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Trang 1 

 

HƢỚNG DẪN SINH VIÊN CÁC BƢỚC ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƢỞNG/HỌC BỔNG KOVA  

LẦN THỨ 17 NĂM 2019 

& CÁC KÊNH CẬP NHẬT THÔNG BÁO MỚI TỪ BAN TỔ CHỨC 

 
Sinh viên đọc kỹ tiêu chí các hạng mục của Giải thưởng/Học bổng KOVA, sinh viên đáp ứng các 
tiêu chí của hạng mục Triển vọng/Học bổng Nghị lực và mong muốn đăng ký tham gia, thực hiện 
theo các bước sau: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bƣớc 1: NỘP HỒ SƠ 
Sinh viên thực hiện hồ sơ gửi Nhà trường (Đầy đủ hồ sơ theo quy định của Giải thưởng KOVA, thời hạn theo quy 

định từ phía Nhà trường) 

Bƣớc 2: THEO DÕI KẾT QUẢ SƠ LOẠI TỪ NHÀ TRƢỜNG 
Sinh viên theo dõi kết quả sơ loại từ Nhà trường  

(Sinh viên chủ động liên hệ Nhà trường hoăc theo dõi các kênh để biết kết quả) 

Bƣớc 3: ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 
Sinh viên thực hiện đăng ký trực tuyến thông qua website của KOVA Prize www.kovaprize.com  

(Đây là bước bắt buộc, là cơ sở để Ban Tổ chức xem xét hồ sơ gửi về là hồ sơ hợp lệ. Sinh viên sau khi đăng ký trực 
tuyến, có thể xác nhận với Ban Tổ chức việc đăng ký đã thành công hay chưa. Thời hạn đăng ký trước ngày 14/6/2019) 

Bƣớc 4: CẬP NHẬT THÔNG BÁO & THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU BỔ SUNG (Nếu có) 
Sau khi đăng ký Giải thưởng/Học bổng KOVA, Ban tổ chức sẽ thông báo trực tiếp đến sinh viên những nội 
dung sau: 
- Bổ sung thông tin liên quan đến hồ sơ (Nếu cần thiết) 
- Thực hiện thêm một số công tác, liên quan đến việc thẩm định hồ sơ 
  
Để có thể nắm bắt kịp thời những thông báo từ Giải thưởng, sinh viên like & theo dõi nội dung trên Fanpage: 
KOVA Prize (www.facebook.com/kova.prize/) – Đây là kênh thông báo chính thức bên cạnh email 
kovaprize@kovapaint.com 

Đối với SV được Nhà trường lựa 
chọn gửi về hồ sơ cho Giải thưởng 
KOVA 

Nhà trường thực hiện sơ loại vòng 1 

http://www.kovaprize.com/
http://www.facebook.com/kova.prize/
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Trang 2 

Các kênh sinh viên có thể cập nhật thông báo chính thức và theo dõi kết quả: 
 
1. Fanpage: KOVA Prize (www.facebook.com/kova.prize/) 
Từ năm 2018, để các bạn sinh viên có kênh tương tác nhanh chóng, dễ dàng, đồng thời cập nhật 
kịp thời các thông báo quan trọng từ Giải thưởng KOVA, Ban Tổ chức đã lựa chọn Fanpage là 
một trong những kênh chính thức  và ưu tiên thông báo đến các bạn sinh viên. 
 
Do đó, để không bị bỏ sót các thông tin quan trọng, các bạn vui lòng Like/Follow và theo dõi 
thường xuyên thông tin trên kênh này 
 
2. Email: Bên cạnh những thông báo trên Fanpage, Ban Tổ chức đồng thời email đến tất cả các 
bạn sinh viên (Đối với những thông báo mang tính quan trọng) 
 
3. Website: Kết quả đồng thời sẽ được công bố trên các website của KOVA là 
www.kovaprize.com và www.kovapaint.com 
 
Sinh viên cần nắm rõ và thực hiện các hướng dẫn chi tiết từ Ban Tổ chức Giải thưởng/Học 
bổng KOVA lần thứ 17 năm 2019 để đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục bắt buộc khi 
đăng ký tham gia vào Giải thưởng/Học bổng năm nay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/kova.prize/
http://www.kovaprize.com/
http://www.kovapaint.com/
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Trang 3 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƢỞNG KOVA LẦN THỨ 17 

HỌC BỔNG NGHỊ LỰC 
 

Kính gửi:  ỦY BAN GIẢI THƢỞNG KOVA 

 

Tôi xin đăng ký tham gia Học bổng KOVA lần thứ 17 (Học bổng Nghị lực): 

PHẦN KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:  ...................................................................................  Giới tính: .................................  

