
STT MHS Họ Tên Ngày sinh Chuyên ngành dự thi cao học Điều kiện Môn học CĐ Ghi chú

1 28 Nguyễn Công Ánh 27/05/1994 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Học

Thủy văn công trình (2TC): Học

Cơ học đất (2TC): Học

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Học 

Đập và hồ chứa (3TC): Học

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Học 

2 35 Nguyễn Cảnh Ba 09/11/1991 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Cơ học chất lỏng (3TC): Học

Thủy văn công trình (3TC): Học

Cấp thoát nước (3TC): Miễn

Xử lý nươc cấp hoặc xư lý nước thải (3TC): Học 

3 64 Nguyễn Tuấn Bình 26/2/1991 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

4 55 Vương Đức Cảnh 24/7/1980 Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN Không được thi

5 16 Phan Viết Chính 30/08/1993 Kỹ thuật xây dựng DD&CN
Được thi và phải 

học chuyển đổi
Kết cấu nhà bê tông cốt thép (3TC): Học

6 31 Bùi Văn Chúc 13/11/1992 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

7 9 Trương Văn Chung 01/11/1991 Kỹ thuật xây dựng DD&CN

Được dự thi ngay và 

không phải học 

chuyển đổi

Miễn

8 25 Nguyễn Thị Cúc 24/10/1991 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC):Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học
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9 44 Nguyễn Thế Cường 15/11/1994 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Miễn

Thủy văn công trình (2TC): Miễn

Cơ học đất (2TC): Miễn

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Miễn 

Đập và hồ chứa (3TC): Học

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Miễn 

10 47 Trương Văn Du 16/8/1992 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

11 33 Dương Khắc Dũng 09/7/1988 Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kết cấu nhà bê tông cốt thép (3TC): Học

Kết cấu nhà thép (3TC): Học

12 12 Nguyễn Văn Duy 11/6/1985 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Học

13 50 Nguyễn Thị Hương Giang 26/12/1995 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

14 15 Trần Sơn Hải 30/12/1994 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Miễn

Thủy văn công trình (2TC): Miễn

Cơ học đất (2TC): Miễn

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Học 

Đập và hồ chứa (3TC): Học

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Học 

15 49 Bùi Sơn Hải 26/7/1994 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

16 62 Trần Quang Hải 01/8/1984 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Không được thi

Cơ học chất lỏng (3TC): 

Thủy văn công trình (3TC): 

Cấp thoát nước (3TC): 

Xử lý nươc cấp hoặc xư lý nước thải (3TC):  



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Chuyên ngành dự thi cao học Điều kiện Môn học CĐ Ghi chú

17 3 Bùi Xuân Hảo 10/1/1983 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Học

18 41 Hoàng Đức Hiếu 02/01/1995 Kỹ thuật tài nguyên nước
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Cơ học chất lỏng (3TC): Miễn

Thủy văn công trình (3TC): Học

Khoa học đất (2TC): Học

Quy hoạch và TKHTTL (3TC): Học

Quản lý hệ thống CTTL (3TC): Học

19 39 Nguyễn Thị Hoa 08/01/1979 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Miễn

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Miễn

20 57 Nguyễn Khải Hoàn 01/12/1983 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Học

21 58 Nguyễn Khải Hoàn 01/12/1983 Kỹ thuật tài nguyên nước
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Cơ học chất lỏng (3TC): Miễn

Thủy văn công trình (3TC): Học

Khoa học đất (2TC): Học

Quy hoạch và TKHTTL (3TC): Học 

Quản lý hệ thống CTTL (3TC): Học

22 59 Nguyễn Khải Hoàn 01/12/1983 Quản lý tài nguyên và môi trường
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Quản lý dự án (2TC): Học

Kinh tế học (3TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế môi trường (2TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

23 1 Nguyễn Huy Hoàng 27/7/1989 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

