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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) được thành lập ngày 04 tháng 4 năm 1994 theo Nghị định số 

31/1994/NĐ-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. 
  

Đội ngũ cán bộ của Đại học không ngừng tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Hiện nay 

ĐHTN có 3.824 cán bộ viên chức với 2.460 cán bộ giảng dạy. Trong đó có 08 giáo sư; 135 phó giáo 

sư; 795 tiến sĩ; 10 Nhà giáo Ưu tú; 01 Thầy thuốc Nhân dân; 08 Thầy thuốc Ưu tú. Về chức danh nghề 

nghiệp, toàn ĐHTN có 148 giảng viên cao cấp, 515 giảng viên chính, 1.386 giảng viên. Trên 98% đội 

ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên. 

Đại học đang đào tạo 151 ngành và 221 chuyên ngành đào tạo đại học; 64 chuyên ngành trình 

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

bác sỹ chuyên khoa II; 04 chuyên ngành bác sĩ nội trú. Trong đó có 09 chương trình tiên tiến ở đại học 

được nhập khẩu và giảng dạy bằng tiếng Anh; 11 chương trình liên kết đào tạo quốc tế; 11 chương 

trình chất lượng cao. 

Quy mô HSSV Đại học Thái Nguyên tính đến 31 tháng 12 năm 2021: 64.943 sinh viên. Sinh viên hệ 

chính quy: 40.800; hệ vừa học vừa làm: 11.390; hệ cao đẳng, trung cấp: 3.799.  
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 16 

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 

2020 - 2021”. Kỷ yếu tập hợp những thông tin cơ bản, thành tích học tập, rèn luyện của sinh viên tiêu 

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

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

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

định bản thân. ĐHTN hi vọng các em sẽ tiếp thêm động lực và thổi bùng ngọn lửa say mê học tập trong 

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

cùng tiến bộ. Góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên ĐHTN có phẩm chất và năng lực tốt, có lòng tự 

trọng, trung thực, biết trọng danh dự, nghĩa khí,… đáp ứng tốt các yêu cầu chuẩn đầu ra của ngành, 

nghề được đào tạo, thích nghi và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, các 

yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, tìm được việc làm phù hợp sau khi ra trường. 

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

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

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

bản lần sau có chất lượng tốt hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

BAN BIÊN TẬP  
 
 

 

mailto:bancthssv.dhtn@moet.edu.vn
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BAN BIÊN TẬP NỘI DUNG 
 
 
 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 TS. Nguyễn Tất Thắng 
Trưởng ban Ban Công tác 

 Học sinh, sinh viên 
Trưởng ban 

2 TS. Nguyễn Minh Sơn 
Phó trưởng ban Ban Công tác 

Học sinh, sinh viên 
Phó trưởng ban 

3 TS. Nguyễn Đình Yên 
Phó trưởng ban Ban Công tác 

Học sinh, sinh viên 
Ủy viên 

4 CN. Nguyễn Vũ Hoàng 
Chuyên viên Ban Công tác 

 Học sinh, sinh viên 
Ủy viên 

5 ThS. Vũ Mai Phương 
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 6 

   

2 Trường Đại học Nông Lâm 17 

   

3 Trường Đại học Kinh tế & QTKD 28 

   

4 Trường Đại học Khoa học 39 

   

5 Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông 50 

   

6 Trường Đại học Y - Dược 61 

   

7 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 72 

   

8 Khoa Quốc tế 83 

   

9 Trường Ngoại ngữ 86 

   

10 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 94 

   

11 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 100 
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Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và sinh viên tiêu biểu 

năm học 2020 - 2021 cùng chụp ảnh lưu niệm 

✤✦✧ ⊱✿✿⊰ ✧✦✤ 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  
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Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Ngát    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 19/03/2000.        Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Minh Sinh- Quang Tiến- Tân Yên- Bắc Giang 

Hiện là sinh viên năm thứ: 4.   Khóa học: K53 

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: 

UV BCH Đoàn Trường ĐHSP- ĐH Thái Nguyên, UV BTK HSV Trường ĐHSP Thái 

Nguyên- ĐH Thái Nguyên. 

Liên chi hội Trưởng Liên chi hội sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học,UV BCH Liên chi 

đoàn Khoa Giáo dục Tiểu học, Bí thư Chi đoàn K53A- GDTH. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH 

        + Năm lớp 10: 8.5- Học lực: Giỏi 

        + Năm lớp 11: 8.4- Học lực: Giỏi 

        + Năm lớp 12: 8.6- Học lực: Giỏi 

         - Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

         - Điểm thi vào đại học: 21,25 

         - Kết quả học tập tại đại học: 

+ Năm học 2018-2019: 3.28- Xếp loại: Giỏi 

+ Năm học 2019- 2020: 3.54- Xếp loại: Giỏi 

+ Năm học 2020- 2021: 3.76- Xếp loại: Xuất Sắc 

          - Các học bổng đã nhận được: Học bổng khuyến khích học tập (3 lần: HKII năm học 

2019-2020; HKI, HKII năm học 2020-2021). 

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

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

- Tham gia NCKH đề tài “ Thiết kế hoạt động trải nghiệm giáo dục tài chính cho học sinh tiểu 

học” đạt loại Xuất Sắc. 

- Có bài báo “ Tổ chức dạy học khám phá theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học 

môn Khoa học 4 cho học sinh” đăng trên tạp chí Thiết bị giáo dục, số đặc biệt 2/ Tháng 7/2021. 

- Tham gia dân vũ “ Câu lạc bộ tôi là số 1” tại chương trình “ Tự hào sinh viên ĐHTN lần thứ 

II” đạt giải Nhất; Tham gia giải chạy Uprace- Vì cộng đồng 2021. 

- Tham gia giải chạy “ Tiếp sức đến trường” do TW ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. 

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

- Tham gia tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên hoàn thiện và đáp ứng các tiêu chuẩn của 

“Sinh viên 5 tốt” các cấp. 

- Tham gia hiến máu nhân đạo tại các chương trình “ Giọt hồng sang Thu”, “ Ngày chủ nhật đỏ”. 

- Tham gia tích cực Chiến dịch Tình nguyện hè 2021 và Chương trình tình nguyện “Vì môi 

trường xanh” Tham gia Chiến dịch “ Mùa hè xanh’’ tại Tân Yên- Bắc Giang. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích 

Luôn mơ ước được trở thành một người giáo viên, đem tri thức về với chính vùng quê mà 

mình đã sinh ra và lớn lên. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân 

Nên vạch ra mục tiêu mình mong muốn đạt được trong thời gian tới,theo dõi nghiêm ngặt quá 

trình thực hiện những mục tiêu đó của bản thân.  



 

 
  Đại học Thái Nguyên 

GƯƠNG SÁNG SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021  8 
 

 

Họ và tên: Đặng Thị Liên                  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/07/2000    Dân tộc: Kinh 

           Nơi sinh: Hải Phòng 

           Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4 

Ngành học: Giáo dục học 

Trường: Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

 

 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: Chi hội trưởng lớp Tâm lý - Giáo dục K53 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

  + Năm lớp 10:   7.3 

  + Năm lớp 11:   7.8 

  + Năm lớp 12:   8.5 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 19,7 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2018 - 2019:   2.14 

  + Năm học 2019 - 2020:   3.12 

  + Năm học 2020 - 2021:   3.43 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập kì 2 năm 2019 - 2020 

     Học bổng khuyến khích học tập kì 1 năm 2020 - 2021 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học, thi Olimpic 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 “ Tự hào truyền thống SV ĐHTN”, Tham gia chương trình kỉ niệm 71 năm thành 

lập HSV VN, Tham gia Hội diễn văn nghệ Trường Đại học Sư pham Thái Nguyên 

- Tham gia các giải bóng đá truyền thống, bóng chuyền sinh viên năm học 2020 - 2021,… 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Tôi thích nghề dạy học và tôi muốn trở thành người truyền lửa cho những thế hệ mai sau. 

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

Đầu tiên, khi làm bài tập thì ngoài cách thầy cô hướng dẫn thì mình nên nghiên cứu thêm một 

vài cách khác và tìm những dạng bài tương đương. Thứ hai, là khi nghe giảng trên lớp có chỗ 

nào chưa hiểu thì nên hỏi ngay và nên giơ tay phát biểu để hiểu bài hơn.  
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              Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh                     Giới tính: Nữ 

              Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/2001             Dân tộc: Kinh 

         

              Nơi sinh: Sơn Dương- Tuyên Quang

              Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3   Khóa học: K54 

              Ngành học: Giáo dục Toán 

              Trường: Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

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

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

 + Năm lớp 10: 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: 21.55 

- Kết quả học tập ở đại học: 

 + Năm học 2019-2020: 3.66/4 

 + Năm học 2020-2021: 3.87/4 

 - Các học bổng đã được nhận: “Học bổng khuyến khích học tập”học kì I năm 2021-2022; 

Học bổng của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020”. 

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 tích cực các phong trào do Đoàn- Hội, nhà trường tổ chức; Tham gia và hoạt động 

sôi nổi trong cácHội- Đội- Nhóm của trường. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một người giáo viên tốt, đem tới cho học sinh niềm đam mê với việc học toán. 

Hi vọng bản thân có thể là nguồn động lực và truyền cảm hứng tới các em học sinh ở địa 

phương mình sinh ra. 

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

Tăng cường tự học, thường xuyên trao đổi thắc mắc. Lập kế hoạch và mục tiêu học tập hợp lý, 

khoa học. 
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       Họ và tên: Hoàng Thị Thỏa   Giới tính: Nữ 

       Ngày, tháng, năm sinh:08/02/2000 Dân tộc: Nùng 

       Nơi sinh: Dân chủ - Hòa An - Cao Bằng  

       Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4            Khóa học: 2018-2022 

       Ngành học: Giáo dục Chính trị 

      Trường: Đại học Sư phạm -ĐH 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: Đạt học sinh Tiên tiến 

  + Năm lớp 11: Đạt học sinh Tiên tiến 

  + Năm lớp 12: Đạt học sinh Giỏi; đạt giải ba kì thi chọn học sinh Giỏi môn Giáo 

dục công dân cấp tỉnh 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 25.25 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2018 - 2029: học kỳ I: 3.32, rèn luyện: 86; học kỳ II: 3.53, rèn luyện: 90 

  + Năm học 2019 - 2020: học kỳ I: 3.29, rèn luyện: 92; học kỳ II: 3.34, rèn luyện: 91 

  + Năm học 2020 - 2021: học kỳ I: 3.71, rèn luyện: 93; học kỳ II: 4.0, rèn luyện: 90 

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

II năm học 2020 - 2021 của Trường ĐHSP - ĐHThái Nguyên 

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

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

Tham gia Nghiên cứu khoa học sinh viên đã được nghiệm thu (đạt 94 điểm); Danh hiệu sinh 

viên giỏi năm học 2019-2020 cấp Đại học Thái Nguyên 

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

Tham gia hiến máu tình nguyện (7 lần); Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể 

thao,cuộc thi trực tuyến do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phát động; 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 (có giấy chứng nhận)... 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

Trở thành một nhà giáo giỏi, học tập và sống hết mình với đam mê 

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: Nguyễn Hoàng Linh Trang Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 08/09/1999 Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 03 Khóa học: 2019 - 2023 

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:  

Ủy viên Ban Chấp Hành Liên chi Đoàn - Liên chi Hội khoa Lịch sử, Bí thư lớp Lịch sử K54.  

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: 28.0 điểm 

- Kết quả học tập ở đại học: 

+ Năm học 2019 - 2020: Điểm Rèn luyện: 89.5     Điểm học tập: 3.87 

+ Năm học 2020 - 2021: Điểm Rèn luyện: 90.5     Điểm học tập: 3.78  

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập tất cả các kì học từ năm nhất 

tới nay. 

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: 

- Hoàn thành lớp "Tập huấn kỹ năng truyền thông đồng đẳng về sức khỏe sinh sản và tình cho 

sinh viên" ngày 24- 25/4/2021 tại khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên.  

- Tham gia cuộc thi hiểu biết Giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục cho sinh viên Đại học 

Thái Nguyên năm 2020, thuộc đội thi của Trường Đại học Sư phạm và đạt giải nhất toàn đoàn 

ngày 23/12/2020 

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

- Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021 cấp trường. 

- Đạt danh hiệu "Thanh niên khỏe" cấp trường năm 2020-2021  

- Tham gia và nhận được giấy khen khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong 

trào tình nguyện năm học 2020 - 2021.  

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

học 2020 - 2021.  

- Tham gia cuộc thi “Tinh hoa Việt Nam” do Trung ương Đoàn tổ chức. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ được trở thành giáo viên môn Lịch sử. 

- Sở thích: đọc sách, du lịch khám phá, tham gia tình nguyện. 

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

- Lập thời khóa biểu tự học cho tất cả các môn, mỗi ngày dành thời gian tự học khoảng 3 

tiếng, tự đọc tài liệu tham khảo để hiểu sâu hơn nội dung đã học và tìm tòi nội dung mới, lập đề 

cương ôn tập ngay từ đầu năm đối với từng môn học, lập nhóm để chia sẻ phương pháp học tập. 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ                            Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 14/08/2000                  Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hương Vĩ - Yên Thế - Bắc Giang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                       Khóa học: 2018-2022 

Ngành học: Ngữ văn 

Trường: Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

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

Chi hội phó chi hội Ngữ Văn K53 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

+ Năm lớp 10: 7.8 

+ Năm lớp 11: 7.8 

+ Năm lớp 12: 8.0 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 17,85 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018 - 2019: 2.96 

 + Năm học 2019 - 2020: 3.23 

 + Năm 2020 - 2021: 3.76 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập học kì II năm học 2020-2021; 

Học bổng khuyến khích học tập học kì I năm học 2021-2022.          

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 nghiên cứu khoa học đoạt giải nhất Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” tỉnh Thái Nguyên 

lần thứ XVII - năm 2021 (Tên đề tài: Rèn luyện kỹ năng tư duy trong hoạt động đọc hiểu văn 

bản cho học sinh Phổ thông dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên) 

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

- Tham gia nhiều hoạt động Đoàn - Hội do Đoàn thanh niên Hội sinh viên trường Đại học Sư 

Phạm - Đại học Thái Nguyên phát động. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Mong muốn trở thành một người giáo viên có đầy đủ đạo đức và kiến thức. 

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

- Trên lớp luôn chú ý nghe giảng và thực hiện những nhiệm vụ giảng viên yêu cầu. Về nhà sẽ dành 

thời gian xem lại bài và làm bài tập, với những nội dung cần học thuộc thì sẽ học vào sáng sớm. 
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          Họ và tên: Sùng Thị Mai                      Giới tính: Nữ 

          Ngày, tháng, năm sinh: 18-10-2000      Dân tộc: Mông 

          Nơi sinh: Bản Séo Mả Pán- Khao Mang- Mù Cang Chải- Yên Bái 

          Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4           Khóa học: K53 

          Ngành học: Vật Lý 

          Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên 

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

 Ủy viên Ban chấp hành Liên chi hội Lý - Hóa - Sinh 

 2. Thành tích học tập:  

- Thành tích học tập ở THPT: 

        + Năm lớp 10: Khá  

        + Năm lớp 11: Khá.  

        + Năm lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào Đại học: 19.6 

- Kết quả học tập ở Đại Học: 

        + Năm học 2018-2019: 2.42 

        + Năm học 2019-2020: 3.44 

        + Năm học 2020-2021: 3.73 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Vallet năm 2021; Học bổng khuyến khích học tập 

(kỳ I và kỳ II năm học 2020-2021;  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 ĐHTN trở lên 

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

  - Tích cực tham gia các hoạt động công tác Đoàn - Hội của Trường và các hoạt động phong 

trào của Khoa: Thanh niên Khỏe, Hiến máu tình nguyện, tham gia tập huấn Lớp- Đoàn- Hội, tích 

cực tham gia các phong trào tình nguyện tại địa phương ở Định Hóa và  ở huyện Mù Cang Chải, 

tham gia chào đón tân sinh viên K55 năm học 2020-2021; tham gia giao lưu bóng đá với du học 

sinh người Lào, tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-21 năm học 

2020-2021, tham gia nghiên cứu khoa học cấp khoa, tham gia cuộc thi “ Thiết kế bài giảng E-

learning”, tham gia cuộc thi “ Thanh niên khỏe” cấp trường, tham dự tọa đàm “ Chinh phục tiếng 

Anh- Hội nhập Quốc tế”; tham gia “ Ngày hội thanh niên” do BCH LCĐ Lý- Hóa- Sinh tổ chức. 

 5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Mơ ước trở thành cô giáo mang cái chữ về cho bản làng, góp phần xây dựng Đất nước. 

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

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, chú ý nghe giảng trong giờ học và ghi chép nội dung học 

một cách đầy đủ, chịu khó tham khảo những tài liệu chuyên ngành ngoài giáo trình. 

- Sống kỷ luật, cố gắng hoàn thành những mục tiêu mà bản thân tự đặt ra trong mỗi giai đoạn 

cụ thể. 
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Họ và tên: Trần Kim Ngân           Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:20/03/2001      Dân tộc: Sán Chí 

Nơi sinh:Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ : 3     Khoá học: 2019-2023 

Ngành học: Sư phạm Hoá học 

Trường: Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

 

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

Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi Hội Lý- Hoá- Sinh; Lớp trưởng lớp Hoá K54. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

+Năm lớp10: 9,1 

+ Năm lớp11: 9,1 

+ Năm lớp12: 9,1 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đã tốt nghiệp năm 2019 

- Điểm thi vào đại học: 24,35. 

- Kết quả học tập ở đại học: 

+ Năm học 2019- 2020: 3,54/4,0 

+Năm học 2020- 2021: 3,83/4,0 

- Các học bổng đã được nhận: 1 học bổng khuyến khích học tập.  

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: 

- Bài báo “Chế tạo một bước vật liệu tổ hợp cấu trúc nano than trấu/Fe3O4 bằng phương 

pháp đồng kết tủa có sự hỗ trợ của siêu âm và thăm dò ứng dụng xử lý kháng sinh 

sulfamethoxazole trong nước” được đăng trên tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái 

Nguyên ngày 31/08/2021. 

