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THÔNG TIN CHUNG VỀ GIẢI THƯỞNG KOVA LẦN THỨ 20 NĂM 2022 

I. KHÁI QUÁT VỀ GIẢI THƯỞNG KOVA: 

1.  Sự hình thành Giải thưởng KOVA: 

Giải thưởng KOVA xuất phát từ tâm ý của PGS.TS. Nguyễn Thị Hòe, nguyên giảng viên chuyên 

ngành Hoá với hơn 30 năm giảng dạy tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại Học Cần Thơ 

và Đại học Bách Khoa TP.HCM. 

Từ kết quả nghiên cứu khoa học về sản phẩm sơn và chống thấm, bà đã lập nên doanh nghiệp 

sản xuất sơn mang tên Sơn KOVA vào năm 1993. Sau gần 30 năm ra đời Sơn KOVA đã có 

được chỗ đứng nhất định trên tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu đi các nước trên thế giới.  

Từ những tháng ngày gian khó thời sinh viên đến khi lập nghiệp, bà đã đồng cảm và ấp ủ việc 

thành lập một Quỹ giải thưởng để lan tỏa và khuyến khích tinh thần vươn lên, cùng tạo nên 

nhiều giá trị tích cực hơn nữa cho xã hội trên nhiều lĩnh vực. Toàn bộ kinh phí hoạt động của 

Giải thưởng KOVA từ quỹ phúc lợi của các Công ty thành viên thuộc tập đoàn Sơn KOVA. 

Được sự ủng hộ của Văn phòng Chính phủ, năm 2002 Giải thưởng KOVA được thành lập và 

vinh dự được Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (từ năm 2002) và Nguyên Phó Chủ 

tịch nước Nguyễn Thị Doan (từ 2012 đến nay) giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng. Tham 

gia Ủy ban Giải thưởng KOVA còn có lãnh đạo của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào 

tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam, ... 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của Giải thưởng KOVA: 

Giải thưởng KOVA được trao cho 4 hạng mục chính như sau:  

• Hạng mục Kiến tạo: Giải thưởng trao cho những nghiên cứu khoa học ứng dụng tiêu 

biểu có tính sáng tạo, nhân văn, đem lại giá trị cho cộng đồng (50 triệu đồng (Giải Tập 

thể), 30 triệu đồng (Giải cá nhân)).  

• Hạng mục Sống đẹp: Giải thưởng trao cho những việc làm tử tế, nhân ái và truyền cảm 

hứng (50 triệu đồng (Giải Tập thể), 30 triệu đồng (Giải cá nhân)). 

• Hạng mục Triển vọng: Giải thưởng dành cho sinh viên học lực xuất sắc và có triển 

vọng trong nghiên cứu khoa học (10 triệu đồng/ giải). 

• Hạng mục Nghị lực: Học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt từ các trường ĐH công 

lập trên cả nước (10 triệu đồng/ học bổng). 
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II. THÔNG TIN HỌC BỔNG NGHỊ LỰC 

 

 

HỌC BỔNG NGHỊ LỰC 

(SL hồ sơ: tối đa 6 đề cử/ trường)  

 

Đối tượng   
- Sinh viên của các trường Đại học Công lập (Hệ Đại học chính quy) trên cả nước 

- Sinh viên các năm (trừ năm nhất và năm cuối, tính đến thời điểm đăng ký) 

Điều kiện 

- Sinh viên có học lực Giỏi; 

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ (thuộc hộ nghèo/ cận nghèo 

hoặc các trường hợp đặc biệt); 

- Sinh viên có nỗ lực vượt khó và có định hướng rõ ràng cho tương lai 

- Sinh viên nhận học bổng KOVA các năm trước vẫn được tham gia nếu đáp ứng 

đủ điều kiện. 

 

*Lưu ý: Không xét đối với trường hợp:  

 

• Sinh viên đã nhận được Học bổng toàn phần từ các tổ chức/ doanh nghiệp 

khác ngoài Nhà trường 

• Sinh viên vừa nhận Học bổng một lần từ các tổ chức/ doanh nghiệp khác 

ngoài Nhà trường trong trong vòng 1 năm trở lại đây, có giá trị từ 5 triệu trở 

lên. 

 

Hồ sơ  

gồm 

- Mẫu đăng ký tham gia: 

✓ Thông tin chung về Sinh viên (Có xác nhận của Trường)  

✓ Thông tin về hoàn cảnh gia đình (Có xác nhận của Địa phương) 

- Bảng điểm có xác nhận của Trường (Tất cả học kỳ tính đến thời điểm thực hiện 

hồ sơ) 

- Bản photo các giấy tờ có liên quan đến hoàn cảnh gia đình (sổ hộ nghèo/cận 

nghèo hoặc giấy nhận khó khăn của địa phương, các giấy tờ liên quan đến tình 

trạng sức khỏe (nếu có liên quan), …) 

- 02 (hai) hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 01 (một) tấm 

toàn cảnh bên ngoài và 01 (một) tấm bên trong ngôi nhà (chỉ cần in màu, không 

cần rửa hình) 

- Bản photo (có công chứng) CCCD  

* Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ: 

- Đầy đủ theo mẫu hồ sơ từ Giải thưởng KOVA (cả bản giấy và bản đăng ký trực 

tuyến) 

- Hoàn thành đầy đủ các bước đăng ký trong thời hạn. 
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III. CÁC MỐC THỜI GIAN 

• Hạn nộp hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 17/7/2022 

• Thông báo kết quả và trao Giải thưởng: Quý 4/2022. 

IV. CÁC KÊNH THÔNG TIN CỦA GIẢI THƯỞNG 

• Website: www.kovaprize.com 

• Email: kovaprize@kovapaint.com 

• Fanpage: KOVA Prize (https://www.facebook.com/kova.prize/) 

• Hotline: 0989.506.186 hoặc 0977.671.931 (Ms. Minh Châu) 
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HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ THAM GIA 

GIẢI THƯỞNG - HỌC BỔNG KOVA LẦN THỨ 20 NĂM 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sinh viên lưu ý thường xuyên theo dõi các thông tin trên các kênh truyền thông của KOVA Prize 

để cập nhật thông tin. 

 

Bước 1: SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ 

Sinh viên hoàn thành bộ hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn và nộp bản cứng về Nhà trường (Theo địa 

chỉ Nhà trường thông báo) 

Bước 2: NHÀ TRƯỜNG TUYỂN CHỌN HỒ SƠ 

Nhà trường tuyển chọn hồ sơ theo tiêu chí của Giải thưởng/Học bổng, sau đó gửi hồ sơ về Ban 

Vận hành. Nhà trường cập nhật thông tin đến sinh viên và thông báo sinh viên thực hiện đăng ký 

trực tuyến. 

Bước 3: SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 

Sau khi nộp hồ sơ về Nhà trường, sinh viên tiếp tục thực hiện đăng ký trực tuyến tại website của 

KOVA Prize www.kovaprize.com 

(Đây là bước bắt buộc để xem xét hồ sơ gửi về là hồ sơ hợp lệ.Thời hạn đăng ký trước ngày 

17/7/2022) 

Bước 4: PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN 

Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, Ban Vận hành sẽ liên hệ, yêu cầu phỏng vấn trực tuyến 

đối với những hồ sơ còn thiếu thông tin 

http://www.kovaprize.com/

