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ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG KOVA LẦN THỨ 20 

HỌC BỔNG NGHỊ LỰC 
Kính gửi: Ban Vận hành Giải thưởng KOVA 

Sau khi tìm hiểu đầy đủ về thông tin và tiêu chí của Giải thưởng KOVA, nhận thấy bản thân có thể đáp 

ứng được các tiêu chí của hạng mục, Tôi xin đăng ký tham gia Học bổng Nghị lực – Giải thưởng KOVA 

năm nay. 

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên: Giới tính: 

2. Ngày/ tháng/ năm sinh:  

3. Quê quán:  

4. Dân tộc:  

5. Số CMND/ Thẻ CCCD / Hộ chiếu:  

6. Nơi cấp: Ngày cấp: 

7. Email: Điện thoại: 

8. Thông tin facebook (Dẫn 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 năm học (Ví dụ: ¾): Niên khóa: 

14. Thời gian dự kiến ra trường (Nêu cụ thể, ví dụ: 9/2020):  

15. Tình trạng sức khỏe (Bình thường/ Bệnh/ Khuyết tật, nêu rõ):  

16. Thông tin tài khoản ngân hàng của Sinh viên:  

 Tên chủ tài khoản:  

 Số tài khoản:  

 Tên ngân hàng:  

 Chi nhánh (Tên – Địa chỉ chi nhánh):  

(Thông tin tài khoản ngân hàng sẽ cố định, không được thay đổi trong quá trình nhận Giải thưởng sau này) 

17. Kết quả học tập (Đi kèm với bảng điểm có xác nhận của trường): 

 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 

Học kỳ 1 (Năm … - ….) Ví dụ: Ví dụ:    
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Ghi chú rõ điểm trung bình & đã hoàn 

thành HK đó chưa? 

8.5 

(Đã hoàn 

thành) 

8.5 

(Thiếu 3 

môn học) 

Học kỳ 2 (Năm … - ….) 

Ghi chú rõ điểm trung bình & đã hoàn 

thành HK đó chưa? 

     

Ghi chú khác      

Điểm TB tích lũy đến hiện tại:  

Xếp loại học lực đến hiện tại:  

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 khiến bạn tự hào (Về học tập, hoạt động tập thể,…) 

20. Học phí trung bình năm (2 kỳ):   

21. Ước tính tổng chi phí hàng tháng của sinh viên (chi phí ăn ở, sinh hoạt, đi lại khác,…) 

Stt Khoản chi Số tiền Stt Khoản chi Số tiền 

1   3   

2   4   

Tổng cộng:  

22. Sinh viên có làm thêm hay không? Nếu có điền thông tin vào bảng bên dưới 

Thời gian (Từ… đến…) Công việc 

Thu nhập/tháng 

(Thu nhập có thường xuyên, cố định và ổn 

định không? 

Công việc đã kết thúc trong vòng một (1) năm trở lại đây: 

   

   

Công việc hiện tại: 
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Thời gian nhận  Khoản học bổng/ hỗ trợ 
Hình thức (Toàn 

phần, một lần…) 
Số tiền 

Ghi chú 

(Hiện tại còn nhận 

không) 
     

     

     

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

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

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

 ¨ Chưa ¨ Có (Nêu rõ thời điểm và hạng mục đã nhận) …………………………… 

26. 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, chia sẻ thêm về trường hợp của sinh viên 

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

 

 

Thông tin tham khảo liên hệ 

• Giảng viên phụ trách/hướng dẫn hoặc đại diện từ Nhà trường (Họ tên, Chức vụ, SĐT/Email): 

 

• Đại diện từ Gia đình, có thể là Ông bà, Bố mẹ,… (Họ tên, Chức vụ, SĐT/Email): 

 

Xác nhận của đại diện Nhà trường 

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

 

 

 

Sinh viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Tất cả thông tin trên mang tính bắt buộc, yêu cầu sinh viên kê khai đầy đủ. Thông tin cung cấp không 