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

- Tham gia tích cực trong công tác Đoàn- Hội và các hoạt động phong trào.Nhận được danh 

hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp trường năm 2021. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Trở thành một người giáo viên giỏi. 

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

- Tìm ra phương pháp học tập phù hợp, luyện ghi nhớ, nghe giảng và làm bài tập. 



 

 
  Đại học Thái Nguyên 
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Họ và tên:Chu Thị Diệu Linh         Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng năm sinh: 15/07/2000   Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm 4              Khóa học: 2018- 2022 

Nghành học Giáo dục Mầm non. 

Trường: Đại học Sư Phạm - ĐH Thái Nguyên. 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiệnnay: 

Liên chi Hội trưởng khoa Giáo dục Mầm non 

Ủy viên BCH LCĐ khoa Giáo dục Mầm non. 

Lớp trưởng lớp Mầm non K53B 

2. Thành tích họctập: 

- Thành tích học tập ởPTTH: 

+Năm lớp10: Điểm trung bình năm học  7,2   ; đạt học sinh tiên tiến. 

+ Năm lớp11:Điểm trung bình năm học  7,3   ; đạt học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp12:Điểm trung bình năm học 7,5; đạt học sinh tiên tiến 

- Xếp loại tốtnghiệp:Khá 

- Điểm thi vào đại học: Xét điểm thi THPT đạt điểm: 6.65 

- Kết quả học tập ở đại học: 

+ Năm học: 2019- 2020: 3.07 

+ Năm học 2020 - 2021:3.88 

- Các học bổng đã nhận:Học kì II năm học 2018- 2019; Học kì II năm học 2020-2021. 

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 làm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, tên đề tài: Đề xuất nội dung giáo dục 

phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo người dân tộc thiểu số ở trường mầm non”  

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

- Tham gia hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ IV năm 2021, cuộc thi trực tuyến " 90 năm vẻ 

vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" do Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tổ chức. 

- Tham gia tình nguyện: đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

và hỗ trợ người học quay trở lại trường tại trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ 

chức (06.3.2021). 

- Tham gia liên hoan các câu lạc bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ nhất. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

-Trở thành một người giáo viên mầm non mẫu mực, là tấm gương sáng, thành công và trở 

thành nhân tố có ích cho tương lại đất nước và xã hội. 

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

- Chăm chỉ, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai sau này. 

- Học tập kinh nghiệm từ thầy cô giáo, bạn bè. Từ những buổi thực tập, thực tế chuyên môn 

tại các trường mầm non, từ đó vun đắp, xây dựng cho tương lai sau này. 
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Họ và tên: Phạm Trung Kiên   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/2000               Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

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

Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh 

Trường: Đại học Sư phạm - ĐH 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 - Tốt 

  + Năm lớp 11: Khá - Tốt 

  + Năm lớp 12: Giỏi - Tốt 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 20,5 

- Kết quả học tập ở đại học:  

  + Năm học 2020 - 2021: 3,91/4.0 

- Các học bổng đã được nhận: 

  + Học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm 2021-2022 

  + Học bổng khuyến khích học tập học kì 2 năm 2020-2021 

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: 

  + Đã tham gia Cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2021  

  + Đã tham gia Cuộc thi Star Awards 2020 cụm Đại học Thái Nguyên và đạt giải 

Consolation Prize. 

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

- Tham gia ngày hội Thanh niên khoẻ cấp Trường ngày 28/03/2021; Chiến dịch thu gom phế 

liệu “Vì miền Trung ruột thịt” ; Tham gia Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2021 trong suốt 6 

tuần từ ngày 17.5 - 27.6.2021 

- Là thành viên của đội thi đạt giải Ba khi tham gia chương trình Dạ hội chào năm mới - 

World colours. 

- Tham gia cuộc thi Star Award 2020 của cụm Thái Nguyên do Đại Học Thái Nguyên tổ chức. 

- Tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp cấp trường” năm học 2019-2020 do Đoàn thanh 

niên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức và đạt giải Ba. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Thích đọc sách và tổ chức những lớp học bồi dưỡng ngoại ngữ miễn phí cho học sinh, sinh 

viên không chuyên. 

- Theo em, phương pháp dùng sách nói trong học ngoại ngữ có thể giúp các bạn học sinh 

học từ vựng nhanh hơn, hiệu quả hơn. 
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Họ và tên: Lê Sỹ Lũy                                  Giới tính: Nam 

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1994             Dân tộc: Kinh 

 Error! Not a valid link.Nơi sinh: Yên Đồng - Yên Mô - Ninh 

Bình 

 Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                  Khóa học: 2018 - 2022 

      Ngành học: Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 

   Trường: Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 

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

    Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa CNSH&CNTP, Trường ĐH Nông Lâm  

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: 18,5 (năm 2012); 24,5 (năm 2016); 27,5 (năm 2017) 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  + Năm học 2018-2019: Xuất sắc 

  + Năm học 2019-2020: Xuất sắc 

  +.Năn hoc 2020-2021: 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: 

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. 

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

- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường 

tổ chức. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Sau khi tốt nghiệp làm việc theo đúng chuyên ngành. 

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

- Trên lớp chú ý nghe Giảng viên giảng dạy, về nhà chủ động tìm tài liệu tham khảo đọc để 

tích lũy kiến thức 
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    Họ và tên: Lê Thị  Phương               Giới tính:Nữ  

    Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/2000   Dân tộc:Nùng  

    Nơi sinh:Háng Cáu -Kim Lư -Na Rì -Bắc Kạn  

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        Khóa học:2018-2021 

    Ngành học:Nông Nghiệp Công Nghệ Cao . 

    TError! Not a valid link.rường:Đại học Nông Lâm - ĐH Thái 

Nguyên. 

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

     Lớp trưởng lớp K50 Nông nghiệp công nghệ cao . 

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:25,5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  + Năm học  2018-2019: Tiên Tiến  

  + Năm học 2019-2020: Xuất sắc  

  +Năm học 2020-2021: Xuất sắc  

- Các học bổng đã được nhận: 

   + Học bổng khuyến khích học tập từ 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: 

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

- Tích cực tham gia các phong trào Đoàn-Hội do nhà Trường tổ chức 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ trở thành 1 kỹ sư có tay nghề, có trình độ khi theo học ngành Nông nghiệp công 

nghệ cao. 

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

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp cũng như ngoại khoá .Tìm hiểu các tài 

liệu và nâng cao tay nghề ngoài giờ lên lớp  
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Họ và tên: Hà Minh Tâm                Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 16/09/2002  Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Xóm Trạng, Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2       Khóa học: 2020-2025 

Ngành học: Thú Y       

Trường: Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 

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

     Lớp trưởng lớp K52- 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 giỏi 

  + Năm lớp 12: Học sinh giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 25.2 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

  + Năm học  2020-2021: 3.61/4 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng của công ty, “Học bổng khuyến khích học tập” học 

kì I và học kì II năm học 2020-2021  của trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

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

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

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

- Tham gia câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện trường Đại học Nông lâm Thái 

Nguyên 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sau khi tốt nghiệp ra trường em mong muốn có công việc ổn định và thu nhập tốt sau đó sẽ 

mở một trang trại chăn nuôi lợn hướng tới thị trường xuất khẩu. 

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

- Là một sinh viên, em luôn sắp xếp thời gian trong ngày của mình theo thời gian biểu và 

thực hiện theo nó một cách khoa học. 
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Họ và tên: Đoàn Phương Anh  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/2002 Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2 Khóa học: K52 

Ngành học: Chăn Nuôi Thú Y 

Trường: Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 

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

     Bí thư chi đoàn K52-Thú Y-N01. 

     Ủy viên ban chấp hành liên chi hội trường Đại học Nông Lâm. 

     Ban chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên 5 tốt. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

+ Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 11: Học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 12: Học sinh tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 24 

- Kết quả học tập ở đại học: 

+ Năm học 2020-2021: 3.45/4 

- Các học bổng đã được nhận: học bổng “khuyến khích học tập” của trường đại học Nông 

Lâm Thái Nguyên học kì I và II năm học 2020-2021. 

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 do Đoàn - Hội, nhà trường tổ chức; Tham gia và hoạt 

động sôi nổi trong các Hội - Đội - Nhóm của trường. 

5. Ước 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. 

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

- Tăng cường tự học, thường xuyên trao đổi thắc mắc. Lập kế hoạch và mục tiêu học tập. 
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Họ và tên: Trần Văn Quang   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 06/09/1998 Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Nam Hưng-Tiền Hải-Thái Bình 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5 Khóa học: K49 

Ngành học: Chăn nuôi thú y 

Trường: Đại học nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 

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

    Ủy Viên ban chấp hành liên chi đoàn khoa Chăn Nuôi Thú Y  

    Bí thư chi đoàn K49-Thú Y-N02 

    Phó chủ nhiệm câu lạc bộ một sức khỏe thái nguyên  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

+ Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 11: Học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 12: Học sinh tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- 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  

                       + Năm học 2020 - 2021 : Giỏi  

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

của trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên 

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

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

- Đạt giải tư cuộc thi hoạt động câu lạc bộ sinh viên một sức khỏe năm 2020-2021 của mạng 

lưới một sức khỏe Việt Nam . 

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

- Tham gia tích cực các phong trào do Đoàn- Hội, nhà trường tổ chức;  

5. Ước 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.  

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

- Tăng cường tự học, song song với đó cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội để phát 

triển kĩ năng mềm hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. 
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    Họ và tên: Vàng A Chua   Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh:05/06/2000  Dân tộc: H’Mông 

    Nơi sinh: Điện Biên Đông - Lai Châu 

Error! Not a valid link.Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4         

Khóa học: 2018 - 2022 

    Ngành học: Quản lý tài nguyên rừng, Khoa Lâm Nghiệp 

    Trường: Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 

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

     Lớp phó học tập chi đoàn 50-QLTNR 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

 + Năm lớp 10: 7,4 

   + Năm lớp 11: 7,7 

              + Năm lớp 12: 7,7 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt            Điểm thi vào đại học: 21,15 

- Kết quả học tập ở Đại học:   

    + Năm học 2018 - 2019: 3.33 

   + Năm học 2019 - 2020: 3.77 

   + Năm học 2020 - 2021: 3.55 

- Các học bổng đã được nhận: Không 

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

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

- Tham gia Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lĩnh vực Lâm nghiệp, trường Đại học 

Nông Lâm năm 2020, đồng tác giả bài báo khoa học đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Lâm Nhgiệp, số 5, 2021. 

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

- Tham gia Hội thi Ánh sáng soi đường  lần thứ IV, thanh niên khỏe, các hoạt động tuyên 

truyền an toàn giao thông, lưu văn hóa quốc tế năm 2021. 

- Tham gia tập huấn Sử dụng phần mềm đánh giá Hoạt động ngoại khóa, Quyền và sức khỏe 

tình dục cho Sinh viên do Hội SV Trường tổ chức. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành chiến sĩ kiểm lâm có kiến thức vững vàng trong lĩnh vực lâm nghiệp, Quy hoạch 

xây dựng các mô hình trồng và quản lý bảo vệ rừng. 

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

- Tập trung nghe giảng viên dạy trên lớp; Tự giác trong việc học tập, chủ động tìm hiểu 

thêm kiến thức ngoài giáo trình, không lạm dụng các thiết bị điện tử trong quá trình học. 
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        Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Trang     Giới tính: Nữ 

        Ngày, tháng, năm sinh: 07/04/2001        Dân tộc: Tày 

        Nơi sinh: Trung tâm y tế huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên 

        Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3            Khóa học: 2019 - 2024 

        Ngành học: Khoa học môi trường 

        Trường: Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên. 

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

     Uỷ viên BCH hội sinh viên Trường Đại học Nông lâm 

     Lớp phó học tập 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: 28,4 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  + Năm học 2019-2020: Xuất sắc  

  + Năm học 2020-2021: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng Khuyến khích học tập 

  + Học bổng Canon - Chắp cánh nhân tài 

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 do Đoàn - Hội và Nhà trường tổ chức (Nghiên cứu khoa 

học, Các chương trình tình nguyện, Văn nghệ,…). 

- Tham gia và hoạt động sôi nổi trong các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm của của trường. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Bằng những gì em học được và trải nghiệm em muốn giúp mọi người được sống trong một 

môi trường trong lành hơn; em muốn cống hiến sức mình cho sự phát triển bền vững 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. Rèn luyện 

kỹ năng và thái độ tự học thật tốt... Khi học bài nên học với tâm trạng thật thoải mái và cần sắp 

xếp thời gian học sao cho hợp lý, học xong áp dụng cho thực tế sẽ giúp ta hiểu bài hơn và nhớ 

lâu hơn.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  Đại học Thái Nguyên 

GƯƠNG SÁNG SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021  25 
 

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Trà           Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/2001     Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Quỳnh Phụ - Thái Bình  

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3         Khóa học: 2019-2023 

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp 

Trường: Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 

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

Lớp trưởng lớp KTNN51 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: Đạt danh hiệu học sinh tiên tiến năm học 2016-2017 

  + Năm lớp 11:Đạt danh hiệu học sinh tiên tiến năm học 2017-2018 

  + Năm lớp 12:Đạt danh hiệu học sinh tiên tiến năm học 2018-2019 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá  

- Điểm thi vào đại học: 23.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  + Năm học 2019-2020 : 3.36/4 

  + Năm học 2020-2021: 3.64/4 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng khuyến khích học tập kỳ  2 năm học 2019-2020 

+ Học bổng khuyến khích học tập kỳ 1, kỳ 2 năm học 2020-2021 

+ Học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2021-2022 

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 do Đoàn- Hội, nhà trường tổ chức; Tham gia và hoạt 

động sôi nổi trong cácHội- Đội- Nhóm của trường. 

5.  Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành Kế toán viên giỏi. Đồng thời tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các gia 

đình có  hoàn cảnh khó khăn.Cống hiến sức mình, tích cực tiếp thu những tri thức của nhân loại, 

lao động, sáng tạo và cống hiến cho xã hội   

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

- Tích cực học hỏi, tìm hiểu môn học trước và sau khi đến trường. Tích cực tham gia các 

hoạt động ngoại khóa, các lớp học kỹ năng do trường, khoa tổ chức.  
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Họ và tên: Vũ Thu Trà   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:16/09/2000 Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Bình Giang - Hải Dương 

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

Ngành học: Khoa học và Quản lí Môi trường 

Trường: Đại học Nông Lâm - ĐH 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 khá 

+ Năm lớp 11: Học sinh giỏi 

+ Năm lớp 12: Học sinh giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 24.05 

- Kết quả học tập ở đại học: 

+ Năm học 2018-2019: 3.85/4 

+ Năm học 2019-2020: 3.54/4 

+ Năm học 2020-2021: 3.67/4 

- Các học bổng đã được nhận: “Học bổng Nam Hòa Xanh cho sinh viên có điểm đầu vào cao 

nhất” năm 2018-2019; Giải Vàng cho sinh viên có thành tích cao nhất các năm học 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021. 

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 tiếng Anh trong sinh viên Star Awards năm 2020 do Trung ương Hội 

sinh viên Việt Nam phát động và tổ chức;  

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

- Tham gia tích cực các phong trào do Đoàn - Hội, nhà trường tổ chức; Tham gia và hoạt 

động sôi nổi trong các Hội - Đội - Nhóm của trường. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Đem lại giải pháp bền vững, vừa phát triển sinh kế cho người dân tộc thiểu số, vừa bảo tồn 

được các loài cây thuốc quý tại Việt Nam. 

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

- Tập trung nghe giảng trên lớp, nếu như có khúc mắc thì phải hỏi ngay giáo viên. 
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 Họ và tên: Hoàng Văn Đại  Giới tính: Nam 

      Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1999 Dân tộc: Mông 

      Nơi sinh: Đình Phùng - Bảo Lạc - Cao Bằng 

      Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3             Khóa học: K51 

      Ngành học: Du lịch sinh thái 

      Trường: Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 

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

     Thành Viên trong BTDTT của Trường Đại học Nông Lâm (Đại diện cho Khoa QLTN)  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

+ Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 11: Học sinh trung bình 

+ Năm lớp 12: Học sinh tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 26.25 

- Kết quả học tập ở đại học: 

+ Năm học 2019-2020: 2.44 

+ Năm học 2020-2021: 3.31 

- 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: 

- Giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-

2021 

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

- Tham gia hiến máu tình nguyện, Ủy viên BTDTT của Đoàn Trường, Tham gia tổ chức các 

Hội thao, Hội khỏe do Đoàn nhà trường tổ chức 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một người hướng dẫn viên du lịch, muốn đi xa trải nghiệm những thứ mới mẻ, 

Thích thể thao và đi du lịch, khám phá  

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

- Lên lớp luôn hăng hái phát biểu chú ý thầy cô giảng dạy và tiếp thu bên ngoài nhiều hơn, 

học trên lớp là phần lớn. Các bài tập thầy cô giao luôn làm đầy đủ và nộp đúng hạn. Thường phát 

biểu nhiều hơn ghi chép . 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  Đại học Thái Nguyên 

GƯƠNG SÁNG SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021  29 
 

Error! Not a valid link.         Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo       Giới tính: 
Nữ 
           Ngày, tháng, năm sinh: 11/06/2000           Dânt ộc:Kinh 

           Nơi sinh: TP. Thái Nguyên, TháiNguyên 

           Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        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 chi đoàn K15-Kế toán kiểm toán.  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

        + Năm lớp 10: Học sinh Giỏi. 

        + Năm lớp 11: Học sinh Giỏi, Đạt chứng chỉ nghề loại Giỏi chuyên ngành Kế toán 

doanh nghiệp. 

        + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi. 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 

- Kết quả học tập ở đại học: 

        + Năm học 2018-2019: 3.66 Xuất sắc  

        + Năm học 2019-2020: 3.9 Xuất sắc 

        + Năm học 2020-2021: 4.0 Xuất sắc 

- 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. 

        + Đạt học bổng loại Xuất sắc năm học 2020 - 2021. 

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

TDTT…. Từc ấp Đại học Thái Nguyên trởl ên: 

                   + Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời bBc” năm 2021 

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

học 2020-2021. 

                   + Đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung Ương năm học 2019-2020. 

                   + Đạt loại giỏi nghiên cứu khoa học; 

                     + Có bài báo được được đăng trên Tạp chí Tài chính của Bộ tài chính số ISSN-2615-8973. 