24 17 Hoàng Văn Hùng 03/11/1991 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Chuyên ngành dự thi cao học Điều kiện Môn học CĐ Ghi chú

25 52 Vũ Thị Mai Hương 30/8/1975 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Miễn

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

26 54 Đào Quang Huy 14/10/1984 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

27 34 Cao Bát Khương 15/10/1984 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Học

28 46 Trần Văn Kính 05/9/1988 Quản lý xây dựng

Được dự thi ngay và 

không phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Miễn

29 51 Nguyễn Ngọc Lâm 17/10/1994 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

30 5 Trịnh Thị Thùy Linh 05/01/1992 Khoa học môi trường
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Môi trường &ĐGTĐMT (3TC) : Học

Quy hoạch môi trường (3TC):  Học

Quản lý chất lượng nước (3TC): Học

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (3TC): Học 

Quản lý tài nguyên và môi trường (3TC):  Học

31 38 Đỗ Mạnh Linh 03/8/1986 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Chuyên ngành dự thi cao học Điều kiện Môn học CĐ Ghi chú

32 18 Đỗ Ngọc Long 21/4/1994 Kỹ thuật điện
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Mạch điện (3TC): Học

Điện tử công suất (3TC): Học

Hệ thống điều khiển (3TC): Học

Lưới điện (3TC): Miễn

Truyền động điện (3TC): Miễn

Phân tích sự cố trong hệ thống điện (3TC): Học

Điều khiển và ổn định trong HTĐ (3TC): Học

Quy hoạch hệ thống điện (2TC): Miễn

Điều khiển quá trình (3TC): Miễn

Chất lượng điện năng (3TC): Học

33 30 Võ Thành Luân 01/01/1993 Kỹ thuật tài nguyên nước
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Cơ học chất lỏng (3TC): Học

Thủy văn công trình (3TC): Học

Khoa học đất (2TC): Học

Quy hoạch và TKHTTL (3TC): Học

Quản lý hệ thống CTTL (3TC): Học

34 42 Nguyễn Viết Lượng 20/9/1994 Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN
Được thi và phải 

học chuyển đổi
Kết cấu nhà Bê tông cốt thép (3TC): Học

35 13 Nguyễn Thị Khánh Ly 18/10/1992 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

36 68 Đặng Lê Nam 07/11/1985
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Miễn

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Miễn

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

37 60 Bùi Thị Kim Ngân 09/10/1994 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

38 40 Đỗ Huy Phú 22/11/1988 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Chuyên ngành dự thi cao học Điều kiện Môn học CĐ Ghi chú

39 29 Nguyễn Hữu Phúc 18/4/1992 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Học

40 37 Nguyễn Hữu Phúc 18/4/1992 Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN

Được dự thi ngay và 

không phải học 

chuyển đổi

Miễn

41 63 Nguyễn Trọng Quân 07/8/1988 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Miễn

Thủy văn công trình (2TC): Miễn

Cơ học đất (2TC): Miễn

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Học 

Đập và hồ chứa (3TC): Học

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Học 

42 22 Phạm Minh Quang 14/2/1991 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

43 20 Nguyễn Ngọc Quyền 02/10/1991 Quản lý xây dựng

Được dự thi ngay và 

không phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Miễn

44 21 Nguyễn Bá Quyền 14/10/1992 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Miễn

Thủy văn công trình (2TC): Miễn

Cơ học đất (2TC): Miễn

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Miễn 

Đập và hồ chứa (3TC): Học

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Học 

45 36 Nguyễn Ngọc Quyền 02/10/1991 Quản lý xây dựng

Được dự thi ngay và 

không phải học 

chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Miễn

46 43 Ngô Thị Tâm 05/01/1985 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

47 48 Đồng Văn Tấn 26/01/1984 Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN
Được thi và phải 

học chuyển đổi
Kết cấu nhà bê tông cốt thép (3TC): Học
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48 2 Phùng Văn Thái 23/9/1988 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Miễn