23.  Sinh viên có nhận được khoản hỗ trợ (Trợ cấp xã hội, khuyến khích học tập,..) hay Giải thưởng/ 

Học bổng nào trong và ngoài nhà trường tính từ năm nhất (1) Đại học đến nay? (Liệt kê trung 

thực, đầy đủ) 
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đầy đủ, ảnh hưởng đến kết quả xét Học bổng, Ban Vận hành hoàn toàn không chịu trách nhiệm. 
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4. Thu nhập bình quân/người/tháng của gia đình sinh viên (Liệt kê đầy đủ các thành viên trong 

gia đình của Sinh viên, bao gồm đang sống cùng hay sống xa nhà: Ông, bà, bố mẹ, anh chị em 

ruột) 

Thành viên có liên quan đến thu nhập hoặc chi phí của 

gia đình sinh viên (bao gồm cả Sinh viên) 

Thành viên không liên quan đến bất kỳ 

khoản thu nhập/ chi phí nào của gia đình 

(Anh chị đã lập gia đình, sống ở xa, không 

PHẦN II: HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

1. Sinh viên hoàn thành các thông tin về gia đình (Đánh dấu & điền thông tin cần thiết) 

 
¨ Hộ nghèo hoặc cận nghèo (Nếu nghèo hoặc cận nghèo nhiều năm liên tiếp thì liệt kê rõ số năm) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 (Tất cả cần có giấy tờ chứng minh kèm theo) 

2. Tình trạng Gia đình sinh viên 

Tình hình hiện tại 
Dấu  (X) 

nếu có 
Chia sẻ thêm 

Bình thường, có bố mẹ cùng sống chung   

Bố mẹ ly hôn   

Mồ cô bố/ mẹ  (Chia sẻ thêm về hoàn cảnh này) 

Gia đình có thành viên bị khuyết tật sống cùng  (Chia sẻ thêm về trường hợp này) 

Gia đình có ông/ bà lớn tuổi, thành viên không có khả 

năng lao động,… sống cùng 
 (Chia sẻ thêm về trường hợp này) 

Gia đình đông con (Từ con thứ 3 trở lên)  
(Chia sẻ thêm: Em nhỏ đang ở 

nhà/Đang học cấp II/Đại học,…) 

Hoàn cảnh khác  (Nêu rõ) 

3. Hiện tại chi phí ăn học và sinh hoạt của sinh viên (Đánh dấu & điền thông tin cần thiết) 

 ¨ Phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình 

 ¨ Một phần gia đình – một phần sinh viên 

 ¨ Sinh viên hoàn toàn tự lo, không phụ thuộc gia đình 

 ¨ Khác (Nêu rõ)……………………………………………………………………………………………….. 
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đóng góp hoặc chi tiêu cùng gia đình SV) 

Thông tin thành viên (Quan hệ, Họ 

Tên, Năm sinh, Nghề nghiệp, Nơi 

sống) 

Thu nhập/ tháng 

(Hoặc ghi chú về 

chi phí) 

Thông tin thành viên (Họ Tên, Năm sinh, 

Nghề nghiệp, Nơi sống) 

Bố - Nguyễn Văn A – 60 tuổi – Làm 

nông – Quảng Nam 

2,000,000  Anh – Nguyễn Văn D – Công nhân – Hà Nội 

(Không đóng góp cho gia đình, không cho tiêu 

cùng gia đình) 

Sinh viên – Nguyễn Thị C – 19 tuổi – 

TP.HCM 

Chỉ chi tiêu cùng 

gia đình, không có 

thu nhập 

 

Chị - Nguyễn Thị B – 27 tuổi – Công 

nhân – Đà Nẵng 

5,000,000  

Bà nội – Lê Thị R – 80 tuổi – Quảng 

Nam 

Chỉ chi tiêu cùng 

gia đình, không có 

thu nhập 

 

Cô ruột – Nguyễn Thị H – 57 tuổi – 

Bệnh tâm thần, không khả năng lao 

động – Quảng Nam 

Chỉ chi tiêu cùng 

gia đình, không có 

thu nhập 

 

 

Nguồn thu khác từ trồng trọt, chăn nuôi, khác…của gia đình (Liệt 

kê đầy đủ, chỉ tính những khoản cố định, không tính những khoản thu 

nhập bấp bênh,  nếu thu nhập tính theo năm có thể lấy cả năm/12 

tháng để được số bình quân) 

Thu nhập/ tháng 

Trồng lúa, trồng mì, chăn nuôi,…  

TỔNG  

Thu nhập bình quânđầu người hàng tháng[Tổng thu nhập của gia đình trong một (1) tháng chia 

cho Số người phụ thuộc vào nguồn thu nhập chung của gia đình]:  

Tình trạng tài sản: 

• Ruộng đất (Ví dụ: 2.000m2 đất trồng dừa/lúa,..)……………...………………………………......…………….. 

