- Ôn luyện để chuẩn bị cho các kỳ thi năng lực tiếng Hàn. Trau dồi thêm kiến thức về 

ngôn ngữ thông qua việc giao tiếp, luyện tập với bạn bè và tiền bối người Hàn Quốc. 
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Họ và tên: Bùi Thị Văn                           Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1997          Dân tộc: Mường 

Nơi sinh: Thành Mỹ, Thạch Thành, Thanh Hóa. 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3              Khóa học: 2018 – 2021 

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: 

Lớp phó. 

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:  

- Kết quả học tập ở Cao đẳng: 

 + Năm học  2019 - 2020: 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 ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.  

- Tham gia Hiến máu nhân đạo. 

- Tham gia hoạt động tình nguyện hè năm 2019-2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ của em là trở thành phiên dịch viên Tiếng Hàn. 

- Sở thích của em là thích đi du lịch, đọc sách, tìm hiểu văn hóa các  nước trên thế giới.  

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

- Ngoài việc học tập chăm chỉ trên lớp em còn đọc nhiều sách liên quan đến chuyên 

ngành, để nâng cao kỹ năng nghe- nói- đọc- viết. 

- Tham gia các buổi ngoại khóa để thực hành giao tiếp tiếng Hàn, không ngừng học hỏi 

kiến thức từ thầy cô và bạn bè. 
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Họ và tên: Đào Đức Tuấn                     Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 9/6/2001            Dân tộc: Kinh 

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

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2            Khóa học: 2019 – 2021 

Ngành học: Công nghệ kĩ thuật 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 K14- tiếng Hàn. 

- Chủ nhiệm CLB TNTN Vận Động Hiến Máu Nhân Đạo trường Cao đẳng KT-KT. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

 + Năm lớp 10: Trung bình 

 + Năm lớp 11: Khá 

 + Năm lớp 12: Trung bình 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Kết quả học tập ở Cao đẳng:  

 + Năm học 2019 - 2020: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Học sinh giỏi năm học 2019-2020. 

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 nhất nghề thiết kế kỹ thuật cơ khí tại hội thi tay nghề tỉnh Thái Nguyên. 

- Tham gia Hội thao HSSV Khỏe cấp trường năm học 2020 – 2021. Đạt giải nhất. 

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

Tham gia chương trình Tình nguyện hè năm 2019-2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ của em là trở thành một doanh nhân thành đạt.  

- Sở thích của em là nghiên cứu các thiết bị công nghệ. 

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

Thường xuyên học tập nghiên cứu ngoài học trên lớp ra còn phải nghiên cứu các tài liệu 

khác ở trên mạng internet hoặc các loại sách vở để nâng cao hiểu biết của bản thân. 
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Họ và tên: Ma Quang Tiền                 Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/03/2000      Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3          Khóa học: 2019 – 2021 

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:  

 + Năm lớp 11:  

 + Năm lớp 12:  

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Kết quả học tập ở Cao đẳng:  

 + Năm học 2019 - 2020: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập kì I của Trường. 

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 Tay nghề tỉnh Thái Nguyên năm 2020. 

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

- Chương trình tình nguyện mùa đông 

- Chương trình tình nguyện tiếp sức mùa thi 2020 tại THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thái 

Nguyên. 

- Chương trình chào tân sinh viên 2020-2021 

- Giải bóng đá nam HSSV khoa Điện 2020 

- Tình nguyện viên chương trình hiến máu nhân đạo. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Trở thành kỹ thuật viên. 

- Sở thích: thích đi du lịch,đọc sách. 

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

Thường xuyên đọc sách có liên quan đến chuyên ngành học để năng cao kỹ năng nghe, 

nói, đọc, viết. Tham gia các buổi ngoại khóa để thực hành giao tiếp. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung                Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 9/4/1999              Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thanh Ninh, Phú Bình, Thái Nguyên  

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2              Khóa học: 2019 - 2021 

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 2019 - 2020: 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 giai chương trình Tình nguyện hè năm 2019-2020 

- Tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2020 

- Tham gia Chương trình Chào tân sinh viên ĐHTN năm 2020 

- Tham gia Giải Bóng chuyền hơi HSSV năm 2020. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ của em là trở thành một doanh nhân thành đạt.  

- Sở thích của em là xem phim, nghe nhạc. 

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

Thường xuyên học tập nghiên cứu ngoài học trên lớp ra còn phải nghiên cứu các tài liệu 

khác ở trên mạng internet hoặc các loại sách vở để nâng cao hiểu biết của bản thân.  
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

PHÂN HIỆU TẠI TỈNH LÀO CAI 
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Họ và tên: Lý Thị Kiều                          Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 17/03/2000         Dân tộc: Dao 

Nơi sinh: Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3             Khóa học: 2018 – 2022 

Ngành học: Chăn nuôi 

Trường: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

 

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

Ủy Viên BCH đoàn Phân Hiệu, Ủy Viên Hội Sinh Viên, Bí thư Nông Lâm K3. 

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: Xét học bạ 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

+ Năm học 2018 - 2019: Xuất sắc 

+ Năm học 2019 - 2020: 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: 

Giải Ba cuộc thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Lào Cai. 

