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1 3010010011 Nguyễn Thế Dân 26/03/1999 10CDTH1
Tâm lý học đại cương, Xác suất thống kê, Anh văn 

2, Toán rời rạc, Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 3010010001 Lê Xuân Trường Đăng 29/06/1999 10CDTH1
Thiết kế và Lập trình Web 

3 3010170006 Nguyễn Quốc Đạt 02/06/1998 10CDOT1

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Quản 

trị học, Thực tập tốt nghiệp, Hệ thống điều hòa 

không khí và Thiết bị tiện nghi trên ô tô, Thực tập hệ 

thống điều hòa không khí và thiết bị tiện nghi trên ô 

tô, Anh văn 1, Hóa học , Lý thuyết ô tô, Vẽ kỹ thuật, 

Nợ môn tự chọn HK 7: Khóa luận tốt nghiệp,Chuyên 

đề động cơ đốt trong,Chuyên đề điện - điện tử ô t

4 3010040013 Lê Thị Thu Hiền 16/05/1998 10CDQT1
Marketing căn bản, Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin

5 3010030011 Nguyễn Thị Thanh Hiền 26/08/1999 10CDKT1

Anh văn chuyên ngành kế toán, Hệ thống thông tin 

kế toán, Kế toán quản trị, Kiểm toán, Nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Phân tích báo cáo 

tài chính, Sổ sách kế toán, Tài chính doanh nghiệp, 

Thực hành khai báo thuế, Thực tập tốt nghiệp KT, 

Nợ môn tự chọn HK 5: Phân tích báo cáo tài 

chính,Thẩm định dự án,Chưa tích lũy đủ TC môn tự 

chọn HK 6: Khóa luận tốt nghiệp KT,Kiểm toá

6 3010040030 Nguyễn Ngọc Hòa 01/12/1996 10CDQT1

Giáo dục quốc phòng và an ninh, 

Dư Nợ: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, Anh văn 1, Pháp luật đại cương, Toán Cao 

cấp, Cơ học lý thuyết, Tin học căn bản,  

7 3010040025 Trần Quốc Hưng 18/06/1997 10CDQT1
Quản trị rủi ro, 

8 3010070013 Hồ Huỳnh Mai Hương 25/04/1999 10CDQL1

Anh văn chuyên ngành Quản lý, Đồ án Đăng ký 

thống kê đất đai, Đồ án Định giá đất đai và Bất động 

sản, Đồ án Quy hoạch sử dụng đất, Luật nhà ở và 

Luật xây dựng, Môi giới và Kinh doanh bất động 

sản, Thực tập tốt nghiệp QL, Nợ môn tự chọn HK 6: 

Khóa luận tốt nghiệp QL,Môi giới và Kinh doanh bất 

động sản,Luật nhà ở và Luật xây dựn

9 3010070010 Huỳnh Công Tuấn Khương 14/10/1999 10CDQL1
Thực tập tốt nghiệp QL, 

10 3010070034 Thái Huỳnh Bảo Khương 12/03/1995 10CDQL1

Môi trường và con người, Anh văn chuyên ngành 

Quản lý, Bản đồ địa chính, Đánh giá đất đai, Đồ án 

Đăng ký thống kê đất đai, Đồ án Định giá đất đai và 

Bất động sản, Đồ án Quy hoạch sử dụng đất, Luật 

nhà ở và Luật xây dựng, Môi giới và Kinh doanh bất 

động sản, Thực tập tốt nghiệp QL, Vật lý đại cương, 

Nợ môn tự chọn HK 6: Khóa luận tốt nghiệp QL,Môi 

giới và Kinh doanh bất động sản,Luật nhà ở và Luật 

xây dựng

11 3010030018 Hồ Thị Lụa 06/08/1998 10CDKT1
Luật kinh tế, Toán Cao cấp

12 3010090121 Lê Thị Thảo Nga 18/12/1999 10CDDS2
Thực hành Dược lý, Thực hành Dược lâm sàng, 

13 3010090161 Đào Anh Nhật 24/04/1999 10CDDS2
Bệnh học cơ sở, Thực hành Dược lâm sàng, Thực 

hành Dược liệu, Thực hành Dược lý, 

14 3010090117 Đỗ Thị Như 07/07/1999 10CDDS2
Pháp chế dược, 

15 3009090208 Nguyễn Thị Huỳnh Như 01/04/1998 10CDDS2
Pháp chế dược

16 3010090118 Vũ Thị Nhung 12/07/1999 10CDDS2
Tư tưởng Hồ Chí Minh, 
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17 3010090154 Nguyễn Vĩnh Phúc 09/10/1997 10CDDS2