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

- Tham gia hội thi Ánh sáng soi đường năm 2021. 

- Tham gia cuộc thi “Olympic Tiếng Anh toàn quốc” năm 2021. 

- Tham gia chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII – Thái 

Nguyên 2021. 

- Đạt giải nhì đồng đội Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm sinh viên Kế toán - Kiểm toán tài năng. 

- Đạt giải khuyến khích tại cuộc thi tìm hiểu về hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

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

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: Trở thành 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, 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: Đỗ Thị Thuý Gấm                    Giới tính:Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh:20/10/2002              Dân tộc:Kinh 

 Error! Not a valid link.   Nơi sinh: TYT Cẩm Giàng - Bạch Thông - Bắc Kan 

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

    Ngành học: Kế Toán  

    Trường: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên 

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

    Thư kí - Thành viên Ban chủ nhiệm clb Bóng chuyền triển vọng. 

     Lớp phó học tập chi đoàn K17 - Kế Toán 4. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: 7.6 

  + Năm lớp 11: 7.6 

  + Năm lớp 12: 7.8 

- Xếp loại tốt nghiệp: không xếp loại 

- Điểm thi vào đại học: xét học bạ đạt 23.5 điểm 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2020-2021 học kỳ I: 3.13 

  + Năm học 2020-2021 học kỳ II: 3.31 

- Các học bổng đã được nhận: không 

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 vào thư ký - ban chủ nhiệm clb bóng chuyền triển vọng, ban tổ chức các giải 

bóng giao lưu, giải bóng giao hữu Việt Cam Lào . Các hoạt động tình nguyện: Ủng hộ Bắc 

Giang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid, Trồng cây xanh cho nhà trường, tình nguyện tiếp sức đến 

trường, hỗ trợ sinh viên tiêm Vacine Covid. Flashmob, tham gia ngày hội Thanh Niên Khoẻ, 

cuộc thi ánh sáng soi đường. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Là một kế toán giỏi trong công ty lớn, thích đi tình nguyện,tham gia văn nghệ. 

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

- Học tập sẽ không là vấn đề khó khăn nếu bạn chăm chỉ, lắng nghe, tiếp thu từ thầy cô, bạn 

bè và mọi người xung quanh. Ngoài ra, bạn cần giao lưu với mọi người, tham gia các hoạt động 

khác để bản thân trở nên năng động hơn.  
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    Họ và tên: Bùi Thành Công              Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/2000    Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4;       Khóa học: 2018 - 2022 

    Ngành học: Tài chính - Ngân hàng 

    Trường: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. 

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

    Ủy viên BCH Liên Chi đoàn Khoa Ngân hàng - Tài chính. 

    Bí thư Chi đoàn K15 - Tài chính Doanh nghiệp. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: Đạt danh hiệu Học sinh giỏi 

  + Năm lớp 11: Đạt danh hiệu Học sinh giỏi 

  + Năm lớp 12: Đạt danh hiệu Học sinh giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2018 - 2019: 3.69 

  + Năm học 2019 - 2020: 3.45 

  + Năm học 2020 - 2021: 3.91 

- 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: 

-  Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương” năm học 2019-2020. 

- Khen thưởng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên” cấp 

ĐHTN năm 2020 - 2021. 

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

- Tham gia các hoạt động do Đoàn - Hội tổ chức như các hoạt động tình nguyện, các cuộc 

thi học thuật dành cho cán bộ Đoàn - Hội,… 

- Tham gia tích cực trong hoạt động phong trào Sinh viên 5 tốt. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: Phấn đấu học hỏi để trở thành một doanh nhân thành đạt. 

- Sở thích: Xem phim, đọc sách, nghe nhạc 

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

- Phân bố thời gian học tập hợp lý, học tới đâu chắc tới đó. 

- Không ngại thắc mắc, không hiểu vấn đề nào thì cầnphải hỏi kĩ giảng viên. 
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     Họ và tên:   Dương Thị Ngọc                    Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh:    02/11/2000         Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4               Khóa học:2018-2022 

    Ngành học: Quản trị kinh doanh 

    Trường: Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh 

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

2. Thành tích học tập: 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2018-2019: Khá 

  + Năm học 2019-2020: Giỏi 

  + Năm học: 2020-2021: Giỏi 

- Các học bổng được nhận: Học bổng khuyến khích học tập các kỳ học năm học 2018-2019, 

năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021. 

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 như sau: 

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

- Tích cực tham gia các công tác Đoàn - Hội và các phong trào của trường, lớp; tham gia 

chuẩn bị, chào mừng tân sinh viên, chào xuân của Khoa; tham gia Hội thi Ánh sáng soi đường, 

Ngày hội Thanh niên khỏe do Đoàn trường phát động, chương trình Hành trình khởi nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên, Ý tưởng sáng tạo sinh viên Việt Nam. Tích cực tham gia ủng hộ các phong 

trào Đoàn, Hội và nhà trường phát động. 

- Gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện, nỗ lực vượt qua khó 

khăn để hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện đúng thời gian, đúng tiến độ với kết quả tốt 

nhất. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Thành lập một doanh nghiệp riêng về Xuất Nhập khẩu. 

- Sở thích: Thích chạy bộ, đọc sách, nghe những câu chuyện nói về sự lạc quan, sự tự tin và 

động lực cuộc sống. 

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

- Đọc bài trước khi đến lớp, tìm hiểu những thông tin thực tế liên quan đến bài học. Trên lớp 

tập trung nghe giảng, hăng hái phát biểu, ghi chép lại những nội dung chính. Trao đổi, thảo luận 

với bạn bè về những vấn đề thắc mắc sau những buổi học, tích cực làm việc nhóm. Lên kế 

hoạch, mục tiêu làm việc trong 1 ngày cụ thể.  
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    Họ và tên: Nông Thùy Linh                 Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/2001       Dân tộc: Tày 

    Nơi sinh: Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3            Khóa học: 2021-2022 

    Ngành học: Tài Chính - CLC  

    Trường: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

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

    Phó Bí Thư lớp K16 CLC 01 

    Lớp trưởng lớp K16 CLC 01 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: Học sinh tiên tiến 

  + Năm lớp 11: Học sinh tiên tiến 

  + Năm lớp 12: Học sinh tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 21.15 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học: 2019-2020: 3.33 

  + Năm học: 2020-2021: 3.30 

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

- Tham gia vòng loại cuộc thi ASEAN International Students Competition (AISC) 

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

- Tham gia cuộc thi văn nghệ chào mừng tân sinh viên K17 

- Tham gia hoạt động Tết Trồng Cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ  

- Tham gia cuộc thi Ngày hội Thanh niên khỏe  

- Tham gia cuộc thi “ Ánh sáng soi đường”  

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ứớc mơ của em là trở thành người có giá trị cho nhà trường và xã hội  

- Sở thích: học tiếng anh, giao lưu học hỏi bạn bè quốc tế 

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

- Em chú ý thầy cô giảng bài, đọc trước bài khi đến lớp và xem lại các bài đã học. 
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    Họ và tên: Tạ Văn Luận                       Giới tính: Nam 

Error! Not a valid link.    Ngày, tháng, năm sinh: 02/07/2001       Dân 

tộc: Kinh 

    Nơi sinh: xã Tân Khánh - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 03          Khóa học: 2019 - 2023 

    Ngành học: Kế toánKiểm toán 

    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 Hội Sinh viên Khoa Kế toán, Chi hội Phó chi hội K16 - Kế 

toán kiểm toán, Lớp K16 - Kế toán kiểm toán. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: 7.8 

  + Năm lớp 11: 8.0 

  + Năm lớp 12: 8.0 

- Xếp loại tốt nghiệp: (Từ năm 2019 không xếp loại tốt nghiệp) 

- Điểm thi vào đại học: 23.4 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  +Năm học 2019 - 2020: 3.72 

  + Năm học 2020 - 2021: 4.0 

- 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: 

- Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2019 - 2020, Nhận giấy 

khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2020 - 

2021” của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên trao tặng. 

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

- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào về tình nguyện, các chương trình học thuật, 

các cuộc thi, tích cực tham gia các hội thảo và chương trình giao lưu quốc tế do Đoàn Thanh 

niên - Hội Sinh viên Đại học Kinh tế & QTKD tổ chức. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ của em là trở thành một giảng viên 

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

- Kinh nghiệm học tập của bản thân em là luôn tự giác học tập và tìm đọc các thông tin trên 

mạng xã hội, đừng ngần ngại việc thắc mắc và tự đặt ra nhiều câu hỏi. 
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Họ và tên: Lương Mỹ Linh   Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/2002 Dân tộc: Tày 

    Nơi sinh: Trùng Khánh - Văn Lãng - Lạng Sơn 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2        Khóa học: 2021-2022 

    Ngành học: Marketing 

    Trường: Đại học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh 

1. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: 7,7 XL Khá 

  + Năm lớp 11: 7,8 XL Khá 

  + Năm lớp 12: 8,3 XL Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 23,7 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2020-2021: 3.63 XL Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT 

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

- Tích cực tham gia các phong trào do Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên phát động: 

- Tham gia giải bóng chuyền hơi nam nữ giữa các CLB và ngày hội thanh niên khỏe 

- Tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình “Xuân Hồng Tueba” ngày 27/3/2021. 

Tham gia cuộc thi Olympic tiếng anh toàn quốc 

3. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Là một người năng động, yêu thích công nghệ và những gì mới mẻ thì khi còn là sinh viên 

em muốn tham gia các cuộc thi của khoa, trường để có thêm kiến thức và tăng kiến sự tự tin 

cũng như kiến thức. Sau đó em sẽ tích lũy thêm kiến thức về marketing để sáng tạo ra những nội 

dung SEO thật đỉnh ạ.  

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

- Tự giác, chủ động ôn tập, tìm hiểu và chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

- Học tới đâu, chắc tới đó. Ta cần hình thành cho bản thân thói quen chuẩn bị bài trước khi 

đến lớp và ôn lại bài sau giờ học. Việc ôn lại bài sẽ giúp chúng ta củng cố lại kiến thức mà ta đã 

được nghe giảng trên lớp. Còn việc chuẩn bị bài sẽ giúp ta nắm được nội dung cần chú ý  để khi 

lên giảng đường có thể nhờ thầy cô giải đáp thắc mắc.Tập trung nghe giảng và ghi chép bài đầy 

đủ. Việc ghi chép bài đầy đủ giúp ta có tài liệu để ta ôn tập lại kiến thức trước khi bước vào kì 

thi. Học chung với nhóm để dễ dàng trao đổi bài 
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Họ và tên:   Nguyễn Thị Mai Anh               Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:    30/10/2000            Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Hùng Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                   Khóa học:2018-2022 

Ngành học: Quản trị kinh doanh 

Trường: Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh 

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

     Bí thư chi đoàn  

2. Thành tích học tập: 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2018-2019: Khá 

  + Năm học 2019-2020: Giỏi 

  + Năm học: 2020-2021: Giỏi 

- Các học bổng được nhận: Học bổng khuyến khích học tập các kỳ học năm học 2018-2019, 

năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021. 

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 như sau: 

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

- Tích cực tham gia các công tác Đoàn - Hội và các phong trào của trường, lớp. Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ là bí thư chi đoàn, thành viên câu lạc bộ nhà quản trị tương lai TFBA Tham gia 

chuẩn bị, chào mừng tân sinh viên, chào xuân của Khoa; tham gia Hội thi Ánh sáng soi đường, 

Chương trình tuyên truyền luật thanh niên TUEBA, chương trình Hành trình khởi nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên,Chương trình học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 

Chương trình tuyên truyền phòng chống tà đạo và tuyên truyền bầu cử. Tích cực tham gia ủng hộ 

các phong trào Đoàn, Hội và nhà trường phát động. 

Gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện, nỗ lực vượt qua khó khăn để 

hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện đúng thời gian, đúng tiến độ với kết quả tốt nhất. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Thành lập một doanh nghiệp kinh doanh về Thương mại điện tử 

- Sở thích: Thích đọc sách, tìm hiểu về kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực thương mại điện tử, 

công nghệ. 

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

- Đọc bài trước khi đến lớp, tìm hiểu những thông tin thực tế liên quan đến bài học. Trên lớp 

tập trung nghe giảng, hăng hái phát biểu, ghi chép lại những nội dung chính. Trao đổi, thảo luận 

với bạn bè về những vấn đề thắc mắc sau những buổi học, tích cực làm việc nhóm. Lên kế 

hoạch, mục tiêu làm việc trong 1 ngày.  
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    Họ và tên: Nguyễn Vũ Dũng   Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/2001  Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh:Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3         Khóa học: 16 

    Ngành học: Luật kinh tế  

    Trường: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

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

    Chi hội trưởng K16 - Luật Kinh tế 2; Phó Ban chuyên môn câu lạc bộ luật gia và nhà quản lý 

trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở trường trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên:  

+ Lớp 10: 8.1;  

+ Lớp 11; 7.9;  

+ Lớp 12: 8.6.  

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi. 

- Điểm thi vào đại học: Tổ hợp C00: 26.85 

- Kết quả học tập ở đại học: 

   + Năm học 2019 - 2020: Hệ 4: 3.82  Hệ 10: 9.22 

   + Năm học 2020 - 2021: Hệ 4: 4.0  Hệ 10: 9.64 

  - Các học bổng đã được nhận: Học bổng Khuyến Khích học tập của trường Đại học Quản 

trị kinh doanh trong 4 học kì liên tiếp; học bổng Thắp sáng ước mơ của Đại học Thái Nguyên; 

học bổng Khuyến Khích học tập của trường trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên; học bổng 

Thắp sáng ước mơ của trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên 

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

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

- Nhiều năm đạt giải cao trong cuộc thi IOE và violympic toán trên mạng cấp tỉnh.; đạt giải 

khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi tiếng Nga năm học 2016 - 2017 cấp tỉnh. 

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

- Các phong trào tham gia do Trường, Khoa phát động:  

- Tham gia tích cực các hội thảo quốc tế do trường phát động như “Best Practices for 

graduates”, “Tìm hiểu về văn hóa các nước ASEAN”, “Giải bóng đá giao hữu giữa sinh viên Lào 

và sinh viên Việt Nam năm 2021”; tham gia tổng cộng 16 ngày tình nguyện trong năm học 2020 

- 2021. 

- Tham gia tích cực các chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên như đưa 

Đoàn viên, thanh niên về với địa chỉ đỏ: Khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong đại 

đội 915; hội nghị “Học tập 4 bài học lý luận chính trị”; chương trình tuyên truyền Luật Thanh 

niên; hội nghị “Tuyên truyền chống tà đạo và tuyên truyền bầu cử”,… 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Trở thành chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 
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- Em luôn đặt mục tiêu cao và nỗ lực hết mình trong học tập.Trong quá trình học, em luôn 

tìm kiếm cho mình những phương pháp nghiên cứu mới để đạt hiệu quả cao cũng như tập trung 

nghe giảng để hiểu bài ngay ở trên giảng đường. 

 
    Họ và tên: Hoàng Thị Phương Linh   Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 27/07/2001       Dân tộc: Tày 

    Nơi sinh: Thị trấn Yến Lạc - Na Rì - Bắc Kạn 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3           Khóa học: 2019 - 2023 

    Ngành học: Kinh tế đầu tư  

    Trường: Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh  

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

    Ủy viên ban chấp hành Đoàn Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế & QTKD 

Lớp trưởng lớp K16 - Kinh tế đầu tư 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: Khá 

  + Năm lớp 11: Khá 

  + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 19,8 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2019 - 2020: 3.0 

              + Năm học 2020 - 2021: 3.5 

- 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 thi đấu và đạt giải nhì môn bóng chuyền da nữ: “Giải thể thao hữu nghị Việt - 

Lào, tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3 - 2020”; Hoàn thành giải chạy Uprace 2020. 

- Tham gia cuộc thi tiếng anh STAR AWARD online 

- Tham gia “Cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc lần thứ IV” 

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

- Tham gia biểu diễn hội thi văn nghệ: “Chào tân sinh viên K17” do trường tổ chức. 

- Hoàn thành buổi “Học tập quán triệt Nghị quyết Đảng toàn quốc lần thứ XIII”; Hoàn thành 

“Học tập 4 bài học lý luận Chính trị 2021” 

- Tham gia cuộc thi ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG năm 2021; Tham gia cuộc thi Tiktok “ Tự 

hào tôi là đoàn TNCS Hồ Chí Minh” HVS trường ĐH Kinh tế& QTKD tổ chức. 

- Tham gia thi đấu giải bóng chuyền hơi nữ giữa các khoa do trường ĐH Kinh tế và QTKD 

tổ chức; Tham gia thi đấu giải bóng chuyền hơi giao lưu các CLB - CLB Âm nhạc; Hoàn thành 

buổi kiểm tra thể lực - Ngày Hội Thanh Niên Khỏe do trường ĐH Kinh tế và QTKD tổ chức. 

- Tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hỗ trợ trồng cây “Gây dựng không gian 

xanh cho nhà trường” do trường ĐH Kinh tế và QTKD tổ chức. 

- Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2020-2021” của BCH ĐTN 

trường ĐH Kinh tế& QTKD. 

5. Ước 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. Đam mê 

đọc sách, báo  nhất là những cuốn sách về kinh tế, đời sống. 
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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 gảng. 

- Mở rộng vốn hiểu biết, tri thức về bài học, môn học. 

- Học hỏi thông qua nhiều phương tiện: Internet, báo, sách, các thế hệ đi trước,… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
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    Họ và tên: Bùi Việt Tiệp  Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh:21/12/1998 Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Trạm xá y tế Thành phố Yên Bái 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 03     Khóa học: 17 

    Ngành học: Luật 

    Trường: Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên 

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

     Lớp trưởng lớp Luật B K17 

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: 3.64 (điểm hệ 4 N1) 

  + Năm học 2020 - 2021: 3.86 (điểm hệ 4 N1) 

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

năm học 2020 - 2021 

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 30 Vòng Chung kết cụm của cuộc thi Star Awards 2021, cụm Thái Nguyên 

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

- Tham gia cuộc thi “Ánh sáng soi đường 2020” do Trung ương Đoàn Thanh niên tổ chức. 