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

- Tham gia hoàn thành tất cả các hoạt động của Đoàn, Hội sinh viên. 

- Tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn bán người.  

- Tập huấn công tác đoàn. 

- Gala sắc xuân 2019. 

- Giải bóng đá nữ chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh mực Chăn nuôi Thú Y. Có công trình 

NCKH của mình được chứng nhận. Trước khi ra trường sẽ tạo được một loại thức ăn chăn nuôi 

của chính mình. 

- Thích nghệ thuật, các hoạt động thể thao. Luôn tích cực phân đấu để có thể hoàn thiện 

bản thân mình hơn. 

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

- Muốn học tốt phải tự nhận thức được mục tiêu và ước mơ của mình, bởi khi xác định 

được điều đó bạn sẽ có một lộ trình làm việc hiệu quả. 

- Đừng bao giờ chỉ trông mong những điều thầy cô dạy trên lớp, hãy tự mình nghiên cứu 

đọc thêm nhiều tài liệu trên sách, các phương tiện thông tin đại chúng. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hiền         Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 4/02/2000               Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Cốc San, Lào Cai 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                Khóa học: 2018 – 2022 

Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch & 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: Khá  

- Điểm thi vào đại học: 24.5 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

 + Năm học: 2018 – 2019: Giỏi 

+ Năm học: 2019 – 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khuyến khích học tập loại Giỏi HK1, HKII học 

bổng KKHT loại Xuất sắc năm học 2018-2019; HK I + II năm học 2019-2020 học bổng KKHT 

loại 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 hoàn thành tất cả các hoạt động của Đoàn, Hội sinh viên. 

- Tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn bán người.  

- Tập huấn công tác đoàn. 

- Tham gia vào câu lạc bộ hiến máu nhân đạo 

- Gala sắc xuân 2019 

- Giải bóng đá nữ chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành hướng dẫn viên du lịch giỏi 

- Thích đi du lịch, khám phá những điều mới, các hoạt động thể dục thể thao. Luôn tích 

cực phấn đấu để hoàn thiện bản thân mình hơn. 

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

- Trên lớp chú ý nghe giảng, hỏi đáp những vấn đề thắc mắc với giảng viên. 

- 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: Vàng Thị Mai                         Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 11/4/2001            Dân tộc: Mông 

Nơi sinh: Thào Chư Phìn, Si Ma Cai, Lào Cai 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2              Khóa học: 2019 – 2022 

Ngành học: Tiếng Trung Quốc 

Trường: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

 

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: 26.5 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

 + Năm học: 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất Sắc học kỳ I, II 

năm học 2019 - 2020.  

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 hoàn thành tất cả các hoạt động của Đoàn . 

- Tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn bán người.  

- Tập huấn công tác đoàn. 

- Gala sắc xuân 2019. 

- Giải bóng chuyền nữ chào mừng 26/3. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ được trở thành phiên dịch viên. 

 - Sở thích hát, thể thao và nấu ăn. 

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

- Đi học đầy đủ, chú ý nghe giảng, mạnh dạn hơn nữa, năng động hơn nữa. Tích cực tìm 

tòi học hỏi từ các bạn, thầy cô.  

- Tham gia vào các hoạt động kỹ năng mềm. 

- Tích cực nghe, nói, trao đổi bằng ngôn ngữ mình đang học. Chăm chỉ luyện chữ, học từ 

mới thường xuyên. Học tiếng Trung Quốc qua các bài hát, các bộ phim Tiếng Trung Quốc để 

nâng cao khả năng phản ứng. 

- Kiến thức thầy cô mang đến chỉ là một phần trong số tri thức chúng ta cần. Số còn lại 

chúng ta phải mày mò, tìm hiểu thêm từ sách báo truyền thống hay hiện đại.. 



Đại học Thái Nguyên    
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Họ và tên: Vàng Thị Oanh                      Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 17/5/2000            Dân tộc: Mông 

Nơi sinh: Thào Chư Phìn, Si Ma Cai, Lào Cai 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2              Khóa học: 2017 – 2021 

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: 

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: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 27.5 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

 + Năm học: 2019 - 2020: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất Sắc học kỳ I, II 

năm học 2019 - 2020.  

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 hoàn thành tất cả các hoạt động của Đoàn . 

- Tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn bán người.  

- Tập huấn công tác đoàn. 

- Gala sắc xuân 2019. 

- Giải bóng chuyền nữ chào mừng 26/3. 

5. Ƣớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ được trở thành giáo viên Mầm non tại địa phương để giúp đỡ các em học sinh 

nghèo tại địa bàn huyện Si Ma Cai. 

 - Sở thích văn nghệ, thể dục, thể thao, vẽ. 

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

- Đi học đầy đủ, chú ý nghe giảng, mạnh dạn hơn nữa, năng động hơn nữa. Tích cực tìm 

tòi học hỏi từ các bạn, thầy cô.  

- Muốn học tốt, muốn đi được xa được lâu thì trước tiên cần xác định được mục đích, 

mục tiêu ban đầu cũng nhưng ước mơ của bản thân, từ đó tự định ra được con đường mình đi, 

việc mình cần làm để đi được đến đích. 