2. Ngày /tháng/ năm sinh:  ................................................................................................................  

3. Quê quán:  .....................................................................................................................................  

4. Dân tộc: .......................................................................................  Tôn giáo:  ................................  

5. Số chứng minh nhân dân: .............................................................................................................  

6. Nơi cấp: .......................................................................................  Ngày cấp:  ...............................  

7. Email:  .........................................................................................  Điện thoại: ...............................  

8. Thông tin facebook (Đường link cụ thể): .......................................................................................  

9. Chỗ ở hiện tại của sinh viên:  ........................................................................................................  

10. Địa chỉ gia đình:  ...........................................................................................................................  

11. Sinh viên trường:...........................................................................................................................  

12. Khoa: ............................................................................................  Lớp: .......................................   

13. Năm thứ/ Tổng số năm (Ví dụ: Năm 3/4): ..........  ..........................................................................  

14. Thời gian dự kiến ra trường (Nêu cụ thể tháng, năm) (VD: Tháng 9/2018): ................................  

15. Tình trạng sức khỏe: (Bình thường/ bệnh tật/ khuyết tật,…): .......................................................  

16. Thông tin tài khoản ATM cá nhân của Sinh viên: 

Tên chủ tài khoản: ........................................................................................................................   

Số tài khoản: ................................................................................................................................      

 Tên ngân hàng – Chi nhánh (VD: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia định)  

 

17. Kết quả học tập (kèm Bảng điểm của tất cả các học kỳ có xác nhận của Trường) 

 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 

Học kỳ 1      

Học kỳ 2      

Điểm TB tích lũy đến hiện tại:  

Xếp loại học lực đến hiện tại:  
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Trang 4 

 

18. Kết quả rèn luyện sinh viên: 

 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 

Học kỳ 1 (Điểm + Xếp loại)      

Học kỳ 2 (Điểm + Xếp loại)      

19. Thành tích khác (Các Giải thưởng/Chứng nhận): 

Học tập:  

 

Hoạt động phong trào:  

 

 

20. Phương tiện đi lại hiện tại: 

 Xe máy   Xe đạp   Xe bus   Khác (nêu rõ):  

 

21. Học phí trung bình hàng năm (2 kỳ): .........................................................................................   

22. Ước tính tổng chi phí trung bình hàng tháng của sinh viên (tiền ăn, ở, sinh hoạt phí, khác,…): 

Stt Khoản chi Số tiền Stt Khoản chi Số tiền 

1   3   

2   4   

Tổng cộng:  

 

23.  Sinh viên có đi làm thêm hay không? Nếu có, điền vào bảng bên dưới: 

Thời gian (từ… đến…) Công việc Thu nhập/tháng 

Công việc đã kết thúc: 

   

   

Công việc hiện tại: 
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Trang 5 

 

24. Sinh viên đã được nhận các khoản hỗ trợ (Trợ cấp xã hội, khuyến khích học tập…) hay Học 

bổng nào trong và ngoài trường? (Liệt kê trung thực, đầy đủ) 

Thời gian nhận  Khoản học bổng/ hỗ trợ 

Hình thức hỗ trợ 

 (Toàn phần, một 

lần…) 

Số tiền 

Ghi chú 

(Hiện tại còn 

nhận không) 

     

     

     

 

25. Sinh viên biết được thông tin Giải thưởng KOVA từ những nguồn nào?  

□ Bạn bè    □ Nhà trường   □ Báo chí  □ Website   □ Internet 

26. Trước đây sinh viên có từng nhận được Học bổng/Giải thưởng KOVA? 

 Chưa 

 Có (Nêu thời điểm và hạng mục đã được nhận trước đây:………………………) 

