
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG CTCT – QLSV
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

Mời nhận Học bổng Rosneft 2014 của Hội khuyến học TP.HCM
 

Theo thông báo của Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh về kết quả của việc xét
học bổng Công ty Dầu khí Rosneft 2014.  Phòng CTCT-QLSV kính mời  những sinh
viên có tên trong danh sách sau đúng 13h15 ngày 11/11/2014 (thứ 3) có mặt  tại
Hội trường B4, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM để nhận học bổng.

( Lưu ý: trang phục lịch sự, gọn gàng đúng nội quy, có mang thẻ sinh viên)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG CỦA CÔNG TY DẦU KHÍ
ROSNEFT NĂM HỌC 2014 – 2015

STT Họ và tên Hoàn cảnh gia đình Ghi chú Lớp Khoa 

1 Trương Phú Khánh
SĐT: 01222.402.028

Thuộc diện gia đình khó
khăn. Thu nhập 2 triệu
đồng/tháng. Bố mẹ làm

nông. Có 1 em đang đi học.

XD10/A3  Xây dựng

2 Huỳnh Nhật Phúc
SĐT: 01647.598.930

Thuộc diện gia đình khó khăn
- Thu nhập gia đình 2 triệu

đồng/ tháng. 
Bố mẹ làm nông. Có 1 em

đang đi học.

Giấy chứng
nhận tham gia

Chiến dịch
Xuân Tình

nguyện 2014.
Giấy chứng

nhân tham gia
Hiến máu nhân

đạo;

XD11/A1  Xây dựng

3 Nguyễn Ngọc Thơ
SĐT: 0902.651.288

Thuộc diện gia đình khó
khăn. Thành phần gia đình
làm nông. Bản thân sinh viên
đang làm phục vụ tại quán
ăn. Thu nhập gia đình là 1.5

triệu/tháng.

XD12/A1 Khoa Xây dựng

4 Nguyễn Văn Hiếu 
SĐT: 01675.005.759

Thuộc diện gia đình khó khăn
- Thu nhập gia đình 2 – 2.5

triệu đồng/ tháng. 
Bố mẹ làm nông. Có 1 em

đang đi học.

Giấy Công nhận
“SV 5 tốt cấp
Chi hội”; Giấy

chứng nhân
tham gia Hiến
máu nhân đạo; 

XD11/A2 Xây dựng



5 Phạm Bá Lâm
SĐT: 01626.058.284

Gia đình có cha làm nghề lái
xe thuê bên ngoài không gửi
phụ cấp về cho gia đình. Mẹ

làm nghề bán nước mía công
việc bấp bênh và thường

xuyên thất nghiệp. Có 1 em
gái đang đi học. Thu nhập
gia đình 2 triệu đồng/ tháng.

Giấy chứng
nhận tham gia

Chiến dịch
Xuân Tình

nguyện 2014.
Giấy chứng

nhân tham gia
Hiến máu nhân
đạo; Đã 1 lần
được nhận

Học bổng của
Hội Khuyến

học TP.HCM;

MT12TT Mỹ thuật Công
nghiệp

6 Nguyễn Văn Toàn
SĐT: 0938.963.434

Bố là cựu chiến binh chiến
trường Campuchia năm

1976. Công viện hiện tại là
phụ hổ, bị di chứng của

chiến tranh là đau lưng và
cao huyết áp nên công việc
không ổn định. Mẹ hiện tại
làm nghề phụ buôn bán,
bản thân sinh viên cũng

phụ mẹ và di dạy thêm để
phụ gia đình. Thu nhập gia
đình 4 triệu đồng/tháng.

KD10 Kỹ thuật Đô thị

7 Phạm Thanh Quý
SĐT: 01697.005.184

Thuộc diện gia đình Hộ cận
nghèo. Bố làm nông và mẹ đi
làm mướn. Bản thân sinh

viên phải đi làm gia sư, phụ
bàn và phát tờ rơi. Nhà có
2 em còn đi học. Thu nhập

gia đinh 2.5 triệu đồng/ tháng.

XD11/A2 Xây dựng

8 Nguyễn Đình Đại
SĐT: 01636.328.639

Gia đình thuộc diện nông dân
nghèo. Thu nhập gia đình 2

triệu đồng/ tháng.

