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STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

1 1810010001 Trần Nguyễn Minh An 24/11/2000 Nam

 - Lập trình ASP.NET-MVC
 - Lập trình PHP
 - Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin
 - Toán rời rạc

Nợ môn

2 1810010047 Phan Thị Quế Anh 30/06/2000 Nữ

 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử Nợ môn

3 1810010011 Đoàn Hải Bằng 20/04/2000 Nam

 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử Nợ môn

4 1810010050 Nguyễn Minh Phú Bình 13/08/2000 Nam

 - Anh văn căn bản 2
 - Chính trị 2
 - Giáo dục quốc phòng - an ninh 
(Học phần 1)
 - Giáo dục quốc phòng - an ninh 
(Học phần 2)
 - Giáo dục quốc phòng - an ninh 
(Học phần 3)
 - Giáo dục thể chất (Học phần 2)
 - Kỹ thuật lập trình
 - Pháp luật đại cương

Nợ môn

5 1810010039 Võ Quốc Dư 23/10/2000 Nam

 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử Nợ môn

6 1810010012 Hồ Nguyễn Thanh Dương 16/03/2000 Nam

 - Công nghệ lập trình di động
 - Công nghệ Web và ứng dụng
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa 
doanh nghiệp
 - Lập trình ASP.NET-MVC
 - Lập trình PHP
 - Lập trình quản lý
 - Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin
 - Thương mại điện tử
 - Toán rời rạc

Nợ môn
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STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

7 1810010020 Nguyễn Minh Đức 03/05/2000 Nam

 - Anh văn căn bản 1
 - Chính trị 1
 - Giáo dục quốc phòng - an ninh 
(Học phần 1)
 - Giáo dục quốc phòng - an ninh 
(Học phần 2)
 - Giáo dục quốc phòng - an ninh 
(Học phần 3)
 - Toán ứng dụng

Nợ môn

8 1810010032 Ngô Văn Đức 21/10/2000 Nữ

 - Công nghệ lập trình di động
 - Công nghệ Web và ứng dụng
 - Đồ án chuyên ngành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa 
doanh nghiệp
 - Lập trình ASP.NET-MVC
 - Lập trình PHP
 - Lập trình quản lý
 - Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin

Nợ môn

9 1810010022 Lê Thanh Giàu 28/01/2000 Nam

 - Công nghệ lập trình di động
 - Đồ án chuyên ngành
 - Lập trình PHP
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử

Nợ môn

10 1810010033 Phạm Nguyễn Quang Huy 29/08/2000 Nam

 - Anh văn căn bản 3
 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Giáo dục quốc phòng - an ninh 
(Học phần 2)
 - Hệ điều hành
 - Kiến trúc máy tính
 - Kỹ thuật lập trình
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Mạng máy tính
 - Pháp luật đại cương
 - Thiết kế Web
 - Toán ứng dụng

Nợ môn

11 1810010010 Huỳnh Hồ Bảo Khoa 31/03/2000 Nam

 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Công nghệ Web và ứng dụng
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa 
doanh nghiệp
 - Lập trình ASP.NET-MVC
 - Lập trình PHP
 - Lập trình quản lý
 - Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thương mại điện tử
 - Toán rời rạc

Nợ môn

2



STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

12 1810010019 Huỳnh Đức Lâm 24/06/2000 Nam

 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng
 - Kỹ thuật lập trình
 - Lập trình ASP.NET-MVC
 - Lập trình PHP
 - Lập trình quản lý
 - Mạng máy tính
 - Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin
 - Thương mại điện tử
 - Toán rời rạc

Nợ môn

13 1810010004 Bùi Thanh Long 25/10/2000 Nam

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Chính trị 1
 - Cơ sở dữ liệu
 - Kỹ thuật lập trình
 - Mạng máy tính
 - Pháp luật đại cương
 - Thiết kế Web

Nợ môn

14 1810010003 Phạm Hữu Nhân 10/05/2000 Nam

 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử Nợ môn

15 1810010013 Trần Dương Quỳnh Nhi 24/01/2000 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành (CNTT)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử

Nợ môn

16 1810010052 Lý Thị Tuyết Nhi 02/04/1998 Nữ

 - Giáo dục thể chất (Học phần 1)
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử

Nợ môn

17 1810010038 Phan Minh Nhựt 09/10/2000 Nam

 - Anh văn căn bản 3
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Cơ sở dữ liệu
 - Hệ điều hành
 - Kiến trúc máy tính
 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử

Nợ môn

18 1810010046 Lê Hồng Phát 09/09/2000 Nam
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa 
doanh nghiệp Nợ môn
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LẬP BẢNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng  3  năm  2021

Tổng số sinh viên theo danh sách: 24

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

19 1810010040 Lâm Hoàng Sang 08/02/2000 Nam

 - Anh văn căn bản 1
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Công nghệ lập trình di động
 - Công nghệ Web và ứng dụng
 - Đồ án chuyên ngành
 - Đồ họa ứng dụng
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa 
doanh nghiệp
 - Lập trình ASP.NET-MVC
 - Lập trình hướng đối tượng
 - Lập trình PHP
 - Lập trình quản lý
 - Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin
 - Toán rời rạc

Nợ môn

20 1810010026 Đặng Tiến Sỉ 18/06/2000 Nam

 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 - Công nghệ lập trình di động
 - Công nghệ Web và ứng dụng
 - Đồ án chuyên ngành
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa 
doanh nghiệp
 - Lập trình ASP.NET-MVC
 - Lập trình PHP
 - Lập trình quản lý
 - Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin

Nợ môn

21 1810010030 Lê Minh Toàn 19/01/2000 Nam

 - Anh văn căn bản 1
 - Giáo dục quốc phòng - an ninh 
(Học phần 1)
 - Kỹ thuật lập trình
 - Tiếng Anh 1

Nợ môn

22 1810010017 Đào Đoàn Hoàng Nhật Thái 09/12/2000 Nam

 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử Nợ môn

23 1810010021 Thông Thị Thẩm 30/12/2000 Nữ

 - Thực tập doanh nghiệp
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Thương mại điện tử Nợ môn

24 1810010018 Nguyễn Minh Trí 22/10/2000 Nam  - Toán ứng dụng Nợ môn

Phạm Minh   Trung
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