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên 

do trường Đại học Khoa học tổ chức; 

- Tham gia CHẠY NGAY ĐI, ĐÁNH TAN SARS - COVY do Trung ương Hội Sinh viên 

Việt Nam tổ chức. 

- Tham gia và hoàn thành khoá học “Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội” năm 

học 2020 - 2021 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và nhà trường 

như: Chương trình chào tân sinh viên, chương trình ngày hội sẻ chia, chương trình chào mừng 

ngày thành lập đoàn 26/03. 

- Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu giáo dục sức khỏe, sinh sản, tình dục cho đoàn viên thanh niên”. 

- Tham gia NCKH đề tài cấp trường “Thực tiễn thực hiện pháp luật về dịch vụ Hành chính 

công trên địa bàn Thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái”. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Em có mơ ước sẽ trở thành một luật sư giỏi để có thể giúp đỡ mọi người trước những bất 

bình đẳng của cuộc sống.  
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6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân: 

Nên đọc nhiều sách, tài liệu để làm phong phú cho kiến thức của bản thân mình, kể cả với 

những thể loại sách mà bạn cho là không phù hợp hoặc không cần thiết. Vì rất có thể, nó sẽ lại 

trở thành những kiến thức cần thiết cho chúng ta trong tương lai không xa.  
 

        Họ và tên: Đặng Thu Huyền          Giới tính: Nữ 

       Ngày tháng, năm sinh: 09/4/2001   Dân tộc: Dao 

        Nơi sinh: xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

       Hiện nay là sinh viên năm thứ 3      Khóa học: 17 

       Ngành học: Khoa học Quản lý 

       Trường Đại học Khoa học - ĐH 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: 7,4 

            + Năm lớp 11: 7,6 

            + Năm lớp 12: 7,7 

- Xét tốt nghiệp loại: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 22,5 

            + Năm học 2020 - 2021: Xếp loại: Xuất sắc  

- Các học bổng đã nhận: 

            + Học bổng khuyến khích học tập học kì II năm học 2019-2020 

            + Học bổng khuyến khích học tập học kì I năm học 2020-2021  

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

thể thao từ cấp đại học trở lên:  

- Tham gia thực hiện đề tài SV NCKH  “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khởi nghiệp 

của sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên”  

4.Tham gia công tác đoàn, - Hội, các phong trào: 

- Tham gia vào nhóm “ Tham dự” của hoạt động “Cuộc thi hùng biệt tiếng Việt cho lưu học 

sinh Lào học tập tại Đại học Thái Nguyên” năm 2019 (02/10/2019) 

- Tham gia khai mạc Tuần lễ sinh thái “Ecoweek - Tiêu dùng có trách nhiệm” ( 10/10/2019) 

- Tham gia cuộc thi tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam ( 22/12/2019) 

- Tham gia khóa tập huấn về giới, bạo lực hẹn hò và giao tiếp phi bạo lực tại trường (tháng 

1/2021). 

- Tham gia ngày hội sách- BookShare 1 ( Clb Sách và hành động) (7/01/2021) 

- Tham gia Chương trình “Ngày chủ nhật xanh” lần 1 năm 2021(14/03/2021) 

- Tham gia Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 4 của trường (22/7/2021)  

- Tham gia cuộc thi Ánh sáng soi đường 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Em uớc mơ trở thành một Chuyên viên tuyển dụng, đào tạo chuyên nghiệp làm việc tại tại 

bộ phận văn phòng tổ chức hành chính tại Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam.  

6. Chia sẻ học tập kinh nhiệm của bản thân:  
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- Cần xác định được phướng hướng học tập và làm việc của chính bản thân mình.Có phương 

pháp học tập tích cực, phù hợp với từng môn học.Đọc thêm nhiều các tài liệu liên quan đến 

ngành học.  
 

 

 

Họ và tên: Giàng Ngọc Sơn                    Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 22- 04 - 2001      Dân tộc: Mông 

Nơi sinh: Mường Lay - Lai Châu 

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

Ngành học: Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

Trường: Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 

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

    UV BCH LCĐ Đoàn, BCH LCH Khoa TN & MT 

    Lớp trưởng chi đoàn QLTN&MT K1718 

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: 23.5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2019 - 2020: Điểm: 1.83 

+ Năm học 2020 - 2021: Điểm: 3.21 

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  

- Tham gia đón Tân sinh viên K18 ngày 8-9/9/2020. 

- Tham gia giải bóng đá trường đạt giải phong cách; giải bóng chuyền hơi do khoa tổ chức 

đạt giải nhì; chương trình “Chào xuân Tân Sửu 2021-Trao vé xe tết ấm tình xuân”. 

- Tham gia “Nâng cao nhận thức và kỹ năng của sinh viên về bình đẳng giới và phong trào 

chống bạo lực giới trong sinh viên”. 

- Tham gia tình nguyện “Ngày chủ nhật xanh” vệ sinh quang cảnh nhà trường và ký túc xá 

ngày 20/10/2020. 

- Tham gia phong trào “Ảnh đẹp tôi đi bầu cử” hưởng ứng ngày bầu cử của đất nước. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: Trở thành 1 nhà Quản lý giỏi 

- Sở thích: Ca hát, câu cá, thể dục thể thao. 

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

- Thứ nhất: Cần nâng cao tinh thần tự giác. 

- Thứ hai: Cần có lịch học cụ thể. 

- Thứ ba: Học tới đâu, chắc tới đó. 

- Thứ tư: Tập trung nghe giảng và ghi chép những nội dung cần thiết của bài giảng. 

- Thứ năm: Tích cực hăng hái, phát biểu ý kiến. 

- Thứ sáu: Không nên tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. 

- Thứ bảy: Tâm lí trước khi đi thi và sử dụng hợp lý các thiết bị điện tử  
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- Thứ tám: Cần tạo cho mình một không gian học tập tốt nhất, thoải mãi nhất. 

- Thứ chín: Cần nâng cao tinh thần học nhóm và làm việc nhóm. 

- Thứ mười: Đừng ngủ quên trên chiến thắng, bởi vì trên con đường thành công không có 

dấu chân của những kẻ lười biến. 
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Họ và tên: Hoàng Thị Duyên             Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/2001     Dân tộc: Tày 

    Nơi sinh: Khuôn Lùng, Xín Mần, Hà Giang 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 03        Khóa học: 17 

    Error! Not a valid link.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: 25.5 đ 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  +Năm học 2019-2020: Xuất sắc 

  +Năm học 2020-2021: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Được nhận học bổng khuyến khích học tập 3 kỳ. 

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 1 đề tài nghiên cứu khoa học hiện đang tiến hành. 

- Tham gia rèn luyện thực tế cùng Đoàn khảo sát tuyến, điểm du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 

2021 trong chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII 

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

- Tham gia các hoạt động của câu lạc bộ máu, tham gia hiến máu tình nguyện. 

- Tham gia các hoạt động của câu lạc bộ Khoa học xanh.. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích: trải nghiệm, khám phá những đặc trưng về thiên nhiên và văn hóa các vùng miền.  

- Ước mơ: trở thành một hướng dẫn viên du lịch  

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

- Xác định đúng mục tiêu học tập, thường xuyên trau rồi kiến thức, học với nhiều cách thức 

khác nhau như học online, học nhóm,… 

- Chuẩn bị trước bài học mới, chú ý nghe giảng,  

- Phải gắn lý thuyết với thực hành, thực tập, thực tế. 
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 Họ và tên: Ma Thị Phương             Giới tính: Nữ 

Ngày tháng, năm sinh: 27/11/2001   Dân tộc: Tày 

Nơi sinh: Bệnh viện A,TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên   

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

Ngành học: Công tác xã hội 

Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên 

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

    Đoàn viên, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Công tác xã hội  

 2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

             + Năm lớp 10: 8,5 

             + Năm lớp 11: 8,6 

             + Năm lớp 12: 8,7 

-  Xét tốt nghiệp loại: Giỏi 

-  Điểm thi vào đại học: 28,4 

             + Năm học2020 - 2021: Xếp loại: Xuất sắc  

-  Các học bổng đã nhận: 

             + Học bổng toàn khóa Tân sinh viên K18 trường Đại học Khoa học Thái Nguyên  

             + Học bổng khuyến khích học tập học kì I năm học 2020-2021  

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

thể thao từ cấp đại học trở lên:  

- Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Tin học vì người mù lần thứ II cấp quốc gia do Hội người 

mù Việt Nam tổ chức.  

4. Tham gia công tác đoàn, - Hội, các phong trào: 

- Tham gia khóa tập huấn về giới, bạo lực hẹn hò và giao tiếp phi bạo lực tại trường (tháng 

1/2021) ; cuộc thi thiết kế logo, slogan của trường  

- Tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho Đoàn viên thanh niên lần thứ III trên toàn 

quốc do TW Đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức  

- Tham gia câu lạc bộ Công tác xã hội của Trường Đại học Khoa học. 

- Tham gia hoạt động của Hội người mù thành phố Thái Nguyên: Hội thi tin học vì người 

mù toàn quốc lần thứ II, cuộc thi ONKYO viết chữ nổi Braille, khóa tập huấn gắn nhãn dữ liệu, 

cuộc thi Đại sứ văn hóađọc,…  

- Tham gia dự án xã hội “Daffodil Education Project” (Dự án giáo dục Hoa Thủy Tiên)  

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Ước mơ của em là tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội và trở thành nhân viên 

Công tác xã hội chuyên nghiệp hoạt động ở tổ chức phi chính phủ trong nước hay quốc tế vì 

người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thị. Em mong muốn tổ chức và tham gia nhiều dự án 

xã hội cũng như tham gia vào tiến trình thực hiện các Công ước quốc tế ở Việt Nam để bảo vệ và 

thúc đẩy quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. Em có sở thích đọc sách, học tiếng Anh, 

nghe nhạc và tham gia các hoạt động tình nguyện cũng như các khóa học liên quan tới chuyên 

ngành Công tác xã hội..  
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Họ và tên: Mai Hải Nam   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/12/2001  Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3         Khóa học: 2019 - 2023 

Ngành học: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Trường: Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 

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

     Lớp trưởng 

2. Thành tích học tập 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: Giỏi (8,3 - Tốt) 

  + Năm lớp 11: Giỏi (8,6 - Tốt) 

  + Năm lớp 12: Giỏi (8,6 - Tốt) 

- Điểm thi vào đại học: 25,75 (Xét học bạ) 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  + Năm học 2019 - 2020: Giỏi  

  + Năm học 2020 - 2021: 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: 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động như: Chương trình chào tân sinh viên khoa Hóa học, chào 

tân sinh viên Liên chi đoàn Tự nhiên, chương trình Tết Bounpimay Lào ;Tham gia các cuộc thi: “Ánh 

sáng soi đường”, “tìm hiểu giáo dục sức khoẻ, sinh sản, tình dục cho đoàn viên thanh  niên”, 

“Olympic Tiếng anh dành cho học sinh, sinh viên lần thứ V năm 2021”, “chạy Uprace”. 

- Hoàn thành và đạt chứng nhận “Đã hoàn thành khóa tập huấn kỹ năng mềm, kỹ năng - nghiệp 

vụ công tác Đoàn - Hội trường Đại học Khoa học - ĐHTN. Tham gia Tìm hiểu Pháp Luật về Bầu cử 

Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tháng 5/2021 và chương trình tập huấn kiến thức an 

toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tháng 11/2020. Tham gia tình nguyện Chùa 

Tam Chúc cùng CLB Hạnh phúc trao tay ngày 26 - 29/03/2021 và tình nguyện Chùa Quan Thế Âm 

cùng CLB Hạnh phúc trao tay ngày 20 - 21/04/2021. Tham gia tình nguyện đón tiếp sinh viên K16, 

17, 18 trở lại trường học tập ngày 22 - 24/10/2021. Là thành viên tích cực trong Câu lạc bộ Tiếng 

anh và Câu lạc bộ Hạnh Phúc Trao Tay - trường Đại học Khoa học năm 2020 - 2021. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Em có ước mơ sẽ trở thành một nhà nghiên cứu khoa học được làm việc tại những trung 

tâm nghiên cứu lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Bên cạnh đó em đang cố gắng phấn đấu từng 

ngàyđể có thể tham gia các chương trình trao đổi sinh viên và có thể nhận được học bổng cao 

học tại nước ngoài.  

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

- Trước hết chúng ta phải có tính tự giác, tự giác trong việc tìm tài liệu, giáo trình, chủ động 

liên lạc với các thầy cô để học tập và trau dồi kinh nghiệm cho bản thân. Và hơn hết là phải xác 

định được mục đích của bản thân là gì từ đó sẽ tìm ra các phương pháp học phù hợp với mục 

đích đó. 
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    Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu             Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 07/8/2000       Dân tộc: Tày 

    Nơi sinh: Thanh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 04       Khóa học: 16 

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

    Trường: Đại học Khoa Học - 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: Giỏi 

  + Năm lớp 11: Giỏi 

  + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 23.05 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  +Năm học 2018-2019: Giỏi 

  +Năm học 2019-2020: Giỏi 

  +Năm học 2020-2021: Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận: Được nhận học bổng khuyến khích học tập 1 kỳ 

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 1 đề tài nghiên cứu khoa học và đạt giải khuyến khích cuộc thi Sinh viên NCKH 

toàn quốc năm 2019. 

- Tham gia 01 đề tài Nghiên cứu khoa học xếp loại Giỏi cấp Trường năm 2020 

- Tham gia giải thưởng EURÉKA do Đoàn TNCS Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2020. 

- Có một bái báo khoa học được đăng trên Tạp chí Dân Tộc số 219 năm 2019. 

- Được Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sinh viên xuất sắc tiêu biểu 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 

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

- Tham gia tổ chức: cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân dịp kỉ niệm 

130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”; chương trình KTX là nhà, làm đẹp khuôn viên khu 

vực KTX; xây dựng công trình “Vườn hoa thanh niên; “Ngày hội hiến máu”; Chương trình tình 

nguyện mùa đông, “Ngôi nhà tình bạn”.  

- Được nhận bằng khen của Hội sinh viên Tỉnh Thái Nguyên về đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2020;giấy khen đạt thành tích xuất sắc 

trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2019 - 2020; 

giấy khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2019 - 2020. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Sở thích: đo tới nhiều nơi, khám phá những vùng đất mới và trải nghiệm những nét văn 

hóa đặc sắc tại đó 

- Ước mơ: trở thành một nhà quản lý giỏi, góp phần sức nhỏ bé và xây dựng đất nước phồn 

vinh, giàu đẹp 

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

- Học tập thường xuyên, liên tục; đọc nhiều sách; chú ý nghe giảng 

- Cần học tập một cách khoa học, có sự phân bố thời gian một cách hợp lý. Đối với thi hết 

môn nên có  kế hoạch trước để việc học tập được dễ dàng hơn. 

- Phải gắn lý thuyết với thực hành môn học, như vậy sẽ giúp hiểu và nhớ bài hơn. 
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   Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng              Giới tính: Nam 

   Ngày, tháng, năm sinh: 09/04/2002        Dân tộc: Kinh 

   Nơi sinh: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

   Hiện nay là sinh viên năm thứ : ..2..      Khóa học: 2020-2024 

   Ngành học: Công nghệ Sinh học   

   Trường: Đại học Khoa học - ĐH 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 khuyến khích kỳ thi HSG môn Hóa học cấp tỉnh. 

+ Năm lớp 11: Học sinh Giỏi, giải Ba cuộc thi học sinh sử dụng thiết bị thí nghiệm 

giỏi cấp tỉnh ( Môn Sinh học).  

      + Năm lớp 12: Học sinh Giỏi  

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 24,85 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

      +Năm học 2020-2021 : Sinh viên Xuất Sắc. 

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

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

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

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

- Tham gia vào các cuộc thi online do Đoàn - Hội tổ chức như : Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục tình dục toàn diện cho sinh viên; 

cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho sinh viên;  

- Tích cực tham gia vào câu lạc bộ Hạnh phúc trao tay; tham gia những buổi tình nguyện tại 

Chùa Hang, những buổi tình nguyện về giúp đỡ bệnh nhân khuyết tật trên địa bàn; tham gia các 

hoạt động phong trào khoa và lớp tổ chức;… 

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa như : ngoại khóa với chủ đề an toàn giao thông, tư vấn 

tuyển sinh,tiếp sức mùa thi,… 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một kỹ thuật viên xét nghiệm chất lượng cao có cơ hội được làm việc trong các 

bệnh viện, trung tâm Y tế lớn. 

- Em hy vọng những đề tài khoa học mà mình tham gia sẽ mang lại nhiều giá trị tích cực. 

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

 - Cố gắng chú ý nghe giảng, theo dõi bài giảng của thầy cô và ghi chép cẩn thận. Mỗi ngày 

em đều ghi phần việc phải làm, chia thời gian cụ thể vào một cuốn sổ tay để thực hiện. Hầu hết 

thời gian rảnh hoặc các buổi trống tiết em đều dành để tự học hay cùng với một số người bạn ra 

thư viện để học nhóm và trao đổi bài. Đối với từng môn học em đều lên kế hoạch cụ thể và chia 

thời gian đều cho tất cả các môn. Kinh nghiệm để đạt được điểm cuối kỳ cao đó là tập trung vào 

mỗi kỳ thi cuối học phần, kết quả bài kiểm tra cuối kỳ chiếm 60-70% điểm của từng môn học do 

đó em rất chú trọng vào việc ôn thi của mình.  
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    Họ và tên: Nùng Thị Thơm              Giới tính :Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 09/03/2000    Dân tộc: Nùng  

    Nơi sinh: Thôn Na Hu - Xã Tả Nhìu - Huyện Xín Mần - Hà Giang                    

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3         Khóa học: 17 

    Ngành học: Tiếng Anh Du Lịch 

    Trường: Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên 

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

    Lớp trưởng, Uỷ Viên ( Đội ANXK Trường Đại học Khoa học)  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: Học sinh Giỏi 

  + Năm lớp 11: Học sinh Tiên Tiến 

  + 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 2019-2020 : Sinh viên Giỏi 

  + Năm học 2020-2021: Sinh viên Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020 và học kỳ 1 năm học 

2020-2021. 

