
 
 

    

  

 

ỦY BAN GIẢI THƯỞNG KOVA 
TẬP ĐOÀN SƠN KOVA 
Tầng 7, Tòa nhà KOVA Center 
Số 92G – 92H Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22, Bình Thạnh, TP.HCM 
 

 

 

 

 

Website: www.kovaprize.com 
Email: kovaprize@kovapaint.com 
Facebook: https://www.facebook.com/kova.prize/  
Hotline: 0989 506 186 (Ms.Thảo) 

 

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ GIẢI THƯỞNG KOVA 
 

I. NGUỒN GỐC VÀ NGƯỜI SÁNG LẬP: 

Giải thưởng KOVA xuất phát từ tâm ý của PGS.TS Nguyễn Thị Hòe – Chủ tịch Tập đoàn Sơn 

KOVA, nguyên giảng viên chuyên ngành Hoá - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học 

Bách Khoa TP.HCM, Đại Học Cần Thơ với hơn 30 năm công tác. Năm 1992, PGS.TS Nguyễn 

Thị Hòe được trao tặng giải thưởng Kovalevskaya – đây là giải thưởng cao quý dành cho các 

nhà khoa học nữ trên thế giới.  

Hơn mấy mươi năm trước, cũng từng là một cô sinh viên nghèo phải trải qua quãng thời gian 

khó khăn trên giảng đường đại học cũng như trên chặng đường lập nghiệp nên PGS.TS 

Nguyễn Thị Hòe rất đồng cảm với các bạn sinh viên, đặc biệt là giới trí thức đam mê nghiên 

cứu khoa học nhưng thiếu điều kiện hỗ trợ.  

Năm 2002, Ủy ban Giải thưởng KOVA được thành lập căn cứ công văn số 2238/VPCP ngày 

29/4/2002 của Văn phòng Chính phủ do Bà Nguyễn Thị Bình – Nguyên Phó Chủ tịch nước 

làm Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng KOVA và PGS.TS Nguyễn Thị Hòe – Chủ tịch Tập đoàn Sơn 

KOVA làm Giám đốc Quỹ giải thưởng KOVA. Các thành viên trong Ủy ban Giải thưởng hàng 

năm đều là Thứ trưởng thuộc các Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Giáo Dục Đào Tạo, đại diện 

Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam, đại biểu Quốc Hội và đại biểu quốc tế,... Năm 2012, tại buổi 

lễ trao giải thưởng thường niên và cũng là lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giải thưởng KOVA, 

Nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng KOVA Nguyễn Thị Bình đã chuyển 

giao vị trí Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng KOVA cho Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. 

15 năm qua, Lễ trao Giải thưởng KOVA được tổ chức rất long trọng vào cuối mỗi năm với sự 

tham gia của Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo các Bộ, ngành TW, nhiều đại biểu trong nước và 

quốc tế cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Đến nay, Ủy ban Giải thưởng KOVA đã tổ chức 

trao giải 15 lần tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho hàng ngàn cá nhân và tập thể trên khắp cả 

nước, góp phần to lớn vào việc ươm mầm tài năng cho đất nước. 

II. MỤC ĐÍCH: 

Giải thưởng và học bổng KOVA được trao tặng hàng năm nhằm: 

 Khuyến khích các nhà khoa học và các công trình nghiên cứu được ứng dụng, mang lại 

giá trị kinh tế cao cùng các lợi ích thiết thực cho cộng đồng. 

 Cổ vũ và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu trong xã hội có những việc làm nhân văn, 

cao thượng.  

 Khuyến khích, động viên các em sinh viên vượt khó học giỏi và sinh viên có niềm đam 

mê nghiên cứu khoa học. Ươm mầm tài năng trẻ đóng góp cho xã hội, cho đất nước. 
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III. QUYỀN LỢI KHI ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG/ HỌC BỔNG KOVA: 

 Giá trị tiền mặt từ 8 triệu đến 50 triệu đồng. 

 Được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng KOVA (dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 

11.2018). 

 Được hỗ trợ chi phí tàu xe, được bố trí ăn ở khi tham dự Lễ trao giải. 

 Được đưa đi tham quan các địa điểm văn hóa – lịch sử nổi tiếng tại nơi tổ chức lễ trao 

giải. 

 Được gặp gỡ, giao lưu với các nhà khoa học, tấm gương tiêu biểu trên khắp mọi miền. 

IV. CÁC HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG: 4 hạng mục: 

 
1. GIẢI THƯỞNG KOVA - HẠNG MỤC KIẾN TẠO  

(50 triệu – giải Tập thể; 30 triệu – giải Cá nhân) 

2. GIẢI THƯỞNG KOVA - HẠNG MỤC SỐNG ĐẸP 

(30 triệu – giải Tập thể; 20 triệu – giải Cá 

nhân) 

Đối  

tượng 
Nhà khoa học có công trình nghiên cứu. Tất cả mọi đối tượng 

Điều  

kiện 

- Công trình có tính mới, sáng tạo, lần đầu tiên được áp 

dụng ở VN. 

- Công trình đã được ứng dụng và thu được hiệu quả lớn. 

- Công trình chưa nhận giải thưởng ở trong nước và quốc 

tế. 

- Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không có tranh 

chấp/ khiếu nại. 

- Ưu tiên các công trình được áp dụng mang lại hiệu quả 

cao ở vùng sâu vùng xa, miền núi và hải đảo. 

- Ưu tiên các công trình là các sáng kiến độc đáo, từ nguồn 

vốn cá nhân. 