Nhiệt tình tham
gia các hoạt
động phong

trào Đoàn Hội
(có chứng
nhận kèm

theo)

XD12/A2 Xây dựng

9 Trần Thành Thơ
SĐT: 01636.694.135

Thuộc diện gia đình khó
khăn; Bố mẹ làm nông,

công việc không ổn định.
Thu nhập gia đình  2 - 2.5

triệu đồng/tháng,

Giấy chứng
nhân tham gia

Hiến máu
nhân đạo;
Giấy công

nhận tham gia
Hội thao sinh
viên KT; Giấy
chứng nhận

tham gia sinh
hoạt CLB Xây

dựng trẻ;

XD11/A1 Xây dựng



10 Huỳnh Văn Thư
SĐT: 0969.908.827

Thuộc diện gia đình khó
khăn. Bồ vào Sài Gòn làm
thuê, mẹ ở nhà làm thuê. Em
gái mắc bệnh mãn tính. Thu
nhập gia đình 2.5 triệu đồng/

tháng.

Giấy chứng
nhận tham gia
sinh hoạt CLB
Xây dựng trẻ;

XD11/A1 Xây dựng

11 Bùi Văn Thà
SĐT: 01683.106.481

Thuộc diện gia đình khó
khăn. Bố mẹ làm nông. Bản
thân sinh viên phải đi làm

thêm,

KD10 Kỹ thuật Đô thị

12 Phan Trung Hiếu
SĐT: 01666.417.691

Thuộc diện gia đình  khó
khăn. Bố, mẹ đều làm

nông. Nhà có 3 anh em
đang đi học.

XD11/A1 Xây dựng

13 Lê Huỳnh Minh Trí
SĐT: 01627.633.346

Gia đình thuộc diện hộ nghèo.
Bố mẹ làm nông. Thu nhập
gia đình 2 triệu đồng/tháng.

Giấy chứng
nhận tham gia
sinh hoạt CLB

Xây dựng
trẻ;Giấy chứng
nhận đã tham
giá Cuộc thi

“Tìm hiểu An
toàn giao
thông”;

XD13/A2 Xây dựng

14 Mai Hữu Quyền
SĐT: 0933.663.011

Thuộc diện gia đình khó khăn.
Gia đình sống cùng bà nội già
yếu. Bố làm thuê cho các
tàu đi biển, mẹ làm nghề
đập tép mướn. Bản thân

sinh viên đi làm thêm: dạy
thêm

Giấy khen Hoàn
thành xuất sắc

chiến dịch Xuân
tình nguyện thị

xã Hà Tiên năm
2014; Giấy
khen hoàn

thành xuất sắc
chiến dịch sinh

viên tình
nguyện thị xã

Hà Tiên hè năm
2014

NT12-CT Kiến trúc Nội
thất

15 Đoàn Nhất Linh
SĐT: 01636.746.961

Thuộc diện gia đình khó khăn.
Bố bị suy thận mãn tính. Mẹ

bị bệnh huyết áp thấp. Nhà có
2 em còn đi học. Thu nhập gia
đình 800.000 đồng/ tháng

Điểm học kỳ 2
đang học cải

thiện hè
QH12 Quy hoạch

16
Phan Nguyễn

Tường Vy
SĐT; 01215.987.618

Bố mất, mẹ làm giáo viên.
Thu nhập 4,7 triệu/tháng. MT12ĐH Khoa Mỹ thuật

công nghiệp



17 Nguyễn Duy Dũng
SĐT: 0982.533.413

Gia đình khó khăn. Bố mắc
bệnh khớp và mẹ bệnh

quanh năm.
XD10/A1 Xây dựng

18 Trần Hiếu Nghĩa
SĐT: 012993.115.688

Thuộc diện gia đình khó
khăn. Bồ mẹ và anh chị em
đều làm thuê. Thu nhập gia
đinh 3 triệu đồng/tháng.

KT13CT Kiến trúc

19
Phạm Thị Ngọc

Huyền
SĐT: 0962.711.790

Thuộc diện gia đình khó
khăn. Bố mẹ làm nông. KT13/A2 Kiến trúc

20 Trần Quang Thanh
SĐT: 01676.539.321

Mồ côi cha, mẹ bị bênh khớp
mãn tính, không có khả năng
lao động. Thu nhập gia đình 3

triệu đồng/tháng.

