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Họ và tên

SHS

1

2

Hồ Hiếu

Nguyễn Thị Thái

Lớp

Hậu

Tài

Điện K23

KTDN K23

Điểm TB XL Rèn
học tập
luyện
Khá
(7.7)

TB-Khá
(6.8)

3

Trương Thị Mộng

Thanh

Anh văn K15A1

Khá
(7.27)

4

Đinh Xuân

Ngọc

Quản trị kinh
doanh K15

Khá
(7.72)

5

Nguyễn Thị Hồng

Vân

Danh sách này có 05 HSSV

Văn - GDCD K14

Khá
(7.83)

Tốt

Hoàn cảnh gia đình
Gia đình hộ nghèo; Nhà đông anh em; Cha làm
thợ hồ, mẹ may gia công.

Gia đình hộ nghèo; mẹ bệnh nặng, mất sức lao
động, cha là trụ cột nhưng sức khỏe kém; gia đình
Xuất sắc gặp khó khăn trong việc lo học phí cho các con.
Gia đình hộ nghèo, đông con(11 người con); Cha
mất; Mẹ yếu không đi làm được; Thu nhập thấp,
kinh tế gia đình dựa vào chị kế; vừa học vừa làm
thêm để trang trải.
Tốt

Tốt

Ghi chú

Bí thư chi đoàn, năng nổ nhiệt
tình trong các hoạt động phong
trào; được Đoàn Trường khen.
Tham gia hiến máu tình
nguyện, bóng đá mini..

Được khen thưởng trong chiến
dịch xuân tình nguyện, mùa hè
Gia đình hộ nghèo; Cha mất; 04 con đang đi học;
xanh, tham gia tích cực các
hoàn cảnh khó khăn.
hoạt động phong trào khác

Cha thương binh; mẹ ốm yếu; 04 con đang đi học;
Nuôi thêm 02 cháu do ba mất và mẹ bỏ đi (01 bại
liệt; 01 đang đi học); hoàn cảnh khó khăn, có
nguy cơ bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia
Xuất sắc đình.
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Trương Văn Chính

Tham gia hè tình nguyện và
các hoạt động của Đoàn.

