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Kính gửi: Lãnh đạo Quý nhà trường

Thay mặt cho Giải thưởng KOVA (Công ty Sơn KOVA), chúng tôi cảm ơn Quý nhà
trường đã quan tâm đề cử sinh viên xét Giải thưởng và Học bổng năm nay.

Như Quý vị đã biết, dịch bệnh COVID đã ảnh hưởng lớn đến mọi cá nhân, tổ chức trên
cả nước, trong đó có các doanh nghiệp như Sơn KOVA. Tuy nhiên, bằng mọi nỗ lực của
mình, dù bắt buộc có những điều chỉnh nhất định cho các hạng mục, chúng tôi vẫn cố
gắng duy trì Giải thưởng và Học bổng ở các hạng mục dành cho sinh viên.

Chúng tôi kính gửi đến các Quý nhà trường các thông báo cụ thể như sau:

Đối với Hạng mục Kiến tạo (Nghiên cứu khoa học ứng dụng vì cộng đồng) và
Sống đẹp (Tấm gương nhân ái)

Tạm dừng xét Hạng mục Kiến tạo và Sống đẹp trong năm nay (nhằm tuân thủ việc giãn
cách xã hội trong thời gian qua, nên nhiều hoạt động có liên quan đến quá trình đánh giá
đã chưa thể được diễn ra). Toàn bộ các đăng ký đã gửi về, chúng tôi sẽ bảo lưu cho đợt
xét Giải năm tới. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ liên hệ lại với các ứng viên để có thể thực hiện
thêm các bước trao đổi, xem xét (nếu có); và nếu tình hình dịch bệnh đã được ổn định,
chúng tôi sẽ thông báo kết quả và trao Giải như thường lệ vào Quý 3 & Quý 4/2021.

Đối với các hạng mục dành cho Sinh viên

Xét thấy hoàn cảnh gia đình các em đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID, các em
vốn đã có nhiều khó khăn trong cuộc sống nay lại càng thêm vất vả, chúng tôi quyết định
sẽ vẫn trao Học bổng và Giải thưởng trong năm nay với các hình thức phù hợp để động
viên, giúp đỡ kịp thời cho các em trong giai đoạn hiện tại.

Về hình thức trao Giải cho Sinh viên

Nhằm hạn chế di chuyển và tập trung đông người, Lễ trao Giải với quy mô lớn, quy tụ
người đạt Giải từ các tỉnh/ thành về một địa điểm như hàng năm cũng sẽ khó được diễn
ra. Do năm nay chỉ còn các hạng mục dành cho sinh viên, nên chúng tôi sẽ cân nhắc
hình thức trao Giải phù hợp với tình hình, dự kiến vào cuối năm nay (tháng 12) tại
một số điểm trường và sẽ có thông báo sớm đến Nhà trường cũng như Sinh viên.

Chúng tôi tin rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh thử thách nào, chúng ta đều sẽ không chọn
cách ngừng lại, mà ngược lại, sẽ càng có thêm động lực để bằng cách này hay cách
khác, tiếp tục tạo ra những giá trị có ích cho xã hội.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe!

Thay mặt Ủy ban Giải thưởng KOVA,

Ban Vận hành Giải thưởng trân trọng thông báo!

TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOVA
GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH GIẢI THƯỞNG KOVA

(Đã ký)

NGUYỄN DUY



TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ 
XÉT GIẢI THƯỞNG & HỌC BỔNG KOVA NĂM 2020

Sau thời gian phát động, Giải thưởng KOVA đã nhận được hàng trăm hồ sơ của sinh

viên được gửi về từ 59 trường Đại học công lập trên cả nước.

Ngoài thông tin đăng ký, chúng tôi cũng tiến hành trao đổi thêm với một số sinh viên, địa

phương và nhà trường để có thêm cơ sở.

Bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chí,

chúng tôi cũng sẽ dành sự ưu tiên cho

các em sinh viên có nỗ lực, sự say mê

trong nghiên cứu khoa học/ hoặc đề tài

có ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu thực tế

của xã hội hiện nay/ có nhiều triển vọng

trong việc ứng dụng/ đề tài cấp Bộ/

được đăng ở các tạp chí uy tín,…

Đối với Hạng mục Triển vọng (Dành cho Sinh viên học tốt và có triển vọng trong

nghiên cứu khoa học)

Mỗi em đều có một hoàn cảnh khó khăn

khác nhau. Tuy nhiên do số lượng học

bổng có giới hạn, chúng tôi sẽ có cái

nhìn tổng thể, dựa trên nhiều yếu tố

khác nhau khi đánh giá, ưu tiên cho các

em có hoàn cảnh đặc biệt, đang cần

được động viên và cần được hỗ trợ kịp

thời nhất.

Hy vọng rằng với Giải thưởng & Học

bổng KOVA, các em sẽ có thêm cơ hội

để tiếp tục với con đường học tập và viết

tiếp những ước mơ của bản thân.

Đối với Học bổng Nghị lực (Dành cho Sinh viên vượt khó học giỏi)