KT11/A1 Kiến trúc

21 Võ Minh Hiếu
SĐT: 0997.289.793

Gia đinh thuộc diện khó khăn.
Bố mẹ làm vườn. Thu nhập

gia đình 2 triệu đồng/tháng

Giấy chứng
nhận chiến dịch

tình nguyện
Mùa hè xanh tại
mặt trận huyện
đào Lý Sơn,
Quảng Ngãi;

Giấy khen cuộc
thi tuyên truyền

về biên giới,
biển đảo

trường Đại
học Kiến trúc

TP.HCM;

KT12/A1 Kiến trúc

22 Nguyễn Duy Trinh
SĐT: 01673.703.390

Gia đình khó khăn. Bố mẹ
làm nông. Bố bị dị tật ở

chân.
Thu nhập gia đình 2 – 2.5

triệu đồng/tháng

XD13/A1 Xây dựng

23
Trần Ngọc Huyền

Trâm
SĐT: 01993.235.379

Gia đình thuộc hộ nghèo. Mẹ
là lao động chính và bố

công việc không ổn định. Thu
nhập gia đình 3.5 triệu

đồng/tháng

MT12DH Mỹ thuật Công
nghiệp

24
Hoàng Thị Phương

Anh
SĐT: 01694.860.627

Gia đình thuộc diện khó khăn.
Bố làm bảo vệ, mẹ bị bệnh
vừa làm nội trợ và đi làm
thuê. Có 1 em trai đang đi

học. Thu nhập 3 triệu
đồng/tháng.

NT10CT Kiến trúc Nội
thất



25 Huỳnh Xuân Trường
SĐT: 0982.546.003

Gia đình thuộc hộ nghèo. Bố
mẹ làm nghề nông. Bố bị bênh

nặng. Thu nhập gia đình
600.000 đồng/tháng.

XD11/A2 Xây dựng

26 Bùi Tiến Khoa
SĐT: 01649.521.894

Gia đình thuần nông, thu nhập
thấp. Gia đình không có bố.
Một mình mẹ nuôi 2 anh em
ăn học. Thu nhập gia đình  2

triệu đồng/tháng.

XD10CT Xây dựng

27
Nguyễn Đoàn Minh

Trí
SĐT: 01693.065.648

Gia đình làm nông. Bố mẹ
phải đi làm mướn. Thu
nhập gia đình 500.000

đồng/tháng

Giấy công nhận 
Sinh viên 5 tốt

cấp Chi hội
XD10/A1 Xây dựng

28 Nguyễn Thành Tài
SĐT: 0938.870.624

Gia đình buôn bán nhỏ.
Không có ruộng để canh tác.
Thu nhập chủ yếu dựa vào
việc buôn bán tạp hóa nhỏ.
Thu nhập gia đình  2 triệu

đồng/tháng.

XD12/A2 Xây dựng

29 Võ Hoàng Thiện
SĐT: 01687.565.275

Thuộc diện gia đình khó
khăn. Bố chạy xe thồ, mẹ
làm nông. Thu nhập gia

đình bấp 
bênh. Thu nhập gia đình 

2.5 triệu đồng/tháng.

XD12/A2 Xây dựng

30 Lê Thanh Thảo
SĐT: 0932.078.284

Thuộc hộ gia đình cận nghèo.
Bố làm nghề tự do và mẹ làm

thợ may. 

31 Đồng Tiến Đạt
SĐT: 0996.077.355

Gia đình khó khăn: Bố làm
tài xế lái xe và mẹ làm

nghề phụ việc nhà. Có em
đang học mầm non. Thu nhập
gia đình 1.8 triệu đồng /tháng

XD12-CT Xây dựng

32 Huỳnh Quốc Nhật
SĐT: 0975.547.104

Gia đình làm nông. Thu nhập
gia đình 3 triệu đồng/tháng.

Đạt Giải nhất
cuộc thi

Archicad BIM
về thiết kế
nhà ở năm

2014

KT10/A2 Kiến trúc



33 Nguyễn Thanh Phong
SĐT: 01244.361.649

Gia đình khó khăn. Bố mẹ
buôn bán nhỏ lẻ. Thu nhập 3.5

triệu đồng/ tháng

Giấy chứng
nhận là Cộng
tác viên của

Chương trình
“Ngày hội Cổng

trường Đại
học lần V” 

của TP. Cao
Lãnh – Đồng

Tháp. Tham gia
Hiến máu Nhân

đạo.

QH12 Quy hoạch

34 Nguyễn Văn Hiểu
SĐT: 0966.212.120

Gia đình thuộc diện hộ cận
nghèo. Thu nhập gia đình 3

triệu đồng/ tháng
KD10 Kỹ thuật Đô thị

35 Nguyễn Thanh Mẫn
SĐT: 0978.371.737

Bố mẹ đã ly hôn. Hiện sống
với bố và em trai. Thu nhập
gia đình 6 triệu đồng/ tháng

Giấy khen của
BCH Đoàn
trường ĐH
Kiến trúc

TP.HCM về
việc đã tích cực
thực hiện các

nội dung trong
cuộc vận

độngXây dựng
phong trào
Đoàn Hội….