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 và giữ chức vụ Uỷ Viên  đội An ninh Xung kích,Tham gia chương trình tình 

nguyện giúp đỡ người khuyết tật tại TP Thái Nguyên năm học (2019 - 2020) 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Em ước mơ sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch và thành thạo nhiều thứ tiếng để đi 

tham quan nhiều quốc gia học hỏi kinh nghiệm. 

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

- Với bản thân em, để học tốt hay làm tốt bất cứ điều gì không có bí quyết gì cao xa, mà đơn 

giản là phải có phương pháp học đúng.  

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

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

- Thứ hai, 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 
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Họ và tên: Sình Thị Dùa  Giới tính: Nữ 

          Ngày, tháng, năm sinh:06/08/2000  Dân tộc: Mông 

          Nơi sinh: Bản Thà Giàng Chải, xã Tả Ngảo, Sìn Hồ, Lai Châu. 

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

          Ngành học: Luật. 

          Trường: Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên. 

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

   Chức vụ lớp hiện nay: Lớp phó học tập. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: 7.5 

  + Năm lớp 11: 7.3 

  + Năm lớp 12: 7.7 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá (7.29) 

- Điểm thi vào đại học: 22,5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  +Năm học 2018-2019: 3.63, Xếp loại: Giỏi 

  + Năm học 2019- 2020: 3.40, Xếp loại: Giỏi 

  +Năm học 2020- 2021: 3.30, Xếp loại: Giỏi 

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

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

- Không có. 

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

- Tham dự chương trình tuyên ruyền, phổ biến giáo dục pháp liuaatj và kỷ niệm ngày Pháp 

luật Việt Nam năm 2020. 

- Tham dự lớp tập huấn kỹ năng mềm và nghiệp vụ công tác Đoàn hội năm hoc 2020- 2021. 

- Tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh - sinh viên toàn quốc lần thứ IV. 

- Tham gia cuộc thi Star Awords 2021: “ Văn hóa- Di sản - Hội nhập”. 

- Tham  gia cuộc thi tìm hiểu về giáo dục sức khỏe sinh sản tình dục cho sinh viên. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Trở thành một luật sư. 

- Hoài bão: Trở thành một người có ích cho xã hội. Bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về hệ 

thống pháp luật, đặc biệt là mong muốn giúp bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa có hiểu 

biết nhiều hơn về pháp luật Việt Nam. 

- Sở thích: Thích nghiên cứu Pháp luật, tìm hiểu quy trình phá án. Thích các hoạt động thể 

dục thể thao (bóng đá, cầu lông, chạy bộ,…), âm nhạc. 

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

- Bản thân luôn học tập ở mọi lúc mọi nơi. Luôn học hỏi không ngừng từ thầy cô, bạn bè, 

sách báo và các kênh truyền hình, tin tức giúp cho bản thân có thể hiểu rõ hơn từng vấn  đề và có 

cái nhìn tổng quát về vấn đề đó. 

- Luôn đặt ra mục tiêu, kế hoạch học tập sinh hoạt cụ thể. 

- Vạch ra các phương hướng, mục tiêu phải đạt được. 

- Luôn lạc quan, không bỏ cuộc, không từ bỏ dù có vấp ngã vẫn tìm cách khắc phục để vượt 

qua những khó khăn 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG  
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    Họ và tên: Phùng Thanh Nam  Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh:16/11/2000 Dân tộc: Nùng 

    Nơi sinh: Xóm Cây Sy, Xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4 Khóa học: 17 

    Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 

    Trường: Đại học công nghệ thông tin và truyền thông 

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

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10:Học sinh trung bình 

  + Năm lớp 11: Học sinh trung bình 

  + Năm lớp 12: Học sinh trung bình 

- Xếp loại tốt nghiệp: 

- Điểm thi vào đại học: 17,65 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  +Năm học 2018 - 2019: Điểm: 2.03 

  + Năm học 2019 - 2020: Điểm: 3.28 

  + Năm học 2020 - 2021: Điểm: 3.78 

- Các học bổng đã được nhận: 3 học bổng loại giỏi 

  + Học bổng loại giỏi học kỳ I năm học 2019 - 2020 

  + Học bổng loại giỏi học kỳ II năm học 2019 - 2020 

  + Học bổng loại giỏi học kỳ I năm học 2020 - 2021 

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

TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Không có 

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

- Nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể do đoàn thanh niên trường, liên chi 

đoàn khoa phát động. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ trở thành kỹ sư điện tử viễn thông 

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

- Cố gắng và chăm chỉ học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
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    Họ và tên: Phạm Thị Thương         Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1999         Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Xóm Sơn Mè, Xã Khôi Kỳ, Đại Từ, Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5                Khóa học: K16 

    Ngành học: Tự động hoá 

    Trường: Đại học Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông 

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

     Uỷ viên BCH Liên chi đoàn Khoa Công Nghệ Tự Động Hoá, bí thư lớp TĐH K16A, trưởng 

ban BCH chi hội lớp TĐH K16A. 

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: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 21.00 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2018-2019: Khá 

+ Năm học 2019-2020: Giỏi 

+ Năm học 2020-2021: Xuất Sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng 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: 

- Là thành viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường với 3 đề tài và đạt 1 đề tài xếp loại 

giỏi, 2 đề tài xếp loại khá. 

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

- Tham gia thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2019. Đạt giải 

khuyến khích. 

- Tham gia hoạt động mùa hè xanh năm 2019 tại Xã Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên. 

- Luôn hăng hái trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, tích cực tham gia các hoạt 

động của Chi đoàn, liên chi khoa và đoàn cấp trên phát động. 

- Năm 2019-2020 được công nhận là đoàn viên ưu tú. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ trở thành kỹ sư và làm quản lí. Thích chơi thể thao và hát. 

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

- Học tập chăm chỉ cả trên sách và thực tế. 
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Họ và tên: Vương Thị Cúc    Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 20/07/2001   Dân tộc: Nùng 

    Nơi sinh: Keo Hin - Trung Phúc - Trùng Khánh - Cao Bằng 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3        Khóa học: 18 

    Ngành học: Quản trị văn phòng 

    Trường: Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông 

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

Phó bí thư Chi đoàn HCVPK18B 

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 2019 - 2020: Điểm hệ 10: 8.40. Điểm hệ 4: 3.39 

  + Năm học 2020 - 2021: Điểm hệ 10: 8.51. Điểm hệ 4 : 3.42 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng từ trường Đại học CNTT và TT. 

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

TDTT…. từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Không có 

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

- Tham gia NCKH cấp sinh viên năm 2022 

- Tham gia Giải bóng đá nữ khoa Hệ thống thông tin Kinh tế 

- Phó bí thư, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của lớp 

- Tham gia “Thứ 6 xanh tình nguyện” 

- Tham gia Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học CNTT và TT lần thứ V - nhiệm 

kỳ 2020 - 2023. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Ước mơ của em là trở thành một doanh nhân thành đạt. Sở thích của em có rất nhiều: ca 

hát, nhảy, xem phim, edit video,… 

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

- Hiện nay, trên mạng xã hội các nhà sáng tạo nội dung xây dựng content chia sẻ kinh 

nghiệm học tập ngày càng nhiều, những bài viết đó đã giúp em có thêm kỹ năng học tập, qua đó 

em đã tiếp cận được kiến thức theo hướng tích cực. Kết hợp với cách học thông minh đó, các bạn 

sinh viên phải xác định được mục đích việc học tập của mình, sắp xếp thời gian học hợp lý bằng 

cách lập thời gian biểu, tiếp cận kiến thức một cách thông minh hơn làm tăng hiệu quả tiếp thu 

tri thức trên giảng đường.  
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    Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo          Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 23/09/2000                Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4                    Khóa học: Khóa 17 

    Ngành học: Thương mại điện tử 

    Trường: Đại học công nghệ thong tin và truyền thông 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: Đạt danh hiệu học sinh Khá 

  + Năm lớp 11: Đạt danh hiệu học sinh Khá 

  + Năm lớp 12: Đạt danh hiệu học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp:  

- Điểm thi vào đại học: 21,10 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  +Năm học 2018-2019: sinh viên xuất sắc 

  + Năm học 2019-2020: sinh viên xuất sắc 

            + Năm học 2020- 2021: sinh viên xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận:  

 + Học bổng khuyến khích học tập các kì I, II năm học 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021 của trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên 

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

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

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

- Tham gia tích cực các hoạt động do lớp và đoàn thanh niên tổ chức, các cuộc thi Olympic 

tiếng anh, giải bóng đá liên chi đoàn khoa HTTTKT, Ánh sáng soi đường, chợ tết ICTU…   

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích:  

- Mong muốn được trở thành một nhân viên kinh doanh giỏi, một công dân có ich cho xã 

hội. 

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

- Học hỏi từ thầy cô, bạn bè, từ những công việc làm thêm ngoài giờ, từ những người xung 

quanh. Tự học là chính, tự giác tìm tòi học hỏi bổ sung kiến thức về tin học, tiếng anh… 
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Họ và tên: Nguyễn Đỗ Trà My            Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/09/2000              Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái 

          Hiện là sinh viên năm thứ: 4                   Khóa học: 2018 - 2022 

Ngành học: Truyền thông đa phương tiện 

Trường: Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông 

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

       Hiện tại em đang là : Bí thư chi đoàn TTĐPT K17A 

2. Thành tích học tập: 

- Kết quả học tập ở đại học: 

- Tổng kết 3 năm học với số điểm trung bình là 3.27 

- Các học bổng đã nhận: Học bổng khuyến khích học tập kì 1,kì 2  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: 

- Chủ nhiệm nhóm tham gia nghiên cứu khoa học cấp sinh viên 2020-2021. 

- Hoàn thành chứng chỉ Tiếng Anh B1 

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

- Các phong trào tham gia do Trường, Khoa phát động: Cuộc thi dạ hội tiếng anh năm 

2019, cuộc thi thiết kế Halloween năm 2020, hỗ trợ tổ chức triển lãm sản phẩm đa phương tiện 

năm 2020.  

4. Uớc mơ, hoài bão, sở thích: 

- Từ những năm cấp 3 khi còn ngồi trên ghế nhà trường,tôi có ước mơ trở thành chuyên viên mô 

phỏng 3D. Vì vậy,tôi đã theo học ngành Truyền thông đa phương tiện,với hi vọng sau khi rời ghế 

giảng đường,có thể đóng góp một chút công sức vào lĩnh vực mô phỏng tại Việt Nam. 

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

- Sau đây là một số kinh nghiệm học tập tôi đúc rút khi đang là sinh viên năm cuối đại học: 

- Đầu tiên,cần xác định cho bản thân một mục tiêu,thế mạnh cụ thể. Khi có mục tiêu, các 

bạn có thể lên kế hoạch dài hạn cho bản thân để đạt được mục tiêu mong muốn. Thứ hai,về  ý 

thức học tập trên lớp, đề cao tinh thần tự học,tự tìm hiểu, chắt lọc những bài tập, kĩ thuật chính 

mà thầy cô cung cấp. Chủ động tham gia các buổi học nhóm,chia sẻ và trao đổi kiến thức học tập 

với các bạn trong lớp. Thứ ba, rèn luyện thêm một số kĩ năng như: kĩ năng thuyết trình, làm việc 

nhóm hay kĩ năng sử dụng tin học văn phòng, kĩ năng đồ họa. Tham gia các câu lạc bộ: thuyết 

trình,tin học,tiếng anh…. 
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    Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền             Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/2002            Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Náng, Thanh Luận, Sơn Động, Bắc Giang 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2                Khóa học: 2020-2024 

    Ngành học: Thiết kế đồ họa 

    Trường: Đại học công nghệ thông tin và truyền thông  

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

    Là Đoàn viên tiêu biểu chi đoàn TKĐH K19C 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở THPT:  

+ Năm lớp 10: Đạt học sinh tiên tiến, là thành viên của đội tuyển Tiếng Anh cấp 

trường, huyện 

+ Năm lớp 11: Đạt học sinh tiên tiến 

+ Năm lớp 12: Đạt học sinh tiên tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 21,5 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2020-2021: Học kì đạt điểm trung bình là 3.38, học kì 2 đạt điểm 

trung bình là 3.35. Tổng kết cả năm học với số điểm trung bình là 3.36, đạt danh hiệu 

sinh viên Giỏi. 

- Các học bổng đã được nhận: Nhận học bổng khuyến khích học tập kì 1 năm học 2020-2021. 

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: 

- Thực hiện tốt công việc được giao. Có ý thức học tập đúng đắn. Tích cực tham gia các hoạt 

động chính trị - xã hội, công tác Đoàn,phong trào thanh niên, các hoạt động do Chi đoàn và 

Đoàn - Hội cấp trên phát động qua hình thức offline và online. 

- Tham gia nhiều hoạt động bổ ích cho sinh viên như: Halloween chào tân sinh viên 

K19,giải bóng đá cấp trường năm 2020, hội chợ tết ICTU năm 2020,... 

- Tại địa phương: Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đội tại địa phương như: Đoàn 

thanh niên dọn dẹp đường, thôn xóm; thanh niên tình nguyện tại chốt kiểm dịch xã,tuyên truyền 

phòng chống COVID-19 tại địa phương. 

4. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Em luôn thích vẽ phác thảo những bộ quần áo mà em hy vọng một ngày sẽ có mặt tại các cửa 

hàng trên toàn thế giới, chính vì sở thích này đã tạo động lực để em có những hoài bão, ước mơ rằng 

trong tương lai em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. Em muốn thể hiện sự sáng tạo về khả 

năng nghệ thuật của mình, làm cho quần áo của em phù hợp với tất cả mọi người.  

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

- Nên chăm chỉ đi học, chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài. Cần viết nhanh hơn những gì mà 

chúng ta chưa biết, những điều quan trọng mà sách không có, vở ghi sẽ là tài liệu hữu ích. Chuẩn 

bị bài vở đầy đủ trước khi đến lớp. Nên tự đề ra mục tiêu cụ thể mà bạn khát khao, yêu thích, kết hợp 

giữa học và thư giãn. Tuy nhiên, chúng ta không nên sử dụng mạng xã hội, chơi game quá nhiều 

dễ dẫn tới "nghiện game", lơ là học tập.Việc duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, không thức khuya, 

ăn uống hợp lí cũng rất quan trọng,sức khỏe tốt chúng ta mới học tập tốt được.  
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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: 5         Khóa học: 2017-2022 

    Ngành học: Công nghệ thông tin 

    Trường: Đại học công nghệ thông tin và truyền thông 

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

    Lớp trưởng lớp CNTT K16H 

    Thành viên CLB Tin học - Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: 8,6 

  + Năm lớp 11: 8,5 

  + Năm lớp 12: 8,7 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đạt 

- Điểm thi vào đại học: 22,25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  + Năm học 2017-2018: 4.0/4.0 (9.08/10) 

  + Năm học 2018-2019: 3.72/4.0 (8.97/10) 

  + Năm học 2019-2020: 4.0/4.0 (9.11/10) 

+ Năm học 2020-2021: 3.72/4.0 (8.84/10) 

- 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 lập trình quốc tế ASEAN - India Hackathon năm 2021 

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

- Tham gia chương trình tình nguyện “Thứ 6 xanh ICTU”, chương trình hiến máu nhân đạo 

“Giọt máu hồng”, hỗ trợ nhập học cho tân sinh viên K19, tham gia cuộc thi tiếng Anh Star 

Award năm 2021, Olympic tiếng Anh dành cho HSSV và cán bộ đoàn 

5. Ước 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, phát huy tính tự học 
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    Họ và tên: Ngô Trần Hoàng  Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/2002 Dân tộc: Tày 

    Nơi sinh: Bắc Kạn 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2      Khóa học: 2020-2025 

    Ngành học: Kỹ thuật phần mềm  

    Trường: ĐH công nghệ thông tin & truyền thông 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:Đạt danh hiệu học sinh giỏi - Điểm trung bình 8.7 

  + Năm lớp 11:Đạt danh hiệu học sinh giỏi - Điểm trung bình 8.9 

  + Năm lớp 12:Đạt danh hiệu học sinh giỏi - Điểm trung bình 9.0 - Đạt giải 

khuyến khích cấp tỉnh Thái Nguyên môn vật lý 

- Xếp loại tốt nghiệp: 

- Điểm thi vào đại học: Điểm trần: 26.5 - Điểm xét tuyển 29.25 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  +Năm học 2020 - 2021: GPA: 3.91/4.0 - Điểm hệ số 10: 9.21/10 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng tân sinh viên, học bổng học tập kì 1, kì 2 năm học 

2020-2021 

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 hội trại Halloween năm học 2020-2021 

- Tham gia giải đá bóng do khoa công nghệ thông tin tổ chức 

- Tham gia, tổ chức đại hội chi đoàn cấp lớp 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ của em là trở thành một lập trình viên giỏi, có thể xây dựng một công ti của riêng 

mình. 

- Sở thích: Chơi thể thao đá bóng, cầu lông, ăn uống. 

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

- Em luôn cố gắng chú ý nghe giảng và hiểu bài từ trên lớp, học có trọng tâm và định hướng 

rõ ràng, nên tập trung vào những kiến thức cụ thể. Em luôn vạch ra kế hoạch, đặt ra mục tiêu 

trước mỗi buổi tự học để có thể đạt được hiểu quả cao. 
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Họ và tên: Đồng Quốc Huy  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 31/07/1996 Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Trung Môn - Yên Sơn - Tuyên Quang 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3 Khóa học: 18 

Ngành học: Công nghệ thông tin 

Trường: Đại học Công nghệ Thông tin - Truyền thông 

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: Giỏi 

+ Năm lớp 11: Giỏi 

+ Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 26.4 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

+ Năm học 2019-2020: Xuất sắc  3.84 / 9.18  

+ Năm học 2020-2021: Xuất sắc  3.77 / 8.95  

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng khuyến khích học tập trường Đại học CNTT-TT 

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

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

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

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Bản thân mong muốn trước hết là trở thành một người kỹ sư công nghệ thông tin có trình 

độ, có năng lực. Và sau đó là trở thành một trong những người thuộc hàng ngũ dẫn đầu về ngành 

công nghệ thông tin của khu vực, của cả nước hay xa hơn là vươn tầm người Việt ra quốc tế. 

