
BAN TỰ QUẢN VÀ ĐỘI CỜ ĐỎ – KÝ TÚC XÁ TP. THỦ ĐỨC 

NĂM HỌC 2021-2022 

I. BAN TỰ QUẢN 

        
   
       -Thông tin khóa học: 
            +Khoa: Marketing 
            +Khóa 19D 
        -Thông tin liên hệ 
            + Phòng: 06/6C 
            +ĐT/Zalo: 0988.537.347 
            +Email: Dinhphat123@gmail.com 
 
           

          Đinh Bá Phát 
           Trưởng Ban  

                  
             
        -Thông tin khóa học: 
            +Khoa: Tài chính- Ngân hàng 
            +Khóa 20D 
        -Thông tin liên hệ 
            + Phòng: 06/6C 
            +ĐT/Zalo: 0976.172.010 
            +Email: Phuongnam3999@gmail.com 
 
  

  Trương Phương Nam 
              Phó Ban 

 
       -Thông tin khóa học: 
            +Khoa: Ngoại ngữ 
            +Khóa 20D 
        -Thông tin liên hệ 
            + Phòng: 302/6E 
            +ĐT/Zalo: 0918.652.072 
            +Email: minhanh11122002@gmail.com 
   

   Nguyễn Thị Minh Anh 
              Phó Ban  

https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/2021004896_sv_ufm_edu_vn/Documents/Dinhphat123@gmail.com
https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/2021004896_sv_ufm_edu_vn/Documents/Phuongnam3999@gmail.com
mailto:minhanh11122002@gmail.com


 

 

             
 
         -Thông tin khóa học: 
             +Khoa: Kế toán- Kiểm toán 
             +Khóa 20D 
          -Thông tin liên hệ 
             + Phòng: 110/6C 
             +ĐT/Zalo: 0337.749.651 
             +Email: hoaituyet2k2@gmail.com 
 

  Lý Nguyễn Hoài Tuyết 
          Thành viên 

      
 
          -Thông tin khóa học: 
             +Khoa: Tài chính ngân hàng 
             +Khóa 21D 
          -Thông tin liên hệ 
             + Phòng: 12/6C 
             +ĐT/Zalo: 0976.172.010 
             +Email: lephuhaodht@gmail.com 
 

           Lê Phú Hào 
           Thành viên 

 
 
        -Thông tin khóa học: 
           +Khoa: Thương mại 
           +Khóa 21D 
        -Thông tin liên hệ 
           + Phòng: 104/6C 
           +ĐT/Zalo: 0824.633.441 
           +Email: Kieumy27102003@gmail.com 
 
 

    Phùng Thị Kiều My 
           Thành viên 

mailto:hoaituyet2k2@gmail.com
mailto:lephuhaodht@gmail.com
https://ufmedu-my.sharepoint.com/personal/2021004896_sv_ufm_edu_vn/Documents/Kieumy27102003@gmail.com


 
 
         -Thông tin khóa học: 
            +Khoa: Tài chính ngân hàng 
            +Khóa 21D 
         -Thông tin liên hệ 
            + Phòng: 06/6C 
            +ĐT/Zalo: 0327.938.011 
            +Email: hung0987455532@gmail.com 
 
 

     Trang Thanh Hưng 
            Thành viên 

 
 
          -Thông tin khóa học: 
              +Khoa: Công nghệ thông tin 
              +Khóa 21D 
           -Thông tin liên hệ 
              + Phòng: 102/6C 
              +ĐT/Zalo: 0919.597.088 
         +Email: ngokimngan29462@gmail.com 
     
      

         Ngô Kim Ngân 
            Thành viên 

 

  

mailto:hung0987455532@gmail.com
mailto:ngokimngan29462@gmail.com


II. ĐỘI CỜ ĐỎ  

        
 
        -Thông tin khóa học: 
           +Khoa: Quản trị kinh doanh 
           +Khóa 19D 
        -Thông tin liên hệ 
           + Phòng: 09/6C 
           +ĐT/Zalo: 0916.240.026 
           +Email: dtduongtvt@gmail.com 
 

       Đào Tiểu Dương 
           Đội Trưởng 

         
         
      -Thông tin khóa học: 
          +Khoa: Công nghệ thông tin 
          +Khóa 19D 
      -Thông tin liên hệ 
          + Phòng: 06/6E 
          +ĐT/Zalo: 0921.493.119 
          +Email: cong01627343971@gmail.com 
 

      Lê Thành Công 
             Đội Phó 

 
       -Thông tin khóa học: 
          +Khoa: Quản trị kinh doanh 
          +Khóa 20D 
        -Thông tin liên hệ 
          + Phòng: 204/6E 
          +ĐT/Zalo: 0969.107.854 
       +Email: buiduyen02042002@gmail.com  
          
          