MT12CN Mỹ thuật Công
nghiệp

36 Ngô Hải Yến
SĐT: 01692.332.414

Bố ốm đau bệnh tật: Rối loạn
tiền đình; rối loạn tuần hoàn
não…Cả gia đình gồm mẹ,

anh trai và chị dâu thu nhập 7
triệu đồng/tháng.

MT12TT Mỹ thuật Công
nghiệp

37
Nguyễn Dương

Hoàng
SĐT:01629.607397

Gia đình thuộc diện nông dân
nghèo. Thu nhập gia đình 2

triệu đồng/ tháng.
XD12/A2 Xây dựng

38 Nguyễn Văn Trung
SĐT: 01659.082.650

Thuộc diện gia đình khó
khăn, hộ cận nghèo. Thu

nhập gia đình 2.5 triệu
đồng/tháng

KT12/A1 Kiến trúc

39 Nguyễn Thùy  Trang
SĐT: 0966.590.164

Hoàn cảnh khó khăn. Có 1
em đang còn đi học. Thu nhập

gia đình 5 triệu đồng/tháng
MT12DH Mỹ thuật Công

nghiệp

40 Trần Đức Sơn
01656869842

Gia đình thuộc diện nông dân
hộ cận nghèo mã số 0062.
Cha đã mất, mẹ làm nông

nhưng ruộng đất rất ít, nhà
có 3 chị em đang đi học

QH13 Quy hoạch



41
Nguyễn Trung Tín

0947304854
Nhà có 3 anh chị em. Cha mới

mất vì bệnh nặng, mẹ làm
nghề buôn bán nhỏ

XD13-CT Xây dựng

42 Trần Văn Dự

Thuộc diện gia đình khó khăn,
nhà có 3 anh em đang đi học.
Ba mẹ đều làm ruộng tại ấp 8
Xáng, xã Đông Hòa, huyện
An Minh, tỉnh Kiên Giang

XD13-CT Xây dựng

43 Phan Nguyễn Hải Hà

Nhà có 3 chị em, mẹ làm công
nhân, cha là bộ  đội,  nhưng 3
chị  em  đang  ở  với  mẹ  (Hiện
cha  mẹ  đã  ly  hôn)  tại  địa  chỉ
53/91  Nguyễn  Việt  Dũng,
Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

KT12-CT Kiến trúc

44
Phạm Văn Trường

Hận
Thuộc diện gia đình khó khăn.
Ba mẹ đều làm ruộng NT13-CT Kiến trúc

Nội thất

45 Hồ Hữu Hưng
 Gia đình hoàn cảnh khó khăn,
Bố, mẹ làm nông XD13-ĐL Xây dựng

46 Đào Thị Trung Nghĩa
01697243036

Gia  đình  hoàn  cảnh  rất  khó
khăn,
Bố  là  thương  binh,  mẹ  làm
ruộng, thu nhập thấp

XD13-ĐL Xây dựng

47 Trần Phạm Bảo Ánh
0902507062

Gia đình thuộc diện hộ nghèo,
Cha mất từ khi sv còn nhỏ, mẹ
làm ruộng nuôi 2 con đi học.

MT12ĐH Mỹ thuật Công
nghiệp

48 Lâm Thị Như Quỳnh
01639622093

Gia  đình  có  hoàn  cảnh  khó
khăn, bố  mẹ  li  thân,  mẹ  bị  tai
nạn nên chân bị tật. Một mình
mẹ làm ruộng nuôi sv ăn học

MT12ĐH Mỹ thuật Công
nghiệp

49 Nguyễn Thị Hồng
Ngọc

Gia  đình  có  hoàn  cảnh  khó
khăn,  bố  mẹ  làm  nông,  thu
nhập thấp

XD13-ĐL Xây dựng

50 Võ Thị Anh Thuận
01224903377

Bố  thương  binh  2/4,  mẹ
sức  khỏe  yếu  ở  nhà  làm
nội trợ. Hoàn cảnh gia đình
khó khăn.

MT12ĐH Mỹ thuật Công
nghiệp



51 Lê Minh Thanh
01636025372

Hoàn  cảnh  gia  đình  khó
khăn.  Cha  là  thương  binh
¾,  hiện  gia  đình  làm  ruộng,
thu nhập thấp

XD11-CT Xây dựng

52 Mai Thanh Tròn
0989463500

Cha  là  thương  binh,  mẹ
làm ruộng, thu nhập thấp XD12-CT Xây dựng

53 Nguyễn Thị Nu Em
01688437832

Bố mẹ đều làm ruộng, hoàn
cảnh gia đình khó khăn NT13-CT Kiến trúc

Nội thất

                             
                                      

ĐẠI DIỆN PHÒNG
  

    

 