Lý thuyết Bào chế 1, Giải phẫu - Sinh lý - DUOC, 

Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lý thuyết bào chế 

2, Lý thuyết Hóa hữu cơ, Pháp luật - tổ chức và 

quản lý y tế, Thực hành Dược lâm sàng, Thực hành 

Dược liệu, Thực hành Dược lý, 

18 3010030009 Bùi Mai Phương 26/11/1999 10CDKT1
Phương pháp nghiên cứu khoa học, 

Dư Nợ: Kinh tế vi mô,  

19 3010080117 Nguyễn Vĩ Phương 02/05/1998 10CDDD2
LT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa , 

20 3010090158 Phạm Thị Kim Phương 05/05/1984 10CDDS2
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Thực hành Dược 

lý

21 3010070027 Nguyễn Hồng Quân 07/03/1993 10CDQL1
Giáo dục quốc phòng và an ninh, 

22 3008090199 Lê Mai Quỳnh 30/12/1996 10CDDS2
Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược

23 3010150006 Nguyễn Văn Sang 20/09/1999 10CDNH1
Cơ sở văn hóa Việt Nam, 

24 3010170002 Nguyễn Trường Sự 20/01/1998 10CDOT1

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Thực 

tập tốt nghiệp, Hệ thống điều hòa không khí và Thiết 

bị tiện nghi trên ô tô, Thực tập hệ thống điều hòa 

không khí và thiết bị tiện nghi trên ô tô, Anh văn 2, 

Lý thuyết ô tô, Toán Cao cấp, Nợ môn tự chọn HK 7: 

Khóa luận tốt nghiệp,Chuyên đề động cơ đốt 

trong,Chuyên đề điện - điện tử ô t

25 3010040019 Nguyễn Thị Thu Sương 11/04/1999 10CDQT1
Quản trị học,

26 3009090122 Đặng Thiên Tài 06/11/1997 09CDDS2
Không tích lũy đủ số tín chỉ. 

27 3010150003 Phạm Thu Thanh 13/03/1999 10CDNH1

Nguyên lý kế toán, Quản trị khu du lịch, Quản trị kinh 

doanh nhà hàng, Quản trị quan hệ khách hàng, 

Quản trị sự kiện và hội nghị, Quản trị tiệc, Thực tập 

nghiệp vụ NH, Thực tập tốt nghiệp NH, Nợ môn tự 

chọn HK 6: Quản lý chất lượng dịch vụ,Quản trị khu 

du lịch,Quản trị kinh doanh lữ hành,Khóa luận tốt 

nghiệp NH,Quản trị sự kiện và hội nghị,Quản trị 

quan hệ khách hàn

28 3010010013 Nguyễn Hữu Thành 24/06/1999 10CDTH1

Chuyên đề Thương mại điện tử, Chưa tích lũy đủ TC 

môn tự chọn HK 6: Khóa luận tốt nghiệp,Chuyên đề 

Thương mại điện tử 

29 3010170003 Phan Trọng Thành 14/02/1995 10CDOT1

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Thực 

tập tốt nghiệp, Hệ thống điều hòa không khí và Thiết 

bị tiện nghi trên ô tô, Thực tập hệ thống điều hòa 

không khí và thiết bị tiện nghi trên ô tô, An toàn lao 

động và môi trường, Anh văn 2, Anh văn chuyên 

ngành, Công nghệ gia công kim loại, Dung sai - đo 

lường, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hệ 

thống điện và điều khiển tự động trên ô tô, Kết cấu 

động cơ đốt trong, Kết cấu khung gầm ô tô, Kết cấu 

ô tô, Kiểm định và chuẩn đoán ô tô, Kỹ thuật điện - 

điện tử, Lý thuyết ô tô, Nhiên liệu và dầu mỡ, Thực 

hành động cơ xăng, Thực hành hệ thống điện và 

điều khiển tự động trên ô tô, Thực hành ô tô 1, Thực 

hành ô tô 2, Thủy lực và máy thủy lực, Vật lý đại 

cương, Nợ môn tự chọn HK 3: Các phương pháp 

gia công cơ khí,Dung sai - đo lường,Nợ môn tự 

chọn HK 7: Khóa luận tốt nghiệp,Chuyên đề động cơ 

đốt trong,Chuyên đề điện - điện tử ô t

30 3010030021 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/07/1997 10CDKT1 Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất, 

Dư Nợ: Toán Cao cấp,  

31 3010010012 Phan Quốc Thịnh 02/09/1995 10CDTH1
Kỹ thuật lập trình, Thiết kế và Lập trình Web , Xác 

suất thống kê, 
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32 3010090137 Lê Thị Thu Thủy 03/11/1998 10CDDS2