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

- Ở trên giảng đường, bản thân luôn cố gắng tập trung, tiếp thu kiến thức mà thầy cô truyền 

đạt một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

- Những khoảng thời gian rảnh cùng các bạn bè, anh chị khoá trên trao đổi về các vấn đề còn 

vướng mắc để cùng tìm ra phương hướng giải quyết. 

- Quan trọng nhất là tự bản thân tự học, tìm kiếm các sách, tài liệu, nguồn thông tin trên mạng 

để bổ sung kỹ năng, kiến thức, học cách tự giải quyết vấn đề. 
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    Họ và tên: Nguyễn Đông Tâm Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 09/03/2002 Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2      Khóa học: 2020-2025 

    Ngành học: Công nghệ thông tin 

    Trường: ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông  

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: Đạt danh hiệu học sinh giỏi  

  + Năm lớp 11: Đạt danh hiệu học sinh giỏi  

  + Năm lớp 12: Đạt danh hiệu học sinh giỏi  

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: Điểm trần: 25.05 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

  + Năm học 2020-2021: 3.72 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Học bổng đầu vào cho tân sinh viên 

+ 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 Halloween chào mừng tân sinh viên K19; CLB tiếng anh; Chương trình 

“Khát Vọng chinh phục không gian”cùng lớp CNTT K19 CLC tại trường Đại Học Bách Khoa 

Hà Nội; cuộc thi Star Award 2021; đóng góp ý tưởng vào ngân hàng ý tưởng thanh niên Việt 

Nam 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ra trường đúng hạn và có công việc phù hợp và mức lương như ý  

- Tạo ra 1 cái gì đó liên quan đến công nghệ giúp sức cho người nông dân 

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

- Đi học đầy đủ các buổi, chú ý lắng nghe các kiến thức mà giáo viên truyền đạt, sắp xếp thời 

gian biểu hợp lí, tìm hiểu các nội dung cần học qua các trang mạng. 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC  
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    Họ và tên: Đậu Văn Nam Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/2000  Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Quỳnh Tân- Quỳnh Lưu- Nghệ An 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ 4   Khóa học: 2018-2022 

    Ngành học: kỹ thuật xét nghiệm y học 

    Trường: Đại học Y dược - ĐH Thái Nguyên 

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

2. Thành tích học tập: 

- Điểm thi vào đại học: 20,25 điểm 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2020- 2021: 3.73 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập trường đại học y dược Thái 

Nguyên 

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

TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Không 

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

- Tham gia các hoạt động Đoàn - Hội như:  

- Hội trại kỷ niệm 50 năm thành lập trường 

- Tham gia chương trình văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành người có ích cho xã hội 

- Giúp đỡ mọi người được nhiều hơn 

- Sở thích: Xem phim, nghe nhạc 

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: Đặng Thị Thanh Phương Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/2001              Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: TP.Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                    Khóa học: 2019-2024 

    Ngành học : Dược sĩ đại học 

    Trường : Đại học Y dược - ĐH Thái Nguyên. 

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

     Hiện em đang là Lớp trưởng lớp ĐH Dược K15B 

2. Thành tích học tập: 

- Kết quả học tập: 

  + Năm học 2019-2020: 3.50 - Xuất sắc 

 + Năm học 2020-2021: 3.81 - Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập trường đại học y dược Thái 

Nguyên; học bổng cho nữ sinh xuất sắc năm học 2019-2020 của Qũy 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: Không 

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

- Tham gia các hoạt động Đoàn - Hội như: : tham gia tình nguyện tại Phú Lương do Khoa Dược 

tổ chức; tham gia tổ chức chào tân sinh viên liên chi Khoa Dược;  tham gia các hoạt động của 

CLB tiếp sức người bệnh và CLB Sinh viên 5 tốt. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một dược 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, thầy cô 
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    Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Trang   Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 14/06/1998   Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Thanh Thủy, Phú Thọ 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 6          Khóa học: 2016- 2022 

    Ngành học: Bác sĩ đa khoa 

    Trường: Đại học Y dược - ĐH Thái Nguyên. 

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

    Hiện em đang là Chỉ hội trưởng chỉ hội BSDK K49A  trường Đại học Y dược Thái Nguyên 

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: 25,0 điểm 

- Kết quả học tập ở Đại học:Năm học 2020- 2021: 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: Không 

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

- Tham gia tổ chức Đại hội Đại biểu LCH BSĐK trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 

lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2023 

- Tham gia tổ chức chương trình "Racing doctor K53" 

- Các hoạt động của Đoàn Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên   

- Tham gia Chương trình phát động thi đua chào mừng 90 năm thành lập Đoàn 

- Tham gia Lễ kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 

- Các thành tích khác đã đạt được 

- Tham gia tổ chức chương trình chào tân sinh viên năm học 2020-2021 

-  Tham gia tổ chức trao danh hiệu SV 5 tốt cấp trường năm học 2019-2020 

- Tham gia Đại hội Đại biểu HSV Việt Nam trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2020-2023 

- Tham gia chương trình Chạy ngay đi, Đánh tan SARS- COV- Việt Race 365 

- Tham gia quản lí đội thi BSĐK chương trình “ Tài năng anh ngữ lần thứ V’’ và đạt giải Nhì 

- Tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và nhân được Giấy khen  

- Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Tràng xá, huyện Võ Nhai “ Đã có thành tích xuất sắc trong đợt 

thực tập cộng đồng tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên” 

- Giấy chứng nhận Đoàn viên ưu tú năm học 2020-2021 

- Giấy khen cấp trường: Thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một bác 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: Hà Văn Nam             Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/2000 Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Đào Xá -Thanh Thuỷ-Phú Thọ 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4        Khóa học: 2018 - 2022 

    Ngành học: Xét nghiệm y học 

    Trường: Đại học Y dược - ĐH Thái Nguyên. 

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

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:20,75 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018-2019: Khá 

+ Năm học 2019-2020: Khá 

+ Năm học 2020-2021: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập trường đại học y dược Thái 

Nguyên 

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

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

- Đạt giả ba giải bóng chuyền tỉnh Thái Nguyên 

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

- Tham gia các hoạt động phong trào như: Tham gia hoạt động tình nguyện của Khoa YHCS, 

Thanh niên khoẻ, Giải bóng đá Khoa YHCS, Giải bóng chuyền của Trường, chào tân sinh viên. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một kỹ thuật viên xét nghiệm giỏi  

- Giúp đỡ mọi người được nhiều hơn 

- Sở thích: Bóng chuyền,nghe nhạc, đọc sách 

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: Nguyễn Đức Quang              Giới tính: Nam 

   Ngày, tháng, năm sinh: 24/01/2002              Dân tộc: Kinh 

   Nơi sinh: Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang 

   Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2                    Khóa học: 2020 - 2026 

   Ngành học : Bác sĩ đa khoa 

   Trường : Đại học Y dược - ĐH Thái Nguyên. 

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

     Lớp phó học tập lớp K53D 

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: 27,95 điểm 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2020 - 2021: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập trường đại học y dược Thái 

Nguyên 

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

TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Không 

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

- Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

- Hiến máu nhân đạo 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một bác 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: Nguyễn Phương Nam Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 27/04/1999 Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4      Khóa học: 2018 - 2022 

    Ngành học : Xét nghiệm y học 

    Trường : Đại học Y dược - ĐH Thái Nguyên. 

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

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: 21,75 điểm 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018-2019: Khá 

+ Năm học 2019-2020: Giỏi 

+ Năm học 2020-2021: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập trường đại học y dược Thái 

Nguyên 

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

TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Không 

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

- Tham gia các hoạt động phong trào như: Tham gia hoạt động tình nguyện của Khoa YHCS, 

Thanh niên khoẻ, Giải bóng đá Khoa YHCS, Giải bóng chuyền của Trường, chào tân sinh viên. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một bác sĩ giỏi  

- Giúp đỡ mọi người được nhiều hơn 

- Sở thích: Xem phim, nghe nhạc, đọc sách 

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: Nguyễn Thế Sơn Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/2000  Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Tân Hồng - Từ Sơn - Bắc Ninh.  

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4     Khóa học: 2018 - 2022 

Ngành học : Kỹ thuật xét nghiệm y học 

Trường : Đại học Y dược- ĐH Thái Nguyên. 

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

      Ủy viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ sách Trường Đại học Y dược - ĐH Thái Nguyên. 

      Hiện em đang là lớp phó học tập lớp XNYHK2 trường Đại học Y dược Thái Nguyên 

2. Thành tích học tập: 

- Điểm thi vào đại học: 20,85 điểm 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2020-2021:Xuất sắc  

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Học bổng khuyến khích  loại xuất sắchọc tập trường đại học y dược Thái Nguyên 

+ Học bổng Kova  

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

TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Không 

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

- Tham gia các hoạt động Đoàn - Hội như: Hội trại kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Y 

Dược Thái Nguyên . 

- Tham gia tình nguyện mùa Đông tại Tân Tri- Bắc Sơn - Lạng Sơn  

- Tham gia chống dịch tại Tp Bắc Ninh  

- Tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh 

- Tham gia CLB Sách và hoạt động do Đoàn Thanh Niên - Hội sinh viên  tổ chức  

- Tham gia hoạt động bán hàng gây quỹ tình nguyện . 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một nhân viên y tế chuyên nghiệp có bản lĩnh trình độ chuyên môn . 

- Giúp đỡ mọi người trong cuộc sống  

- Sở thích: Xem phim, nghe nhạc, đi du lịch,chia sẻ kinh nghiệm học tập và làm việc.  

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 . 

- Tích cực trong các hoạt động tình nguyện và Câu lạc bộ  
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    Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt             Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 07/11/2002  Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2        Khóa học: 2020-2026 

    Ngành học : Bác sĩ đa khoa 

    Trường : Đại học Y dược - ĐH Thái Nguyên 

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

     Hiện em đang là Phó bí thư- Chi đoàn K53I 

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: 26.95 điểm 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2020-2021: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập trường đại học y dược Thái 

Nguyên 

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

TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Không 

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

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một bác sĩ chuyên môn giỏi, có tính chuyên nghiệp. 

- Giúp đỡ mọi người được nhiều hơn 

- Sở thích: Nghe thông tin trên VTV24 

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: Phan Thị Hảo                 Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/2000 Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: TT.Hợp Hòa - Tam Dương - Vĩnh Phúc 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4         Khóa học: 2018 - 2022 

    Ngành học : Xét nghiệm y học 

    Trường : Đại học Y dược - ĐH Thái Nguyên 

 

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

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: 22,15 điểm 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2018-2019: Khá 

+ Năm học 2019-2020: Giỏi 

+ Năm học 2020-2021: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập trường đại học y dược Thái 

Nguyên 

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

TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Không 

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

- Tham gia các hoạt động phong trào như: Tham gia hoạt động tình nguyện của Khoa YHCS, 

Thanh niên khoẻ, Giải bóng đá nữ của Trường, Chào tân sinh viên, Hiến máu nhân đạo. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một bác sĩ có chuyên môn tốt. 

- Tham gia các tổ chức thiện nguyện và giúp đỡ mọi người xung quanh. 

- Sở thích: Xem phim, nghe nhạc, đọc sách,nấu ăn. 

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

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Chú ý nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Tham gia học nhóm và cùng nhau chia sẻ cách học tốt nhất. 
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    Họ và tên: Trần Thị Phương Anh Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 26/09/2002  Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2      Khóa học: 2020 - 2026 

    Ngành học : Bác sĩ đa khoa 

    Trường : Đại học Y Dược- ĐH Thái Nguyên 

 

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

     Thành viên lớp K53K 

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: 28,25 điểm 

- Kết quả học tập ở Đại học: 

 + Năm học 2020 - 2021: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập trường đại học y dược Thái 

Nguyên 

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

TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Không 

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

- Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

- Tham gia vận động hiến máu 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một bác 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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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  
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 Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc  Giới tính:Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:14/06/1999  Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Tỉnh Thái Nguyên 

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

Ngành học: Kỹ thuật Điện - Chương trình tiên tiến   

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên 

 

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

     Ủy viên BCH Liên chi hội Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Bí thư lớp K53AP.I 

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: 20.5 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2017-2018: Học kỳ I: 4.0; Học kỳ II: 4.0. 

  + Năm học 2018-2019: Học kỳ I: 2.85; Học kỳ II: 2.45.  

  + Năm học 2019-2020: Học kỳ I: 3.00; Học kỳ II: 3.04. 

  + Năm học 2020-2021: Học kỳ I: 3.64; Học kỳ II: 3.83. 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ 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: 

- Tham gia cuộc thi Tiếng Anh trong Sinh viên Star Awards 2021 - Cụm Đại học Thái 

Nguyên: Đạt Giải Nhì 

- Tham gia cuộc thi English Festival Đại học Thái Nguyên 2018: Đại Giải Nhất  

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

- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Thái 

Nguyên năm 2021. 

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2020. 

- Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2020-2021. 

- Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020-2021. 

- Đạt danh hiệu " Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp trường năm 2020. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: trở thành một kỹ sư tạo ra được các sản phẩm công nghệ của người Việt, 

đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 

- Sở thích: học ngoại ngữ, nghe nhạc và tham gia các hoạt động xã hội. 

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

- Lập kế hoạch học tập chi tiết, có mục tiêu rõ ràng. 

- Xây dựng thời gian biểu khoa học. 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ.  

- Tham gia các nhóm học tập. 
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    Họ và tên: Nguyễn Thị Xoan              Giới tính:Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh:15/01/1999  Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Tỉnh Thái Nguyên 

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

    Ngành học: Kỹ thuật điện tử    

Trường: Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên 

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

    Phó bí thư chi đoàn K53KĐT.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: 22.9 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2017-2018: Học kỳ I: 3.50; Học kỳ II: 2.71. 

  + Năm học 2018-2019: Học kỳ I: 3.13; Học kỳ II: 3.37. 

  + Năm học 2019-2020: Học kỳ I: 3.00; Học kỳ II: 3.50. 

  + Năm học 2020-2021: Học kỳ I: 3.67; Học kỳ II: 3.75. 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ Học bổng toàn phần cấp trường. 

+ 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: 

- Báo cáo viên tại Hội thảo Quốc gia “ Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn năm 2021” với bài 

báo “Thiết kế bộ giám sát hoạt động của acquy máy phát trong trạm thu phát viễn thông BTS”. 

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

- Đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Sáng tạo sinh viên TNUT năm 2020”. 

- Đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo lần IV" - năm 2020. 

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học “Thiết kế bộ giám sát hoạt động của acquy máy phát 

trong trạm thu phát viễn thông BTS”. 

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2019-2020. 

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo khởi nghiệp năm 2020. 

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Đoàn và hoạt động ngoại khoá 

năm 2020. 

- Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2019-2020. 

- Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2019-2020. 

- Đạt danh hiệu " Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp trường năm 2020. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: trở thành một kỹ sư tạo ra được công nghệ của người Việt, sản phẩm của 

người Việt, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 

- Sở thích: đọc sách, nghe nhạc và tham gia các hoạt động xã hội. 

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

- Lập kế hoạch học tập chi tiết, có mục tiêu rõ ràng. 

- Xây dựng thời gian biểu khoa học. 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ. 

- Tham gia các nhóm học tập. 

- Luôn giữ tinh thần lạc quan.  
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    Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Linh Giới tính:Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 08/02/1999  Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Tỉnh Thái Nguyên 

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

    Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.    

Trường: Đại học kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên. 

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

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: Đã tốt nghiệp 

- Điểm thi vào đại học: 19.5 

- Kết quả học tập ở đại học: 

   + Năm học 2017-2018: Học kỳ I: 1.50; Học kỳ II: 2.08. 

   + Năm học 2018-2019: Học kỳ I: 2.76; Học kỳ II: 2.40. 

   + Năm học 2019-2020: Học kỳ I: 3.20; Học kỳ II: 3.56. 

   + Năm học 2020-2021: Học kỳ I: 3.57; Học kỳ II: 3.82. 

- Các học bổng đã được nhận: 

+ 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: 

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu ứng xử cảu khung phẳng bê tông cốt 

thép có tường xây chèn”. Kết quả đạt loại: Xuất sắc (05/08/2021) 

- Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Olimpic Cơ học (môn: Cơ học vật liệu) năm học 2020-2021 

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

- Đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Olimpic cơ học năm 2020-2021”. 

- Tham gia cuộc thi English festival. 

- Tham gia cuộc thi AutoCad xây dựng năm học 2020-2021. 

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu ứng sử khung phẳng bê tông cốt thép có 

tường xây chèn”. 

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2019-2020. 

- Chứng nhận đạt giải nhì cuộc thi AutoCad xây dựng năm học 2020-2021 

- Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020-2021. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: trở thành một kỹ sư tạo ra được những công trình, cơ sở hạ tầng cao của 

người Việt, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 

- Sở thích: đọc sách, nghe nhạc và tham gia các hoạt động xã hội. 

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

- Lập kế hoạch học tập chi tiết, có mục tiêu rõ ràng. 

- Xây dựng thời gian biểu khoa học. 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ. 

- Tham gia các nhóm học tập. 

- Luôn giữ tinh thần lạc quan. 
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                   Họ và tên: Giáp Văn Phương Giới tính: Nam 

                  Ngày, tháng, năm sinh: 30/08/2002 Dân tộc: Kinh 

                  Nơi Sinh: Việt Yên - Bắc Giang  

                  Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2 Khóa học: 2020-2025 

                  Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện điện tử   

                  Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

 

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

    Bí thư,lớp phó đời sống  lớp K56CN-DDT.03 ; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết Nối TNUT. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở THPT 

+ Năm lớp 10: 6.6                           

                  + Năm lớp 11: 7.3                                

                     + Năm lớp 12: 7.2 

- Điểm thi vào đại học: 19.85 

- Kết quả học tập ở đại học: 

+ Năm học 2020-2021: 3.33 

- Các học bổng đã 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 Nhì Olympic Vật Lý cấp quốc gia 

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

- Tích cực tham gia công tác đoàn và hội tổ chức . 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích :  

- Thích giao lưu học hỏi,đam mê công nghệ, nghiên cứu khoa học thiết kế và làm việc theo 

mô hình quản lý tiên tiến hiện đại,giao tiếp với bạn nước ngoài. Ước mơ được tham gia nghiên 

cứu và làm việc với người nước ngoài tại tập đoàn lớn ở Việt Nam. 