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

49 11 Hoàng Minh Thái 31/12/1986 Kỹ thuật xây dựng DD&CN
Được thi và phải 

học chuyển đổi
Kết cấu nhà bề tông cốt thép (3TC): Học

50 45 Triệu Nhật Thành 30/11/1992 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

51 56 Triệu Nhật Thành 30/11/1992 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

52 8 Dương Thị Phương Thảo 04/7/1980 Khoa học môi trường
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Môi trường &ĐGTĐMT (3TC) : Học

Quy hoạch môi trường (3TC):  Học

Quản lý chất lượng nước (3TC): Học

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (3TC): Học 

Quản lý tài nguyên và môi trường (3TC):  Học 2TC

Hóa học môi trường (2TC): Học

Sinh thái môi trường Ứng dụng (2TC): Học

Nhập môn khoa học môi trường (3TC): Học

53 19 Đinh Thu Thủy 9/12/1992 Khoa học môi trường
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Môi trường &ĐGTĐMT (3TC) : Miễn

Quy hoạch môi trường (3TC):  Học 1TC

Quản lý chất lượng nước (3TC): Học 2TC

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (3TC): Miễn 

Quản lý tài nguyên và môi trường (3TC):  Miễn

54 27 Lê Phan Hương Thủy 26/01/1993 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Được dự thi ngay và 

không phải học 

chuyển đổi

Cơ học chất lỏng (3TC): Miễn

Thủy văn công trình (3TC): Miễn

Cấp thoát nước (3TC): Miễn

Xử lý nươc cấp hoặc xư lý nước thải (3TC): Miễn

55 4 Hoàng Thị Vân Trang 15/7/1989 Khoa học môi trường
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Môi trường &ĐGTĐMT (3TC) : Miễn

Quy hoạch môi trường (3TC):  Miễn

Quản lý chất lượng nước (3TC): Học 2TC

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (3TC): Học 

1TC 

Quản lý tài nguyên và môi trường (3TC): Miễn  



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Chuyên ngành dự thi cao học Điều kiện Môn học CĐ Ghi chú

56 26 Nguyễn Thành Trung 16/10/1971 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

57 53 Hoàng Vũ Trung 8/6/1995 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Miễn

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

58 14 Ngô Minh Tú 26/10/1993 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Học

Thủy văn công trình (2TC): Học

Cơ học đất (2TC): Miễn

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Miễn 

Đập và hồ chứa (3TC): Học

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Học 

59 32 Nguyễn Đức Tú 26/8/1979 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Học

60 6 Chu Đình Tuấn 20/8/1979 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Thủy lực công trình (2TC): Miễn

Thủy văn công trình (2TC): Miễn

Cơ học đất (2TC): Miễn

Giới thiệu và cơ sở TKCTT (2TC): Miễn 

Đập và hồ chứa (3TC): Học

Công trình trên hệ thống thủy lợi (2TC): Miễn 

61 23 Nguyễn Cao Tuấn 25/5/1994 Quản lý tài nguyên và môi trường
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Kinh tế học (3TC): Miễn

Kinh tế xây dựng (2TC): Học 

Kinh tế môi trường (2TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Miễn

62 10 Hoàng Thị Thúy Vân 27/03/1995 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

63 61 Bùi Đức Việt 02/3/1994 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Miễn

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Miễn

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học
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64 73 Khúc Xuân Trúc 20/01/1993 Kỹ thuật môi trường
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Cơ sở ô nhiễm không khí (3TC): Học

Thiết kế kiểm soát chất thải rắn (3TC): Học

Các quá trình hóa sinh trong xử lý nước (3TC): Học

Ô nhiễm đất và kiểm soát (3TC): Học

Vi sinh vật học môi trường (3TC): Học

65 70 Đinh Bích Ngọc 13/6/1990 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

66 71 Nguyễn Vũ Thắng 30/12/1995 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

