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THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG KOVA LẦN THỨ 20 NĂM 2022 

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Nhà trường. 

Ủy ban Giải thưởng KOVA gửi đến Quý Ông/ Bà lời chào trân trọng, 

Trải qua 20 năm, Giải thưởng KOVA đã không ngừng tìm kiếm và hỗ trợ hàng nghìn sinh viên 
tiêu biểu trên khắp cả nước. Trên hành trình đó, chúng tôi rất trân trọng khi có sự phối hợp của 
Quý Nhà trường.  

Năm nay, Giải thưởng – Học bổng KOVA lần thứ 20 năm 2022 tiếp tục triển khai, đề nghị Quý 
Nhà trường thông báo và đề cử cho các em sinh viên tiêu biểu ở hai (2) hạng mục sau: 

• Giải thưởng KOVA - Hạng mục Triển vọng (10 triệu đồng/ giải): dành cho Sinh viên học 
lực xuất sắc và có triển vọng trong nghiên cứu khoa học, số lượng đề cử 2 sinh viên/trường. 
• Học bổng Nghị lực (10 triệu đồng/ học bổng): dành cho Sinh viên vượt khó học giỏi, số lượng 
đề cử 6  sinh viên/trường; 
(Chi tiết về Tiêu chí của từng Hạng mục và Hướng dẫn đăng ký/ đề cử được thể hiện trong “Thông 
tin chung về Giải thưởng & Học bổng KOVA” đính kèm thông báo này) 

Chúng tôi sẽ nhận đề cử đến ngày 17.7.2022, sau đó Ủy ban Giải thưởng KOVA sẽ tổ chức họp 
xét duyệt chung cho tất cả các hạng mục, thông báo kết quả chính thức và trao Giải vào Quý 
4/2022.  

Trân trọng cảm ơn 

 
Đính kèm: 
- Thông tin chung về Giải thưởng KOVA; 
- Bộ hồ sơ mẫu đăng ký tham gia Giải thưởng. 

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN SƠN KOVA 
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM 

GIÁM ĐỐC QUỸ GIẢI THƯỞNG KOVA 
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