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

(Sinh viên nộp kèm hình ảnh của ngôi nhà gia đình đang sinh sống) 

5. Gia đình có vay tiền để hỗ trợ cho sinh viên học tập không? 
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¨ Có vay mượn từ ngân hàng, Tổng tiền vay………………………. 

¨ Có vay mượn từ các nguồn khác: Họ hàng, người quen. Tổng tiền 

vay………………….………..…………. 

¨ Không vay mượn từ bất kỳ nguồn nào. 

 

PHẦN III: CHIA SẺ CỦA SINH VIÊN 
1. Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, phần thông tin này quan trọng để Ban Vận hành xét duyệt. 

(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. Định hướng của bạn sau khi ra trường: Tiếp tục học, nghiên cứu hay tìm kiếm cơ hội việc làm như 

thế nào? Bạn đã có những bước chuẩn bị cụ thể nào để đạt được mục tiêu đó?  

 

 

3. Ngoài thành tích về học tập, bạn còn có thế mạnh, năng khiếu đặc biệt nào khiến bạn cảm thấy tự tin 

nhất?(Ngoại ngữ, hoạt náo, diễn thuyết, nghiên cứu,…) 

 

 

4. Kế hoạch sử dụng khoản tiền thưởng nhận được từ Học bổng/ Giải thưởng KOVA? 

 

 

5. Bạn có thường xuyên tìm kiếm các hỗ trợ từ các Quỹ/Học bổng từ các tổ chức không? Và có những 

kỳ vọng gì đặc biệt đối với những đơn vị này không? 

 

 

6. Bạn biết gì về thương hiệu Sơn KOVA? 

 

 

 Bố hoặc mẹ ký tên 

(Hoặc đại diện gia đình, Ghi rõ họ tên) 

Sinh viên 

(Ghi rõ họ tên) 
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Ý kiến và xác nhận của địa phương (Cấp xã phường – Đóng dấu xác nhận): 
 

Thông tin liên hệ với địa phương (Họ tên, Chức vụ, Số điện thoại/ Email): 

 

 

 

BIÊN BẢN CAM KẾT DÀNH CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG KOVA 

--------------------------o|o-------------------------- 

¨Sinh viên đã đọc, hiểu rõ tất cả các thông tin chung, quy trình hướng dẫn đăng ký tham gia 

Giải thưởng – Học bổng KOVA và cam kết thực hiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ, các yêu cầu bổ 

sung khác (nếu có) từ phía Ban Vận hành Giải thưởng. 

¨Sinh viên đã kê khai đầy đủ tất cả thông tin trong đơn yêu cầu và toàn bộ đều đúng sự thật. 

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

¨ Sinh viên khi được thông báo 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. 

¨Sinh viên đồng ý để Ban Vận hành công khai thông tin sinh viên đăng ký tham gia Giải thưởng 

KOVA, hình ảnh có liên quan của sinh viên trên các kênh thông tin, ấn phẩm truyền thông và các 

sự kiện của Giải thưởng KOVA trong khuôn khổ cho phép. 

¨Sinh viên cam kết bản thân sinh viên từ trước đến nay luôn tuân thủ theo quy định của Pháp 

luật. 

¨Với mục đích tìm kiếm và hỗ trợ đúng đối tượng, đúng thời điểm, Sinh viên đồng ý trong 

trường hợp Ban Vận hành Giải thưởng KOVA phát hiện những thông tin không đúng: Sinh viên 

không đáp ứng đủ các tiêu chí, yêu cầu từ Giải thưởng hoặc 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,… Tùy từng mức 

độ, Ban Vận hànhcó quyền xem xét và rút lại kết quả cuối cùng bất kỳ lúc nào. 

Bản cam kết này có hiệu lực đối với các cá nhân & tổ chức đạt Giải thưởng – Học bổng KOVA. 

Sinh viên ký cam kết 

(Ghi rõ họ tên, ký tên) 