67 74 Nguyễn Văn Ngọc 13/5/1993 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

68 75 Vũ Thu Huyền 19/10/1995 Quản lý tài nguyên và môi trường
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Quản lý dự án (2TC): Học

Kinh tế học (3TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học 

Kinh tế môi trường (2TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

69 69 Nguyễn Phúc Việt Cường 16/5/1986 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

70 67 Nguyễn Tuấn Đức 08/01/1991 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học
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71 72 Nguyễn Hữu Hào 20/9/1984 Quản lý kinh tế
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

72 66 Bùi Thị Kim Ngân 09/10/1994 Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Học

Luật xây dựng (2TC): Học

73

76 Ngô Hoàng Phi 16/12/1983

Khoa học môi trường
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Môi trường &ĐGTĐMT (3TC) : Học

Quy hoạch môi trường (3TC):  Học

Quản lý chất lượng nước (3TC): Học

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (3TC): Học 

Quản lý tài nguyên và môi trường (3TC):  Học

74

77 Nguyễn Thùy Linh Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

75

79 Phạm Thị Hoa 26/8/1981 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

76

88 Vũ Thu Huyền 19/10/1995

Khoa học môi trường
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Môi trường &ĐGTĐMT (3TC) : Học

Quy hoạch môi trường (3TC):  Học

Quản lý chất lượng nước (3TC): Học

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (3TC): Học 

Quản lý tài nguyên và môi trường (3TC):  Học

77

80 Nguyễn Phương Tú 14/11/1988 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học
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78

81 Nguyễn Sỹ Tuấn 26/7/1994 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

79

82 Nguyễn Thị Thu Hường Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học 

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

80

84 Đặng Thị Phương Thúy 31/10/1981 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Khoa học quản lý (2TC): Miễn

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

81

83 Nguyễn Thành Nam 26/4/1994

Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Học

82

78 Lê Chí Minh 1/10/1983

Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Học

83

85 Nguyễn Sỹ Tuấn 26/7/1994

Quản lý xây dựng
Được thi và phải 

học chuyển đổi

Công nghệ xây dựng công trình bê tông (2TC): Học

Công nghệ xây dựng công trình đất đá (2TC): Học

Tổ chức và quản lý xây dựng (2TC): Học

Kinh tế xây dựng (2TC): Miễn

Luật xây dựng (2TC): Học

84

86 Ngô Thị Thùy Dương 04/10/1990 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Miễn



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Chuyên ngành dự thi cao học Điều kiện Môn học CĐ Ghi chú

85

87 Lê Thảo Ly 08/6/1995 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

86

92 Phạm Phú 12/3/1991 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học  

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

87

93 Đoàn Hồng Minh 24/3/1987 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học  

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

88

90 Đỗ Thị Hương Nhài 18/3/1994 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

89

97 Phạm Thị Huyền Lương 19/12/1995 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học

90

98 Phan Thị Ngọc Nữ 11/2/1993 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Miễn

Kinh tế quản lý (2TC): Học



STT MHS Họ Tên Ngày sinh Chuyên ngành dự thi cao học Điều kiện Môn học CĐ Ghi chú

91

96 Dương Ngọc Anh 11/12/1991 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

92

99 Lê Quang Huy 02/6/1992 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Miễn

Quản lý dự án (2TC): Miễn

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học 

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

93 100 Lê Thị Ngọc Dung

03/06/1982

Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Miễn

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Miễn 

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học

94 101 Trần Thành Trung 15/9/1988 Quản lý kinh tế

Được thi và phải 

học chuyển đổi

Kinh tế học (3TC): Học 

Quản trị doanh nghiệp (3TC): Học

Khoa học quản lý (2TC): Học

Quản lý dự án (2TC): Học

Quản lý nhà nước về kinh tế (3TC): Học

Marketing căn bản (3TC): Học

Kinh tế quản lý (2TC): Học






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