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

- Học tập thông qua việc ứng dụng thực tế,liên hệ với xã hội ngày nay và tương lai gần. Lập 

các nhóm học tập và giảng dạy lại kiến thức mà mình đã được trang bị. Em đã ứng dụng phương 

pháp này từ khi bước chân vào cánh cổng Đại Học và đã thấy kết quả mang lại rất cao và phù 

hợp với xu hướng hiện tại . 
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               Họ và tên: Nguyễn Vân Ánh Giới tính: Nữ 

              Ngày, tháng, năm sinh: 30/06/2002 Dân tộc: Kinh 

              Nơi Sinh: Phú Lương - Thái Nguyên  

              Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2 Khóa học: 2020-2025 

              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: 

     Lớp trưởng lớp K56TĐH-CLC01 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở THPT 

+ Năm lớp 10: 8.9 

+ Năm lớp 11: 8.7 

+ Năm lớp 12: 8.8 

- Điểm thi vào đại học: 24.4 

- Kết quả học tập ở đại học: 

+ Năm học 2020-2021: 3.92 

+ Điểm học kì 1: 4.00 

+ Điểm học kì 2: 3.86 

- Các học bổng đã nhận 

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

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

- Giải Nhì Olympic Vật Lý cấp quốc gia 

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

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích 

- Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động trên mô hình STEM LAB 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân 

- Học tập là một đam mê chứ không phải trách nhiệm, kiến thức thì cần có phương pháp tiếp 

thu khoa học chứ đừng chỉ cố gắng học thuộc 
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Họ và tên: Nguyễn Thị Linh          Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:12/04/1999  Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Nga My- Phú Bình- Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5      Khóa học: 53 

Ngành học: Kỹ thuật cơ khí 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên. 

 

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

    Phó Bí thư chi đoàn 53CCM.02 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: 8.0 

  + Năm lớp 11: 8.5 

  + Năm lớp 12: 8.6 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 22 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2017-2018: 3.57 

  + Năm học 2018-2019: 3.54 

  + Năm học 2019-2020: 3.51 

            + Năm học 2020-2021: 3.565 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng toàn phần dành cho sinh viên K53; Học bổng 

khuyến khích học tập liên tục 4 năm học( 2017-2021). 

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

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

 - Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: "Thuật toán và chương trình lập trình 

Matlab tính gần đúng tích phân xác định bằng phương pháp số". Kết quả đạt loại Xuất Sắc. 

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 

2020-2021. 

- Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 

2018-2020. 

- Chứng nhận Đạt danh hiệu Thanh niên Khỏe năm học 2020-2021. 

- Chứng nhận đạt danh hiệu " Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp trường năm 2020 

(ngày 26/3/2021). 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Mình có sở thích đó là nghe nhạc, đi du lịch bụi, xem các bộ phim trinh thám...Ngoài ra 

mình rất thích học phần mềm thiết kế, vì vậy sau này mình hi vọng trở thành một kỹ sư thiết kế 

thật giỏi để giúp ích cho xã hội. 

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

- Trên lớp, mình tập trung vào lời thầy cô giảng, dùng bút nhớ để gạch vào các phần chính, 

như vậy giúp mình sẽ nhớ lâu hơn, khi cần thì cũng sẽ tìm dễ dàng hơn. 

- Mình thường kết hợp học và giải trí cùng nhau. Ví dụ khi học tiếng anh mình sẽ kết hợp với 

việc xem phim và học một vài bài hát tiếng anh. 
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     Họ và tên: Dương Công Tiến Giới tính: Nam 
Ngày, tháng, năm sinh: 23/3/2002   Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Thái Nguyên . 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 1         Khóa học:2020-2025 

    Ngành học: Kỹ thuật Cơ-Điện tử 

    Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp  

 

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: Điểm TB: 8.7; Giải khuyến khích môn hóa Kỳ thi HSG Tỉnh 

Thái Nguyên. 

 + Năm lớp 11: Điểm TB: 8.8; Giải nhì Thí nghiệm giỏi môn hóa Tỉnh Thái 

Nguyên; Giải ba HSG môn Hóa Tỉnh Thái Nguyên. 

 + Năm lớp 12: Điểm TB: 8.8; Giải nhất môn Hóa kỳ thi chọn HSG Tỉnh Thái Nguyên. 

- Xếp loại tốt nghiệp: Đã tốt nghiệp 

- Điểm thi vào đại học: 27 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học : 2020: 3.84 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng cho tân sinh viên K56; Học bổng toàn phần năm 

học 2020-2021; Học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi năm học 2020-2021 

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 Olympic cấp trường môn Đại Số tuyến tính. 

- Tham gia và có giấy chứng nhận giải UpRace 2020 . 

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

- Tham gia và có thành tích xuất sắc tại giải Tnut Marathon 2020 

- Tham gia và có giấy chứng nhận giải UpRace 2020  

- Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ và hoài bão: Trở thành 1 kỹ sư giỏi góp phần nhỏ bé công cuộc xây dựng đất nước 

phát triển. 

- Sở thích: Đọc sách và đi chơi với các bạn. 

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

- Tập trung, lắng nghe bài giảng của thầy cô và tích cực tham gia hoạt động phong trào Đoàn-Hội. 
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                                           Họ và tên: Lê Việt Anh                             Giới tính: Nam 

                                           Ngày 09 tháng 04  năm sinh 1999              Dân tộc: Kinh  

                                           Nơi sinh: Thái Nguyên 

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

                                           Ngành học: Công nghệ kỹ thuật ô tô  

                                          Trường: Đại học Kỹ thuật Công  nghiệp - ĐH 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: Khá  

+ Năm lớp 11: Khá 

+ Năm lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá  

- Điểm thi vào đại học: 18,5 

- Kết quả học tập ở đại học: 

+ Năm học 2017-2018 : Khá 

+ Năm học 2018-2019: Khá 

+ Năm học 2019-2020: Khá 

+ Năm học 2020-2021: Khá 

- Các học bổng đã được nhận:  

+ Học bổng học tập kì II năm học 2017-2018, Kì  I năm học 2019-2020, Kì II 

năm học 2019-2020, Kì I năm học 2020-2021 

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 nghiên cứu khoa học sinh viên (SV2020-115) 

- Chủ nhiệm ban học thuật CLB sinh viên tình nguyện Khoa 

- Được khen thưởng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của quỹ học bổng SV oto 2020 

- Đạt danh hiệu “ Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường năm 2020 

- Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

- Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên 

- Tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ : Bản thân có ước mơ sẽ trở thành một kỹ sư công nghệ kỹ thuật oto giỏi 

- Sở thích: Tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường và tham gia khiên cứu khoa học,.. 

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

- Tập trung học hỏi kiến thức nền tảng chuyên ngành. 

- Tham gia tự học cùng bạn bè, cùng trao đổi để củng cố kiến thức. 

- Tự lập kế hoạch cho bản thân. 

- Tham gia các CLB học của trường. 
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Họ và tên : Nguyễn Thị Ánh                      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/05/2002             Dân tộc: Kinh 

Nơi sinh: Đại Từ - Thái Nguyên 

Hiện nay là sinh viên năm thứ : 2                 Khóa học:2020-2025 

Ngành học: Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 

Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên. 

1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: là đoàn viên-sinh viên  

2. Thành tích học tập 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

+ Năm lớp 10: đạt danh hiệu HSG, đạt giải nhì môn GDQP-AN cấp Tỉnh 

+ Năm lớp 11: đạt danh hiệu HSG, đạt giải khuyến khích môn GDQP-AN cấp Tỉnh 

+ Năm lớp 12: đạt danh hiệu HSG, đạt giải nhì môn GDQP-AN cấp Tỉnh 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 28.28 

- Kết quả học tập ở đại học 

+ Năm học 2020-2021: Điểm TBC tích lũy 3.83,Phân loại điểm rèn luyện: Xuất sắc 

- Các học bổng đã đạt được 

+ Học bổng toàn phần cho sinh viên 

+ Học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2020-2021 cho sinh viên năm 

học 2020-2021 

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

TDTT…… từ cấp Đhtn trở lên: 

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

- Tham gia hoạt động hỗ trợ phòng chống covid-khoa cơ bản, tham gia cuộc thi Ánh Sáng Soi 

Đường, … 

5 Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Thành lập công ty sản suất mỹ phẩm với quy trình sản xuất hiện đại, an toàn, áp dụng khoa 

học công nghệ định hướng tự động hóa 

- Sở thích: xem phim, thích đi du lịch,đọc sách về nghiên cứu khoa học…. 

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

- Đi học đầy đủ, tích cực, ngoài việc học tập trên lớp thì có thể tham gia các hoạt động, các 

câu lạc bộ của trường để cải thiện vốn hiểu biết và áp dụng trong thực tế nhiều hơn 
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   Họ và tên :   Dương Thị Thanh Mai              Giới tính: Nữ 

   Ngày, tháng, năm sinh:    02/12/2002               Dân tộc: Kinh 

  Nơi sinh:    Tân Đức- Phú Bình-Thái Nguyên                              

                      Hiện nay là sinh viên năm thứ: 1                    Khóa học:2020-2025 

   Ngành học: Kế Toán Doanh Nghiệp Công Nghiệp  

   Trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- ĐH Thái Nguyên. 

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

Đoàn viên chi đoàn K56KTN.01 

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: 24.25 

- Kết quả học tập ở đại học:  + Năm học: 2020-2021: Điểm TB cả năm:3.5 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng toàn phần của trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - 

Đại học Thái Nguyên 

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

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

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

- Tham gia dự án thí điểm “Giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục cho sinh viên Đại học 

Thái Nguyên; Tham gia Hội thảo Giáo dục sinh sản sức khỏe tình dục cho sinh viên Đại học 

Thái Nguyên năm 2021; 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. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mở trở thành một người thành công trong công việc, đặc biệt cố gắng để thăng tiến lên 

Kế Toán Trưởng và được làm việc Big4 tại Việt Nam. 

- Lý tưởng của bản thân: Tất cả những điều hiện tại chúng ta biết chỉ là một giọt nước giữa đại 

dương. Học tập và rèn luyện là cách duy nhất nâng cao giá trị bản thân. 

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

- Tập trung học hỏi trên lớp, tham khảo các trang chuyên ngành, tìm hiểu về những điều 

chuyên ngành mình cần. Tham khảo những kiên thức xã hội thông qua thông tin từ thầy cô chỉ 

dẫn, sách, báo, internet… 

- Học tập kiến thức chuyên ngành đi kèm cải thiện kỹ năng mềm. 
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KHOA QUỐC TẾ  
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                          Họ và tên: Hoàng Trung Đức             Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/2002      Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2          Khóa học: 2020-2025 

    Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường 

    Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên. 

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

    Bí thư chi đoàn EMS K10 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: Học lực giỏi - Hạnh kiểm tốt  

  + Năm lớp 11: Học lực khá - Hạnh kiểm tốt 

  + Năm lớp 12: Học lực giỏi - Hạnh kiểm tốt 

- Xếp loại tốt nghiệp: Không xếp loại 

- Điểm thi vào đại học: 25,35. 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  +Học kỳ 1 năm học 2020-2021: Sinh viên xuất sắc 

  +Học kỳ 2 năm học 2020-2021: Sinh viên xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: 

    + Học bổng điểm xét học bạ đầu vào cao nhất ngành Quản lý TN và MT 

    + Học bổng sinh viên có thành tích cao trong học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 

   + Học bổng sinh viên có thành tích cao trong học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 

    + Học bổng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó. 

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: 

 - Nhiệt tình tham gia các hoạt động trong câu lạc bộ. Hiện là thành viên của câu lạc bộ bóng 

đá của Khoa Quốc tế. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ của tôi sau này là được làm việc trong các công ty có yếu tố nước ngoài 

- Sở thích của tôi là: đá bóng, đọc sách, nghe nhạc, xem phim… 

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

- Cần xác định rõ mục đích học tập của mình là gì? Từ đó lập ra một thời gian biểu hợp lí, để 

có thể đưa ra những mục tiêu chính xác thì tôi thường dựa vào khả năng học tập của mình, đồng 

thời tham khảo ý kiến của những anh chị khóa trên về những môn học đó. Đặt mục tiêu cần phải 

có các đặc điểm sau: Specific (cụ thể), Measurable (đo lường được), Achievable (có thể đạt 

được), Realistic (thực tế), Timely (có thời gian rõ ràng),... và chia mục tiêu thành những giai 

đoạn nhỏ và từng mốc thời gian để thực hiện được dễ dàng. Học không phải đơn thuần là lấy 

điểm mà điều quan trọng là bạn đã nắm được những gì và vận dụng ra sao. 
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   Họ và tên: Hoàng Lê Hải Yến                  Giới tính: Nữ 

   Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1999.          Dân tộc: Cao Lan 

   Nơi sinh: Thượng Đồng, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang 

   Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4               Khóa học: 7 

   Ngành học: Kinh doanh Quốc tế  

   Trường: Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên. 

 

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

     Lớp phó chi hội Kinh doanh Quốc tế Khoá 7. 

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: 27.1 

- Kết quả học tập ở đại học:  

  + Năm học 2017-2018: Sinh viên khá 

  + Năm học 2018-2019: Sinh viên giỏi 

            + Năm học 2019-2020: Sinh viên giỏi 

            + Năm học 2020-2021: Sinh viên giỏi 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen 

(HMWK)  

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

TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: (Không có) 

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

- Tham gia tích cực và đầy đủ các phong trào Đoàn-Hội do Khoa Quốc tế tổ chức: 

- Tham gia tích cực ngày lễ Helloween năm học 2017-2018, 2018-2019. 

- Tham gia cuộc thi Star Awards. 

- Tham gia lao động các công trình Thanh niên. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: tốt nghiệp và có công việc liên quan đến ngành học. 

- Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, du lịch,…. 

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

- Luôn có mục tiêu học tập rõ ràng, từ đó có kế hoạch và động lực xuyên suốt để thực hiện. 

- Chăm chỉ đến lớp, nghe giảng, phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng bài. 

- Luôn chủ động trong các môn học, kiến thức chưa hiểu cần chủ động hỏi thầy cô hoặc bạn bè. 

- Trau dồi khả năng tiếng anh và các kiến thức chuyên ngành hằng ngày. 

- Xây dựng và rèn luyện thêm các kĩ năng mềm như quản lí thời gian, thuyết trình, giao tiếp,… 

- Luôn nắm bắt cơ hội để vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, đặc biệt là trong quá 

trình thực tập. 
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TRƯỜNG NGOẠI NGỮ  
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    Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh               Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 13/12/1998               Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: X.Tức Tranh - H.Phú Lương - T.Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5                   Khóa học: K40 

    Ngành học: Song ngữ Trung - Anh 

    Trường: Ngoại Ngữ - - ĐH Thái Nguyên. 

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

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: 21.25 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2017-2018 : Giỏi 

  + Năm học 2018- 2019: Giỏi 

  + Năm học 2019- 2020: Giỏi 

             + Năm học 2020-2021: 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 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một nhân viên có tầm ảnh hưởng ở một công ty. 

- Có cơ hội sẽ sang Trung Quốc du học, mở rộng kiến thức. 

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

    - Chăm chỉ và cố gắng 

- Lấy thất bại làm bài học cho bản thân, từ đó phát triển bản thân 

- Học tập từ các bạn cùng lớp, cùng trường. 
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    Họ và tên: Diệp Thị Dung                   Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1999      Dân tộc: Sán Dìu 

    Nơi sinh: xã Bàn Đạt - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 5          Khóa học: K40 

    Ngành học: Song ngữ Anh - Hàn 

    Trường: Ngoại Ngữ - ĐH 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: Giỏi 

  + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

- Điểm thi vào đại học: 25,6 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2017-2018 : Giỏi; + Năm học 2018- 2019: Giỏi 

  + Năm học 2019- 2020 : Giỏi; + Năm học 2020-2021 : Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng KKHT của Trường, Học bổng KOVA năm 2019, 

Học bổng Doosun . 

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 

    - Tham gia các chương trình tình nguyện của câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Đại Học 

Thái Nguyên năm 2017-2019. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

    - Muốn trở thành một thông dịch viên giỏi tại một công ty Hàn Quốc lớn. 

    - Mơ ước lớn nhất sau này sẽ du học tại Hàn Quốc và mở được trung tâm của riêng mình.  

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

    - Nỗ lực và cố gắng, thường xuyên tìm kiếm và tham khảo các tài liệu có liên quan đến chuyên 

ngành, tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động nhằm nâng cao năng lực bản thân. 

    - Không ngừng rèn luyện và đưa ra mục tiêu. 
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           Họ và tên: Hoàng Kim Liên                  Giới tính: Nữ 

           Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/2000,       Dân tộc: Tày 

           Nơi sinh: Tân Mỹ - Chiêm Hoá - Tuyên Quang. 

           Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2,           Khóa học: K43 

           Ngành học: Ngôn ngữ Trung Quốc 

           Trường: Ngoại Ngữ - ĐHTN 

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: Giỏi 

  + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: 

- Điểm thi vào đại học: 26.15 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2020- 2021 : 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 tích cực các phong trào của Lớp - Đoàn -Hội 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

    - Sau này sẽ mở được trung tâm ngoại ngữ. 

    - Khám phá nhiều vùng đất mới. 

    - Giúp đỡ được nhiều người hơn. 

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: Nguyễn Ngọc Mai                     Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 30/09/2000             Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Thanh Vân - Hiệp Hòa - Bắc Giang 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3                 Khóa học: K42 

    Ngành học: Ngôn ngữ Trung Quốc 

    Trường: Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên. 

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

Chi Hội trưởng  

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: 

- Điểm thi vào đại học: 27,15 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2019-2020 : Giỏi 

  + Năm học 2020-2021 : 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 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

    - Em mong muốn bản thân sẽ trở thành một phiên dịch viên giỏi ở một công ty lớn và hơn 

nữa em hi vọng mình có thể đi được nhiều nơi để trải nghiệm, học hỏi và lĩnh hội được nhiều 

điều mới. 

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

    - Chăm chỉ, cố gắng và có niềm tin. 

    - Không ngừng tích lũy kiến thức, học tập cần có mục tiêu phấn đấu rõ ràng. 
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    Họ và tên: Đào Thị Thương                 Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/2000       Dân tộc: Tày 

    Nơi sinh: Bảo Cường - Định Hoá - Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 4           Khóa học: K41 

    Ngành học: Song ngữ Anh - Hàn 

    Trường: Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên. 