27. Gia đình đã có Anh/Chị ruột được nhận Học bổng hay Giải thưởng KOVA chưa?  

 Chưa 

 Có (Nêu rõ tên Anh/Chị, trường Đại học, năm nhận:………………………) 

 

Giảng viên chủ nhiệm nhận xét về thành tích học tập và hạnh kiểm, đạo đức của sinh viên: 

 ................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  

Sinh viên gửi kèm thư giới thiệu của giảng viên (Nếu có) 

 

Xác nhận của đại diện nhà trƣờng 

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngƣời làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Trang 6 

 

PHẦN KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

1. Gia đình thuộc diện: (Nếu không thuộc các diện bên dưới thì bỏ trống) 

 Hộ nghèo hoặc cận nghèo (Nếu nghèo hoặc cận nghèo nhiều năm liên tiếp, cần liệt kê đầy đủ số 

năm) …………………………………………………………………………………………………………… 

 Gia đình nằm trong khu vực đặc biệt khó khăn (Vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo,…) 

 Gia đình chính sách: Con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ,… (Nêu rõ) 

 Hoàn cảnh khác (Nêu rõ): ………………………………………………………….................. 

Tất cả đều cần có giấy tờ chứng minh đầy đủ./. 

2. Tình trạng gia đình của sinh viên: 

Tình trạng hiện tại Đánh dấu 

(X) nếu có 

Nêu rõ, giải thích thêm về 

tình trạng 

Bình thường, có đủ bố mẹ đang chung sống   

Bố mẹ ly hôn/ly thân   

Mồ côi bố/mẹ  (Năm mất, lý do mất) 

Sinh viên được ông bà, họ hàng,… nuôi dưỡng   

Gia đình có người bị khuyết tật/bệnh tật (Chỉ tính 

người sống chung nhà) 

 (Nêu rõ ai, bệnh/khuyết tật 

gì) 

Gia đình có người sống phụ thuộc, không có khả 

năng lao động (Ví dụ: Ông bà lớn tuổi,…) 

 (Nêu rõ ai, tình trạng) 

Gia đình đông con (Từ 3 con trở lên, đang độ tuổi 

ăn học) 

 (Nêu rõ ai, tình trạng: Nhỏ ở 

nhà/Đang học cấp II/Đại 

học,…) 

Hoàn cảnh khác (Nêu rõ)  (Nêu rõ) 

 

3. Tình trạng sức khỏe của sinh viên: 

    Bình thường 

    Bị bệnh (Nêu rõ): .............................................................................................................................  

    Khuyết tật (Nêu rõ): .........................................................................................................................  

4. Hiện tại, chi phí ăn học của sinh viên: 

  Phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình 

  Một phần gia đình, một phần sinh viên tự lo (nêu rõ tỷ lệ) ..............................................................  

  Sinh viên hoàn toàn tự lo, không dựa vào gia đình 
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Trang 7 

  Khác (nêu rõ):  .................................................................................................................................  

5.  Thu nhập bình quân/ngƣời/tháng của gia đình sinh viên 

STT 

Họ tên – Năm sinh – Quan 
hệ với SV - Nghề nghiệp - 

Nơi học tập/ công tác 
 (Ghi chú: Liệt kê đầy đủ  

thành viên có liên quan đến 
Nguồn thu và Nguồn chi 

của gia đình) 
Kể cả SV, người đi làm, người 

đi học,… 

Thu 
nhập/ 
tháng 

Đóng góp 
cho gia đình 

bao 
nhiêu/tháng 

Có sử dụng 
nguồn thu chung 

của gia đình 
không? (Có đánh 
số 1, Không đánh 

0) 

Ở chung 
hay Ở 
riêng 

Ghi chú/ Tình trạng 
sức khỏe 

(Bình thường/ Bệnh 
tật/ Khuyết tật/Mất 

sức lao động… Nêu 
rõ) 

 VD: Nguyễn Văn A (bố) – SN 

1960 – Làm nông – Quảng 

Nam 

2 triệu 2 triệu 1 chung Bình thường 

 VD: Nguyễn Thị C (chị) – SN 

1990 - Công nhân – TP.HCM 

4 triệu 2 triệu 0 riêng Bình thường 

 VD: Nguyễn Thị E (bà) … 

SN… 

0 0 1 chung Mất sức lao động 

 VD: Nguyễn Văn F (em trai) – 

Học sinh lớp 12 trường…. 

