
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG QUỸ KHUYẾN HỌC KHOA KINH TẾ NĂM HỌC 2018-2019 

TT HỌ TÊN MSV/LỚP 

ĐIỂM 

TBCHT  

cả năm 

Hoàn cảnh gia đình Số tiền học bổng 

1.  Lâm Thị Huyền 73832/KTN58ĐH 3.61 

- Gia đình có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn 

- Bố, mẹ đều làm nông 

nghiệp 

- Hoàn cảnh: phải nuôi 3 

đứa con cùng bà nội đã già. 

Mẹ bị đau ốm thường xuyên 

phải đi bệnh viện 

20.000.000 

2.  Ngô Thị Trang 80083/LQC59ĐH 3.56 

- Hộ nghèo  

- Bố đã mất, Mẹ là nông dân 

- Hoàn cảnh: Bố mất khi 

bản thân mới lên lớp 9, mẹ 

là lao động chính nhưng thu 

nhập bấp bênh; bản thân SV 

phải đi làm thêm để tự trang 

trải các chi phí học tập cũng 

như phụ giúp gia đình 

20.000.000 

3.  Nguyễn Thị Hiền 77933/LQC59ĐH 3.48 

- Đang sống với bác gái ( 

bác không lập gia đình ), mồ 

côi cả cha lẫn mẹ  

- Hoàn cảnh: toàn bộ chi phí 

học tập đều đang phải vay 

mượn, nhận trợ cấp xã hội 

đối với đối tượng mồ côi 

không nơi nương tựa 

20.000.000 



4.  Chu Thị Quỳnh Anh 67187/KTN57ĐH 4.0 

- Hộ cận nghèo 

- Bố: Lao động tự do; Mẹ: 

Công nhân;  

- Hoàn cảnh: Nhà đang ở là 

Nhà tình thương do Hội phụ 

nữ và người dân quyên góp 

xây dựng; Bố thường xuyên 

đau ốm, thu nhập chính là 

lương công nhân của mẹ; 

bản thân SV cũng đang đi 

làm thêm để phụ giúp thu 

nhập cho gia đình 

10.000.000 

5.  Đinh Thị Quyên 67307/KTN57ĐH 3.93 

- Hộ cận nghèo 

- Bố: nông dân 

- Mẹ đã mất 

- Hoàn cảnh: Bố bị tàn tật 

khi SV còn nhỏ. Gia đình 

trang trải cuộc sống từ trợ 

cấp cho người tàn tật và tiền 

bán gà, bản thân SV cũng 

đang đi làm thêm để phụ 

giúp thu nhập cho gia đình   

10.000.000 

6.  Vũ Hoài Linh 75929/KTN58ĐH 3.69 

- Hộ cận nghèo 

- Bố, mẹ ly thân lúc 4 tuổi. 

Hiện đang ở với mẹ 

- Hoàn cảnh: Mẹ đang chưa 

có việc làm ổn định, làm 

thuê thời vụ. Bên cạnh đó 

còn thường xuyên phải uống 

thuốc do bị bệnh 

10.000.000 

7.  Phùng Thu Trang 80133/KTB59ĐH 3.68 

- Hộ cận nghèo 

- Bố: lao động tự do 

- Mẹ: công nhân 

- Hoàn cảnh: Bố mẹ không 

10.000.000 



có thu nhập ổn định. Bản 

thân SV bị mắc bệnh Wilson 

( Rối loạn chuyển hóa đồng 

), mỗi tháng chi phí tiền 

thuốc là 3.000.000đ 

8.  Phạm Thùy Linh 69438/KTN57ĐH 3.66 

- Hộ cận nghèo 

- Bố, mẹ đều làm nông 

nghiệp 

- Hoàn cảnh: ngoài việc phải 

nuôi 4 đứa con, bố mẹ còn 

phải nuôi bà đã già yếu và 1 

người cô bị bệnh tâm thần. 

Gia đình chỉ có 1,5 sào 

ruộng để canh tác; phải vay 

mượn tiền để lo học phí cho 

các con 

10.000.000 

9.  Vũ Thanh Tâm 75998/KTB58ĐH 3.48 

- Hộ nghèo 

- Bố mẹ đều làm muối 

- Hoàn cảnh: Gia đình có 3 

anh chị em đang trong độ 

tuổi đi học, thu nhập hàng 

tháng thấp 

10.000.000 

10.  Vũ Thị Mai Hoa 75886/KTN58ĐH 3.45 

- Hộ nghèo 

- Bố đã mất, Mẹ làm nông 

dân 

- Hoàn cảnh: Bố mất sớm, 

Mẹ làm nông, tuổi đã cao 

nên thu nhập thất thường 

10.000.000 

11.  Đào Phúc Anh 73210/LQC58ĐH 3.36 

- Gia đình khó khăn 

- Con bệnh binh 2/3 (68%) 

- Hoàn cảnh: Gia đình thuộc 

diện người có công với cách 

mạng, Bố là bệnh binh, Mẹ 

đã về hưu  

10.000.000 



 

12.  Hoàng Thị Huế 78189/KTB59ĐH 3.34 

- Hộ cận nghèo  

- Bố đã mất, Mẹ làm nông 

dân 

- Hoàn cảnh: Gia đình thu 

nhập thấp, mẹ thường xuyên 

đau ốm phải điều trị 1 số 

bênh  

10.000.000 

TỔNG CỘNG 150.000.000 