       Bùi Mỹ Duyên 
              Đội Phó 

  

mailto:dtduongtvt@gmail.com
mailto:Email%3Acong01627343971@gmail.com
mailto:buiduyen02042002@gmail.com


 
       -Thông tin khóa học: 
            +Khoa: Marketing 
            +Khóa 19D 
        -Thông tin liên hệ 
            + Phòng: 104/6E 
            +ĐT/Zalo: 0856.535.951 
         +Email: anhthu26062001@gmail.com  
          
         

  Huỳnh Thị Anh Thư 
          Thành viên 

        
 
      -Thông tin khóa học: 
          +Khoa: Thuế- Hải quan 
          +Khóa 19D 
      -Thông tin liên hệ 
          + Phòng: 09/6C 
          +ĐT/Zalo: 0344.486.860 
          +Email: Vunhattamuento@gmail.com  
          
         

        Vũ Nhật Tâm 
          Thành viên 

 
    
     - Thông tin khóa học: 
           +Khoa: Thương mại 
          +Khóa: 20D 
     -Thông tin liên hệ 
          +Phòng: 202/6E 
          +ĐT/Zalo: 0818.170.410    
+Email: huynhnghitta28011207@gmail.com 
 
        

       Huỳnh Thị Nghi 
            Thành viên 

mailto:anhthu26062001@gmail.com
mailto:Vunhattamuento@gmail.com
mailto:huynhnghitta28011207@gmail.com


             
 
     -Thông tin khóa học: 
          +Khoa: Ngoại Ngữ 
          +Khóa 20D 
      -Thông tin liên hệ 
          + Phòng: 09/6C 
          +ĐT/Zalo: 0983.659.241 
        +Email: hoangnghiakiken@gmail.com 
 
   

    Hoàng Trọng Nghĩa 
           Thành viên 

 
     
      - Thông tin khóa học: 
          +Khoa: Thương mại 
          +Khóa: 20D 
      -Thông tin liên hệ 
          + Phòng: 05/6E 
          +ĐT/Zalo: 0983.816.974 
+Email: tranduongsang123@gmail.com  
        
 
   

   Trần Dương Sang 
         Thành viên 

 
     
      - Thông tin khóa học: 
          +Khoa: Thương mại 
          +Khóa: 20D 
      -Thông tin liên hệ 
          + Phòng: 304/6E 
          +ĐT/Zalo: 0366.473.488 
+Email: honguyenngoctrang9a1.6713@gmai.com  
        
 
    

    Hồ Thị Ngọc Trang 
          Thành viên 

  

mailto:hoangnghiakiken@gmail.com
mailto:tranduongsang123@gmail.com
mailto:honguyenngoctrang9a1.6713@gmai.com


 
              
         -Thông tin khóa học: 
             +Khoa: Quản trị kinh doanh 
             +Khóa 21D 
          -Thông tin liên hệ 
             +Phòng: 205/6E 
             +ĐT/Zalo: 0782.947.907 
         +Email: phuongchi150503@gmail.com 
 
  

 Nguyễn Thị Phương Chi 
         Thành viên 

 
        
       
    - Thông tin khóa học: 
         +   Khoa: Thương mại 
         +Khóa 21D 
     -Thông tin liên hệ 
         + Phòng: 202/6C 
         +ĐT/Zalo: 0378.195.270 
         +Email: thuytrangthptct@gmail.com 
 
   

   Nguyễn Thị Thùy Trang 
            Thành viên 

 
 
    - Thông tin khóa học: 
          +Khoa: Thẩm định giá và Kinh      
doanh bất động sản 
          +Khóa 21D 
    -Thông tin liên hệ 
          +Phòng: 104/6E 
          +ĐT/Zalo: 0374.076.245 
      +Email: queminh11012003@gmail.com 
 
   

     Nguyễn Quế Minh 
          Thành Viên 
 

  

mailto:phuongchi150503@gmail.com
mailto:thuytrangthptct@gmail.com
mailto:queminh11012003@gmail.com


 
 
    
  - Thông tin khóa học: 
          +Khoa: Tài chính- Ngân hàng 
          +Khóa 21D 
    -Thông tin liên hệ 
          +Phòng: 306/6C 
          +ĐT/Zalo: 0345.189.307 
   +Email: dangthibichloan03@gmail.com 
 
  

    Đặng Thị Bích Loan    
          Thành viên 
 

 
 
   - Thông tin khóa học: 
          +Khoa: Marketing 
          +Khóa 21D 
    -Thông tin liên hệ 
          +Phòng: 10/6C 
          +ĐT/Zalo: 0345.189.307 
   +Email: dangthibichloan03@gmail.com 
 
  
     

     Quách Nhật Quang 
           Thành viên 
 

 

mailto:dangthibichloan03@gmail.com
mailto:dangthibichloan03@gmail.com

