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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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ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƢỞNG KOVA LẦN THỨ 17 

HẠNG MỤC TRIỂN VỌNG 
 

Kính gửi:  ỦY BAN GIẢI THƢỞNG KOVA 

 

Tôi xin đăng ký tham gia Giải thưởng KOVA lần thứ 17 (Hạng mục Triển vọng): 

 

I - 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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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. Từ trước đến nay đã được nhận các khoản hỗ trợ (trợ cấp xã hội/ khuyến khích học tập,…) 

hay học bổng nào trong và ngoài trường? (yêu cầu liệt kê đầy đủ) 

Thời gian Tên hỗ trợ/Trợ cấp/Học bổng 
Hình thức hỗ trợ 

(Toàn phần, Một lần,…) 
Trị giá 

    

    

    

 

21. Sinh viên biết được thông tin Giải thưởng KOVA từ những nguồn nào? (có thể chọn nhiều 

ô) 

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

22. 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:………………………) 

23. 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:………………………) 

PHẦN  II - THÔNG TIN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

1. Tên đề tài nghiên cứu  

2. Thời gian thực hiện  

3. Nội dung nghiên cứu  

4. Điểm mới, sáng tạo, giá trị 

của nghiên cứu 
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5. Triển vọng ứng dụng vào 

thực tiễn (Nêu rõ mong muốn 

của bản thân đối với việc 

hiện thực hóa/phát triển thêm 

đề tài) 

 

6. Thành viên tham gia vào đề 

tài: Số lượng, tên, trường,… 

 

7. Đề tài đã đạt được kết quả 

hay sản phẩm cụ thể? 

 

8. Thông tin người hướng dẫn 

(Họ tên, email, số điện thoại) 

 

 

6. Đề tài được Giải thưởng nào? (Giải Ba cấp trường trở lên - Gửi kèm các giấy tờ liên quan) 

  

Stt Giải thưởng/Thành tích liên quan đến đề tài Năm nhận 

   

   

 

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

 Sinh viên chính là chủ nhiệm của đề tài  

 Toàn bộ nội dung 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 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 hoặc sinh viên 

không đáp ứng đủ các tiêu chí/yêu cầu từ Giải thưởng, tùy vào mức độ, Ban Tổ chức có quyền xem xét 

và rút lại kết quả cuối cùng. 

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

 

Xác nhận của đại diện nhà trƣờng 

 

Ngƣời làm đơn 
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PHẦN III - THÔNG TIN THAM KHẢO 

1. Hãy cho chúng tôi biết tại sao bạn xứng đáng được nhận Giải thưởng KOVA – Hạng mục Triển 

vọng? 

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

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

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

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

2. Chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển thêm/hiện thực hóa/Khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu của đề 

tài– (Không giới hạn số lượng chữ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Bạn cần thêm sự hỗ trợ nào để có thể làm được điều mong muốn trên? 

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

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

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

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

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

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

4. Bạn có định hướng gì sau khi ra trường? Định hướng về nghề nghiệp tương lai? Hãy chia sẻ kế 

hoạch, cách thức, lộ trình biến dự định đó thành hiện thực. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Bạn biết gì về Tập đoàn Sơn KOVA? 

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

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

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

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

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

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

6. Một số chia sẻ về hoàn cảnh gia đình 

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

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

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

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

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

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

 

  

..................................., ngày … tháng … năm … 

Sinh viên ký tên 

 

 
 