Anh văn chuyên ngành Dược, Chiết xuất dược liệu, 

Công nghệ sản xuất dược phẩm, Lý thuyết Bào chế 

1, Lý thuyết bào chế 2, Lý thuyết Hóa hữu cơ, 

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Quản 

lý tồn trữ thuốc, TH Kiểm nghiệm, Thực hành bào 

chế 2, Thực hành Dược lâm sàng, Thực hành Dược 

lý, Thực tập tại Bệnh viện, Thực tập tại Nhà thuốc, 

Nợ môn tự chọn HK 6: Khóa luận tốt nghiệp,Chiết 

xuất dược liệu,Công nghệ sản xuất dược phẩ

33 3010090131 Phạm Hoàng Tiên 02/04/1995 10CDDS2
Anh văn 1, Anh văn 2, Thực hành Dược lý, Xác suất 

thống kê y dược, Tin học căn bản

34 3008090216 Trần Thị Thủy Tiên 08/04/1997 10CDDS2

Sinh học và di truyền - DD. Giải phẫu - Sinh lý - 

DUOC, Giáo dục thể chất, Kỹ năng giao tiếp và tư 

vấn dược, Lý thuyết Hóa dược , Quản trị kinh doanh 

và Marketing dược

35 3010150001 Lưu Nguyễn Hoài Trúc 03/03/1999 10CDNH1

Anh văn 2, Anh văn 3, Anh văn chuyên ngành 1 - 

NH, Anh văn chuyên ngành 2 - NH, Anh văn chuyên 

ngành 3 -NH, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Đạo đức 

nghề nghiệp, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Giáo dục quốc phòng và an ninh, 

Giáo dục thể chất, Kinh tế vi mô, Nguyên lý kế toán, 

Quan hệ công chúng, Quản lý Bar và nghiệp vụ Bar, 

Quản trị khu du lịch, Quản trị kinh doanh nhà hàng, 

Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị sự kiện và 

hội nghị, Quản trị tiệc, Tâm lý du khách , Thực hành 

mô phỏng nghiệp vụ Bar, Thực hành mô phỏng 

nghiệp vụ nhà hàng, Thực tập nghiệp vụ NH, Thực 

tập nhận thức NH, Thực tập tốt nghiệp NH, Toán 

Cao cấp, Tổng quan du lịch , Văn hóa ẩm thực Việt 

Nam và một số nước tiêu biểu, Vệ sinh dinh dưỡng 

và an toàn thực phẩm, Nợ môn tự chọn HK 3: Quan 

hệ công chúng,Kỹ năng làm việc nhóm,Kỹ năng giao 

tiếp,Nợ môn tự chọn HK 4: Tâm lý học đại cương,Xã 

hội học đại cương,Đạo đức nghề nghiệp,Nợ môn tự 

chọn HK 5: Kỹ năng bán hàng,Thanh toán quốc tế 

trong du lịch,Văn hóa ẩm thực Việt Nam và một số 

nước tiêu biểu,Nợ môn tự chọn HK 6: Quản lý chất 

lượng dịch vụ,Quản trị khu du lịch,Quản trị kinh 

doanh lữ hành,Khóa luận tốt nghiệp NH,Quản trị sự 

kiện và hội nghị,Quản trị quan hệ khách hàn

36 3010040027 Ngô Hoàng Vũ 02/01/1997 10CDQT1
Quản trị chất lượng, Nguyên lý kế toán, 

Dư Nợ: Kinh tế vĩ mô,  

37 3010010007 Nguyễn Phi Vũ 30/07/1999 10CDTH1
Thiết kế và Lập trình Web , 

38 3010040003
Nguyễn Hoàng 

Tường
Vy 01/08/1999 10CDQT1

Quản trị học

39 3010090139 Nguyễn Thanh Vỹ 14/08/1999 10CDDS2
Thực hành Dược lâm sàng

40 3010150004 Phạm Lệ Xuân 13/03/1999 10CDNH1

Quản trị khu du lịch, Quản trị kinh doanh nhà hàng, 

Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị sự kiện và 

hội nghị, Quản trị tiệc, Thực tập nghiệp vụ NH, Thực 

tập tốt nghiệp NH, Nợ môn tự chọn HK 6: Quản lý 

chất lượng dịch vụ,Quản trị khu du lịch,Quản trị kinh 

doanh lữ hành,Khóa luận tốt nghiệp NH,Quản trị sự 

kiện và hội nghị,Quản trị quan hệ khách hàn