 

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

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: Giỏi 

  + Năm lớp 11: Giỏi 

  + Năm lớp 12: Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: 

- Điểm thi vào đại học: 21.65 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2018- 2019 : Giỏi 

  + Năm học 2019- 2020 : Giỏi 

  + Năm học 2020- 2021 : 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 thành viên của CLB Vì cộng đồng Trường Ngoại Ngữ 2019 - 2021 

5. Ước 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: Ngô Thị Trà My                   Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 28/03/2002         Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Thượng Đình - Phú Bình - Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2             Khóa học: K43 

    Ngành học: Song ngữ Trung-Anh 

    Trường: Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên. 

 

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

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: 26.15 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2020-2021: Giỏi 

- 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 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

    - Muốn trở thành một phiên dịch viên thông thạo cả hai ngôn ngữ. 

    - Có thể đi nhiều nơi, có thể trở thành giảng viên giảng dạy ngoại ngữ và mở được một 

trung tâm của riêng mình. 

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

    - Tự đặt ra mục tiêu cho bản thân. 

    - Nỗ lực và cố gắng không ngừng để đạt được mục tiêu bản thân đề ra. 
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   Họ và tên: Dương Thị Nương                  Giới tính: Nữ 

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/03/2001           Dân tộc: Kinh 

   Nơi sinh: Úc Kỳ - Phú Bình - Thái Nguyên 

   Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3               Khóa học: K42 

   Ngành học: Ngôn ngữ Anh 

   Trường: Ngoại Ngữ - ĐH 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: 24,65 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2019-2020 : Giỏi 

  + Năm học 2020- 2021: Giỏi  

- 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: Cuộc thi olympic tiếng Anh, các 

hoạt động chào tân sinh viên, xuân sinh viên, Ủng hộ chương trình Áo ấm mùa đông, Lớp tôi là 

số 1,... 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

    - Sở thích: Thích chơi cầu lông, đá cầu, tập gym.  

    - Ước mơ: Muốn trở thành một biên dịch viên giỏi. Muốn được trải nghiệm làm việc nhiều 

nơi, nhiều vị trí khác nhau, học hỏi thêm nhiều điều để phát triển bản thân hơn nữa. 

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

    - Luôn không ngừng học hỏi, tìm tòi, và đề cao tinh thần tự học. Cần tạo ra nguồn cảm 

hứng học, động lực học bởi vì phải yêu thích thì mới có thể học tốt được.  
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT  
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    Họ và tên: Lục Thị Thơm                Giới tính: Nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/2000   Dân tộc: Nùng. 

    Nơi sinh: Bệnh viện đa khoa Phú Lương 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2       Khóa học: 2020 -2022 

    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: Sinh viên 

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: Khá 

- Kết quả học tập ở Cao đẳng:  

  +Năm học 2020 – 2021:  Giỏi 

- Các học bổng đã được nhận: học bổng Sinh viên giỏi học kì I năm 2020-2021. 

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 khuyết khích cuộc thi chạy.  

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

- Tham gia cuộc thi rung chuông vàng 

- Tham gia tiếp đón các vị đại biểu của đại học Thái Nguyên đến thăm trường 

- Tham gia hiến máu nhân đạo. 

- Tham gia vào đoàn áo ấm tình thân,  giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: sau này em muốn làm phiên dịch hoặc giáo viên.  

- Sở thích: tham gia các hoạt động của nhà trường để nâng cao khả năng giao tiếp, khả năng 

làm việc đội nhóm và kỹ năng mềm. 

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

 - Vì học tiếng Hàn nên em trang bị cho bản thân kỹ năng tự học. Chăm chỉ luyện kỹ năng 

nghe, nói. Học từ vựng, ngữ pháp vào lúc rảnh. Xem phim và nghe nhạc Hàn để tăng khả năng 

nghe tốc độ người bản xứ nói, cũng như để nghe hiểu và phản xạ tốt hơn 
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Họ và tên: Vũ Thị Thương              Giới tính: nữ 

    Ngày, tháng, năm sinh:13/04/2002   Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: xóm Cơ Phi, xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2       Khóa học: 2020 – 2023 

    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: 

     Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, cán bộ lớp K16 CĐ – Điện tử A. 

     Chủ nhiệm CLB Thanh niên tình nguyện Vận động hiến máu nhân đạo. Trường CĐ Kinh tế - 

Kỹ thuật  

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: học sinh tiến tiến 

  + Năm lớp 11: học sinh tiến tiến 

  + Năm lớp 12: học sinh tiến tiến 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Kết quả học tập ở Cao đẳng: 

  +Năm học 2020 – 2021: Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng dành cho SV đạt danh hiệu xuất sắc 2020-2021 

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 “Tiếp sức mùa thi” tại trường CĐ Kinh tế - Kỹ Thuật; chương trình 

Chào mừng tân sinh viên K17 năm 2021; chương trình “Tiếp sức đón tân học sinh, sinh viên tại 

Trường Cao đẳng KTKT. 

-  Tham gia chương trình tình nguyện “ Thái Nguyên sẻ giọt máu đào trao tặng đồng bào 

miền Nam “ ngày 8-9/9/ 2021; các hoạt động phòng chống Covid do Nhà trường và Hội sinh 

viên phát động; Hội thao khối các trường Cao đẳng năm 2020-2021 

- Tham gia và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “ Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân 

đạo trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật”  

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: Trở thành 1 kỹ thuật viên có trình độ và kỹ năng cao 

- Sở thích: chơi thể thao, đọc sách, nghe nhạc 

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

- Phân bổ thời gian học hợp lý, có hiệu quả. Học đến đâu, chắc tới đó.Tập trung nghe giảng 

và ghi bài đầy đủ. Chăm chỉ làm bài tập, học tập qua sách vở và tìm hiểu thêm trên các trang 

mạng internet. Tự tạo cho bản thân 1 tâm lí vững vàng....    

 



 

 
  Đại học Thái Nguyên 

GƯƠNG SÁNG SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021  98 
 

 

 
    Họ và tên: Lãnh Văn Tùng               Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh:  23/09/2002   Dân tộc: Kinh  

    Nơi sinh: Biển Giữa - Biển Động - Lục Ngạn - Bắc Giang 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ:   2       Khóa học: 2020-2023 

    Ngành học: Công nghệ Ô tô 

    Trường: Cao Đẳng Kinh Tế - Kĩ Thuật – ĐH Thái Nguyên. 

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

    Ủy viên ban chấp hành đoàn trường .  

    Lớp trưởng lớp K16-CD ô tô A 

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: Loại khá 

- Kết quả học tập ở Cao đẳng: Năm học 2020 – 2021 đạt Xuất sắc  

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc năm 2020-2021. 

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 mùa thi. 

- Tham gia hoạt động chào mừng tân học sinh, sinh viên. 

- Tham gia hoạt động PC Covid do nhà trường và hội sinh viên phát động. 

- Tham gia Hội thao khối các khoa tại Trường Cao đẳng  KTKT. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích  

- Ước mơ: trở thành một kĩ sư ô tô có trình độ và kĩ năng cao.  

- Hoài bão:  Học tập, rèn luyện, tiếp thu công nghệ và trình độ quốc tế để phát triển cho ngành 

công nghiệp Ô tô Việt Nam. 

- Sở thích: đọc sách, chơi thể thao, nghe nhạc. 

6. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân 

 - Không ngừng cố gắng học tập, trau dồi kinh nghiệm, tìm hiểu những kiến thức mới mẻ trên 

các nền tảng mạng Xã Hội, phân bổ thời gian học tập hợp lí . 
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    Họ và tên: Chu Văn Chung                   Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/2000         Dân tộc: Nùng 

    Nơi sinh: Xã Khôi Kỳ- Đại Từ- Thái Nguyên 

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

    Ngành học: Công nghệ thông tin  

    Trường: Cao đẳng kinh tế- kỹ thuật-  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: Khá 

  + Năm lớp 12: Khá 

- Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình 

- Kết quả học tập ở Cao đẳng: Năm học 2020 – 2021 đạt Xuất sắc 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng xuất sắc năm học 2020-2021. 

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

- Hoạt động tình nguyện, tham gia các câu lạc bộ do đoàn trường thành lập 

- Tham gia các hoạt động phong trào do đoàn trường tổ chức. 

4. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Đạt thành tích cao trong học tập và các phong trào Đoàn hội. 

- Phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

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

     - Để có những kinh nghiệm để đạt được kết quả cao trong học tập, công tác cần phân bổ thời 

gian hợp lý cho các hoạt động học tập, hoạt động phong trào, có tinh thần trách nhiệm cao đối 

với các nhiệm vụ được đảm nhận. 
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Họ và tên:   Tạ Văn Chiến                   Giới tính: Nam 

    Ngày, tháng, năm sinh: 27/07/1998      Dân tộc: Kinh 

    Nơi sinh: Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2          Khóa học: 2020-2023 

    Ngành học: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện     Khoa: Điện  

    Trường: Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật – ĐH Thái Nguyên 

 

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

Lớp Trưởng Lớp K16 Điện- Điện Tử B. 

Uỷ Viên BCH Liên Chi Hội Sinh Viên Khoa Điện. 

2. Thành tích học tập:  

- Thành tích học tập ở PTTH: Học tại Trường THPT Lương Phú 

  + Năm lớp 10: Học Sinh Khá 

  + Năm lớp 11: Học Sinh Khá 

  + Năm lớp 12: Học Sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: 

- Kết quả học tập ở Cao đẳng: 

  + Năm học 2020 – 2021: Sinh Viên Xuất Sắc 

            + Các học bổng đã được nhận: Học bổng khuyến khích học tập của trường năm 

học 2020 - 2021 

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

- Luôn tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường và Đoàn tổ chức và phát động như : 

Lao động công ích, hiến máu nhân đạo,các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động tuyên truyền 

phòng chống dịch Covid 19… 

4.Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ, hoài bão: Trở thành 1 kỹ thuật viên có trình độ và tay nghề ca 

- Sở thích: thể thao, tìm hiểu về công nghệ và kỹ thuật, học ngoại ngữ. 

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

- Phân bổ thời gian biểu hợp lý 

- Kết hợp giữa việc học trên lớp và tìm hiểu thêm ở nhà 

- Học đến đâu, chắc tới đó 

- Tập trung nghe giảng và ghi bài đầy đủ 

- Chăm chỉ làm bài tập, học tập qua sách vở và tìm hiểu thêm trên các trang mạng internet 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

PHÂN HIỆU TẠI TỈNH LÀO CAI  
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             Họ và tên: Nguyễn Lê Minh Hiếu    Giới tính: Nam 

            Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1998.   Dân tộc: Kinh 

            Nơi sinh: Đông Hoàng - Tiền Hải - Thái Bình 

            Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2        Khóa học: 2020 - 2024 

            Ngành học: Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

           Trường: Phân Hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

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

     Ủy Viên BCH Liên chi Khoa Nông Lâm, Ủy viên BCH Chi đoàn lớp Nông Lâm K5, Hội 

viên Hội Sinh Viên Phân hiệu. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

+ Lớp 10: Đạt học sinh Tiên tiến 

+ Lớp 11: Đạt học sinh Tiên tiến 

+ Lớp 12: Đạt học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Giỏi 

- Điểm thi vào Đại học: 24,5 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

+ Năm học 2020 - 2021: Đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” 

- Các học bổng đã được nhận: Không 

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

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

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.  

- Tham gia ngày hội hiến máu 

- Giải bóng chuyền nam chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Uớc mơ trở thành một người hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần 

nhỏ bé của mình giúp cho môi trường sống quanh ta thêm xanh - sạch - đẹp. 

- Sở thích: đam mê bóng đá, thích nấu ăn. Luôn tích cực phấn 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 
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1. Chức vụ công tác Đoàn - Hội - Lớp hiện nay: 

        Lớp Phó học tập lớp CĐ20TQ2. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH: 

+ Lớp 10: Đạt học sinh Giỏi 

+ Lớp 11: Đạt học sinh Giỏi 

+ Lớp 12: Đạt học sinh Giỏi 

- Xếp loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá 

- Điểm thi vào Đại học: 25 

- Kết quả học tập ở Đại học:  

+ Năm học 2020 - 2021: Đạt danh hiệu “Sinh viên 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 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.  

- Tham gia ngày hội hiến máu, chủ nhật xanh, các buổi lao động công trình tháng thanh niên, 

ngày hội xanh ở Phường Bình Minh - TP Lào Cai… 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Uớc mơ trở thành một cô giáo dạy ngoại ngữ, phiên dịch viên Quốc tế… 

- Sở thích: Thích nấu ăn, đi du lịch khám phá thế giới, thích học ngoại ngữ để biết được nhiều 

thứ Tiếng trên thế giới… Luôn tích cực phấn đấu để có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. 

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

- Vẽ sơ đồ tư duy, học từ thầy cô, bạn bè và học hỏi thêm trong sách 

- 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. 

- Hãy tự mình nghiên cứu đọc thêm nhiều tài liệu trên sách, các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Không chỉ học và bạn nên tham gia các hoạt động để hoàn thiện kỹ năng mềm. 

 

        Họ và tên: Hoàng Thị Huệ           Giới tính: Nữ 

       Ngày sinh: 12/08/2002.                  Dân tộc: Giáy 

       Nơi sinh: Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào Cai 

       Hiện nay là sinh viên năm thứ: 2  Lớp CĐ20TQ2  

       Khóa học: 2020 - 2023                                           

       Ngành học: Tiếng Trung Quốc 

      Trường: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 
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    Họ và tên: Vàng Thị Niên                Giới tính: Nữ  

    Ngày, tháng, năm sinh: 19/11/1999   Dân tộc: Thu Lao 

    Nơi sinh: Xã Nàn Sán - Huyện Si Ma Cai - Tỉnh Lào Cai  

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3       Khóa học: 2019-2022 

    Ngành học: Giáo dục mầm non 

    Trường: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai 

 

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

    Phó Bí thư Ban chấp hành Liên chi Khoa SP 

    Ủy viên Ban Thư Ký Hội sinh viên Phân hiệu . 

    Bí thư chi đoàn Cao đẳng 19 Mầm non.  

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:  

- Điểm thi vào đại học: Cao đẳng: 28,75 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học: 2019-2020: Điểm học tập: 3,80 

                                                     Điểm rèn luyện: 97 

  + Năm học : 2020-2021: Điểm học tập: 3,90 

                                                     Điểm rèn luyện; 100 

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: 

- Phong trào sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Lào Cai 2021 

- Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh, nói không với rác thải nhựa, hưởng ứng ngày môi trường thế giới 

- Phong trào sinh viên 5 tốt cấp Đoàn khối 2021 

- Tham gia cuộc thi King and Queen của BCH Đoàn Phân hiệu  

- Chương trình tiếp sức mùa thi 2021 của Phân hiệu 

- Chiến dịch tình nguyện mùa Đông 

- Tham gia cuộc thi “ Tôi người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” năm 2020 

- Hỗ trợ đo thân nhiệt, đón Tân sinh viên nhập học trong thời điểm Covid -19 diễn ra phức tạp. 

- Tham gia hỗ trợ tư vấn, tuyển sinh các ngành Đại học, Cao đẳng.  

- Tham gia dự thi cuộc thi Olympic về các môn Khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩ 

Mác - Lênin “Ánh sáng soi đường’  

- Tham gia tìm hiểu Nghị quyết ĐH lần Thứ XIII của Đảng.  

- Tham gia cuộc thi văn hoá đọc cho sinh viên. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Trở thành một người giáo viên được cống hiến và làm việc trong ngành giáo dục mầm non.  

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

- Hãy là người chủ động, tự giác trong việc chuẩn bị bài học cho mình  

- Phân bố thời gian học tập hợp lý ngoài giờ học trên lớp hãy dành cho mình 2-3 tiếng để 

nghiên cứu, ghi nhớ những phần mình chưa hiểu.  

- Học ít nhưng phải tập trung cao độ. 

- Khi gặp khó khăn, vướng mắc đừng ngần ngại gọi hỏi các thầy cô để được giải đáp, hướng dẫn.  

- Khi học cần nắm ý chính, từ mấu chốt quan trọng trong từng mục, từng ý.  

- Hãy chuẩn bị cho mình một quyển sổ để ghi chép, lưu giữ các phương pháp, nội dung cốt lõi 

để mỗi lần chép là một lần nhớ, đồng  thời vừa có thể dùng học tập và dùng để trang bị cho bản 

thân sau khi ra trường. 
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    Họ và tên: Trần Thị Thảo                Giới tính: Nữ. 

    Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/2001   Dân tộc: Kinh. 

    Nơi sinh: Xuân Quang - Bảo Thắng - Lào Cai. 

    Hiện nay là sinh viên năm thứ: 3        Khóa học: 2019-2023 

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

               Trường: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. 

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

   Lớp trưởng. 

2. Thành tích học tập: 

- Thành tích học tập ở PTTH:  

  + Năm lớp 10: Học sinh Tiên tiến. 

  + Năm lớp 11: Học sinh Tiên tiến. 

  + Năm lớp 12: Học sinh Tiên tiến. 

- Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

- Điểm thi vào đại học: 24.75 

- Kết quả học tập ở đại học: 

  + Năm học 2019 - 2020: Sinh viên Giỏi. 

  + Năm học 2020 - 2021: Sinh viên Xuất sắc. 

- Các học bổng đã được nhận: Học bổng Giỏi kỳ I, II năm học 2019 - 2020. 

            Học bổng Xuất sắc kỳ I, II năm học 2020 - 2021.  

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

TDTT…. Từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Không có. 

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

- Tham gia tiếp sức mùa thi, các hoạt động Đoàn, Hội, Khoa và Phân hiệu tổ chức: bóng 

chuyền, bóng đá, hội thi nấu ăn, hội thi King & Queen, tik tok,…tham gia văn nghệ các chương 

trình của khoa, trường. 

5. Ước mơ, hoài bão, sở thích: 

- Ước mơ: Doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.  

- Sở thích: Đọc sách, du lịch, nghe nhạc,… 

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

- “Có công mài sắt có ngày nên kim” là một trong những châm ngôn và kinh nghiệm để học 

tập tốt của bản thân em. 

 
 
 


