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Võ Ngọc Thảo Nguyên sinh viên lớp 

Công nghệ Sinh học Tiên Tiến khóa 34 niên 

khóa 2008 – 2013. Là một trong nhưng thành 

viên xuất sắc của lớp. Với mong muốn được đi 

du học để trau dồi kiến thức và trở về góp phần 

vào sự phát triển của nền khoa học nước nhà, 

sau khi tốt nghiệp tháng 9 năm 2013, Thảo 

Nguyên đã quyết tâm theo đuổi học bổng VEF 

để đến Hoa kỳ du học. Với sự nỗ lực và cố gắng 

không ngừng bạn đã lần lượt vượt qua 2 vòng 

tuyển của VEF và xuất sắc nhận được học bổng 

Tiến sĩ du học tại trường Đại học Akansas thuộc 

bang Akansas, Hoa kỳ. Nguyên là một trong số 

ít bạn trẻ xuất sắc nhận được học bổng Tiến sĩ toàn phần 5 năm do VEF cung cấp, bạn đã 

lên đường sang nước Mỹ để bắt đầu quá trình học tập của mình tại đây vào tháng 8 năm 

2013. 

Nước Mỹ rông lớn với điều kiện học tập được 

trang bị tốt là ước mơ vươn tới của bao bạn sinh viên 

trẻ. Đối với Thảo Nguyên, bạn vô cùng ngạc nhiên 

và bị thu hút bởi sự rộng lớn và xinh đẹp của đất 

nước này. Thảo Nguyên chia sẻ : “Được du học ở 

đây là ước mơ lớn nhất trong đời của em, để hoàn 

thành ước mơ này em đã phải chuẩn bị rất sớm từ 

nhưng năm học cấp 3 cho đến khi thi vào ngành 

Công nghệ Sinh học Tiên Tiến của Đại học Cần Thơ. 

Em xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của gia đình, 



sự giúp đỡ của Thầy Cô và bè bạn trong suốt quá trình học tập. 

 

Thành tích học tập của Thảo 

Nguyên xứng đáng là tấm gương 

tốt cho các em học sinh và các bạn 

sinh viên noi theo, để có nhưng 

bước đệm thật tốt cho tương lai của 

mình. 
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