- Cá nhân/ tập thể có những việc làm cao đẹp, nhân 

văn, là tấm gương và truyền cảm hứng cho một xã hội 

tốt đẹp. 

- Được cơ quan hoặc địa phương giới thiệu. 

Hồ sơ 

gồm 

- Đơn tham gia (theo mẫu). 

- Báo cáo tóm tắt về công trình nghiên cứu (theo mẫu) 

(nhấn mạnh hiệu quả ứng dụng thực tiễn). 

- Thư đề nghị của đơn vị/cơ quan chủ quản/Sở KHCN (theo 

mẫu) 

- Các giấy tờ liên quan: bản nghiệm thu, thẩm định, bằng 

độc quyền sáng chế, các giấy tờ chứng minh công trình đã  

ứng dụng… 

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm đề tài. 

- Đĩa CD/USB chứa các file ảnh về công trình, tác giả, các 

clip thuyết minh công trình (nếu có). 

- Đơn tham gia (theo mẫu). 

- Bảng  tóm tắt việc làm/ hành động đẹp (theo mẫu).  

- Thư đề nghị của cơ quan, hoặc địa phương (theo 

mẫu). 

- Đối với cá nhân: Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa 

phương.  
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3. GIẢI THƯỞNG KOVA – HẠNG MỤC TRIỂN 

VỌNG 

 (10 triệu đồng/giải) - SL: 2 hồ sơ/ trường 

4. HỌC BỔNG KOVA – NGHỊ LỰC  

(8 triệu đồng/ suất HB) - SL: 5 hồ sơ/ trường 

Đối  

tượng   

-  Sinh viên của các trường Đại học công lập (hệ Đại học chính quy) trên cả nước. 

-  Không xét sinh viên năm cuối và năm nhất.. 

Điều  

kiện 

- Sinh viên xuất sắc, có đạo đức tốt 

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt (đạt 

giải từ cấp trường trở lên trong năm 2017 hoặc 2018) 

(là chủ nhiệm đề tài). 

- Các công trình phải có tính sáng tạo và triển vọng 

ứng dụng cao 

- Tham gia vòng phỏng vấn (Hình thức trực tuyến, 

đối với các hồ sơ đã qua vòng sơ loại) 

Lưu ý:  

Không xét sinh viên từng nhận Giải thưởng KOVA – 

Triển vọng. 

- Sinh viên giỏi/ xuất sắc, có đạo đức tốt. 

- Thuộc hộ nghèo/cận nghèo hoặc: 

Thuộc các trường hợp: mồ côi, bản thân SV hoặc bố mẹ 

khuyết tật/bệnh nặng, biến cố gia đình… VÀ có hoàn cảnh 

khó khăn do địa phương xác nhận. 

Lưu ý:  

- Không dành cho SV đã nhận được học bổng toàn phần từ 

các tổ chức khác (HB nhận định kỳ hàng năm). 

- Không xét SV nhận Học bổng/các khoản hỗ trợ từ các tổ 

chức, cá nhân khác trong năm 2017 có giá trị từ 5 triệu đồng 

trở lên. 

- SV nhận học bổng KOVA các năm trước vẫn được tham gia 

nếu tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện. 

Hồ sơ  

gồm 

- Đơn tham gia (theo mẫu) 

- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường (tất cả 

học kỳ) 

- Bản báo cáo đầy đủ đề tài nghiên cứu và các giấy 

tờ, chứng nhận có liên quan. 

- Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo 

(nếu có) 

- CMND bản photo công chứng 

- 01 ảnh chân dung của sinh viên (Lưu ý: Không phải 

hình 3x4; khuyến khích áo sơ mi trắng) 

-  Đơn tham gia (theo mẫu) 

-  Bảng điểm có xác nhận của nhà trường (tất cả học kỳ) 

-  Bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu) cùng các giấy tờ 

liên quan chứng minh (sổ hộ nghèo, giấy khám sức khỏe…). 

- Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có) 

- Một số hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang 

sống gồm: 1 tấm toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và một 

số tấm bên trong. 

- CMND bản photo công chứng. 

- 01 ảnh chân dung của sinh viên (Lưu ý: Không phải hình 

3x4; khuyến khích áo sơ mi trắng) 
 

* Lưu ý: Để đảm bảo chất lượng và công bằng giữa các trường, mỗi trường ĐH cần chọn lọc và nộp đúng số 

lượng hồ sơ như quy định. Nếu nộp quá số lượng hồ sơ, Ủy ban giải thưởng sẽ gửi trả lại nhờ trường làm bước 

sơ tuyển. 

V. CÁC MỐC THỜI GIAN: 

 Hạn nộp hồ sơ  : từ nay đến hết ngày 11.6.2018 

 Thông báo kết qua và trao giải thưởng  : tháng 11/2018 
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VI. THÀNH VIÊN ỦY BAN GIẢI THƯỞNG: 

1. GS.TS Nguyễn Thị Doan 

Nguyên Phó Chủ tịch nước    Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng KOVA 

2. PGS.TS Nguyễn Thị Hòe  

Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA   Giám đốc Quỹ Giải thưởng KOVA 

3. TS. Trần Văn Tùng 

Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ    Thành viên 

4. TS. Lê Đình Tiến  

Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ   Thành viên  

5. TS. Bùi Đặng Dũng  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội  Thành viên 

6. TS. Nguyễn Thị Nghĩa 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo    Thành viên 

7. ThS. Hoàng Thị Ái Nhiên 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành viên  

8. TS. Ngô Sỹ Quang 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn KOVA    Thành viên 

9. Mr. Kuar Hock Cheing 

Giám đốc KOVA quốc tế      Thành viên 
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