0 0 1 chung  

TỔNG ? 

(1) 

? 

(2) 

? 

(3) 

  

 

Nguồn thu khác từ trồng trọt, chăn nuôi, khác…của gia đình (Có thể lấy 

cả năm/12 tháng để lấy TB/tháng) (liệt kê đầy đủ): 

Thu nhập/ tháng 

VD: Trồng lúa, trồng mì,…  

VD: Chăn nuôi  

TỔNG ? 

(4) 

 

Thu nhập trung bình hàng tháng của gia đình bằng: Tổng thu của gia đình trong 1 tháng chia 

cho Số người phụ thuộc vào nguồn thu chung của gia đình. 

TỔNG THU/THÁNG:  [(2) + (4)] / (3) 

Vậy thu nhập bình quân đầu người của gia đình/tháng là:  ...................................................................  

Tình trạng tài sản:  

- Mô tả nhà cửa: (Ví dụ: Nhà cấp 4, diện tích 100m2, nhà lá/ nhà tường)… .........................................  

- Ruộng đất: (Ví dụ 2.000 m2 rất trồng dừa/ lúa,…) ...............................................................................  
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Trang 8 

- Chăn nuôi: (Ví dụ đàn heo 10 con,…) ..................................................................................................  

6.  Gia đình có vay tiền để lo cho sinh viên không?  

  Có vay mượn từ ngân hàng (Nêu rõ số tiền vay để phục vụ cho sinh viên ăn học).......................  

  Có vay mượn từ các nguồn khác: Họ hàng, người quen,… (Nêu rõ số tiền) .................................  

  Gia đình không vay mượn từ bất kỳ nguồn nào 

 

PHẦN CHIA SẺ CỦA SINH VIÊN 

 

1. Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, phần thông tin này quan trọng để Ban tổ chức làm căn 

cứ xét duyệt (Không giới hạn về số chữ) 

Lưu ý: Trình bày đầy đủ về hoàn cảnh sống, sự khó khăn của bạn và gia đình trong việc kiếm sống, 

học tập, những biến cố đã trải qua…  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

2. Bạn có định hƣớng thế nào về dự định, nghề nghiệp tƣơng lai? Bạn quyết tâm thực hiện dự 

định đó nhƣ thế nào? Hãy chia sẻ kế hoạch, cách thức, lộ trình biến dự định đó thành hiện 

thực. 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

3. Nếu đƣợc giúp đỡ lúc này để cải thiện hoàn cảnh sống và học tập, sinh viên mong muốn 

đƣợc giúp đỡ những gì cụ thể? 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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 ....................................................................................................................................................................  

 

4. Bạn biết gì về Tập đoàn Sơn KOVA? 

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

4. Ý kiến của gia đình 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

Bố hoặc mẹ ký tên (Ghi rõ họ tên) 

 

Ngƣời khai ký tên (Ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Sinh viên cam kết (Đánh dấu (X) vào tất cả các  bên dưới): 

 Toàn bộ thông tin kê khai bên trên hoàn toàn đúng sự thật  

 Sinh viên đạt Học bổng/Giải thưởng KOVA sẽ cam kết tham gia nhiệt tình tất cả các hoạt động nằm 

trong khuôn khổ của Giải thưởng tổ chức 

 Bản thân sinh viên và gia đình từ trước đến nay luôn sống theo đúng Pháp luật 

- Trường hợp có khiếu nại liên quan, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm 

- Trường hợp Ban tổ chức Giải thưởng KOVA phát hiện những thông tin không đúng (Sinh viên đã từng 

nhận Hỗ trợ/Trợ cấp/Học bổng từ bất kỳ đơn vị nào khác những không được kê khai phía trên,…) hoặc 

sinh viên không đáp ứng đủ các tiêu chí, yêu cầu từ Giải thưởng, tùy vào mức độ, Ban Tổ chức Giải 

thưởng KOVA có quyền xem xét và rút lại kết quả cuối cùng. 

 

Ý kiến và xác nhận của địa phƣơng (Cấp xã phƣờng – Đóng dấu xác nhận): 

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................       

Thông tin liên hệ với địa phương (Số điện thoại): ..................................................................................                       
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