NỔ LỰC ĐỂ THÀNH CÔNG
Lễ trao giải thưởng KOVA lần 6 – 2008
Vào ngày 21/11/2008 lễ trao giải thưởng KOVA lần thứ 6 – năm 2008 đã được tổ
chức một cách rất trọng thể tại Ba Đình, Hà Nội. Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều nhà
khoa học, nhiều đại biểu cấp cao trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có sự góp mặt của
các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương.
Đến tham dự buổi lễ Bà Nguyễn Thị Bình - Nguyên Phó Chủ Tịch nước
CHXHCHVN; làm chủ tịch giải thưởng KOVA. PGS TS - Nguyễn Thị Hòe - Chủ tịch
tập đoàn KOVA; Giám Đốc Qủy giải thưởng KOVA. TS Lê Đình Tiến - Thứ trưởng bộ
Khoa Học Công Nghệ. TS NGô Sỹ Quang - Tổng Giám Đốc Công ty sơn KOVA. TS
Đặng Huỳnh Mai - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD & ĐT. Ông Bùi Đăng Dũng - Ủy viên
thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội. Ông KUAR HOCK CHIEMG - Giám
đốc KOVA Quốc tế.
Sau phần phát biểu của Bà Nguyễn Thị Bình - Nguyên Phó Chủ Tịch nước
CHXHCHVN, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe - Chủ tịch Ủy ban giải thưởng KOVA. TS Lê
Đình Tiến - Thứ trưởng bộ Khoa Học Công Nghệ là phần trao giải thưởng,

Buổi lễ trao giải thưởng và học bổng KOVA
Đây là giải thưởng không chỉ dành cho sinh viên mà cả các cán bộ đang công tác
trong tất cả các lĩnh vực của mọi miền đất nước có nhiều đóng góp về NCKH đem lại lợi
ích xã hội và có nhiều phấn đấu vượt khó trong quá trình học tập và làm việc.

Giải thưởng KOVA năm nay, Trường Đại học Cần Thơ có 4 sinh viên nhận được
học bổng, trong đó có bạn Nguyễn Vũ Hoàng Sơn sinh viên lớp CNSH K32 - Viện NC
& PT Công nghệ Sinh Học được vinh dự nằm trong danh sách này.

Nguyễn Vũ Hoàng Sơn (thứ 2 từ trái qua) chụp hình lưu niệm cùng với Bà
Nguyễn Thị Bình - Nguyên Phó Chủ Tịch nước CHXHCHVN, PGS.TS Nguyễn Thị
Hòe - Chủ tịch Ủy ban giải thưởng KOVA, TS Đặng Huỳnh Mai, Nguyên Thứ trưởng
Bộ GD & ĐT.
Thông qua buổi trao thưởng, các sinh viên từ mọi miền đất nước đã có cơ hội để
giao lưu, trao đổi với nhau về kinh nghiệm học tập, kinh nghiệm tham gia nghiên cứu
khoa học. Qua đó các bạn càng hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước,
đối với xã hội, góp sức mình vào sự phát triển của nước nhà như lời bà Bà Nguyễn Thị
Bình - Nguyên Phó Chủ Tịch nước CHXH CN Việt Nam nhắc nhở.
Giải thưởng KOVA là một nguồn động lực lớn cho bạn Nguyễn Vũ Hoàng Sơn
nói riêng, sinh viên của Viện NC&PT Công nghệ Sinh học – ĐHCT và sinh viên trong cả
nước nói chung, cố gắng hơn trong học tập cũng như tích cực hơn trong việc tham gia
nghiên cứu khoa học, áp dụng những kiến thức đã học trên giảng đường vào thực tiễn,
góp phần phục vụ lợi ích chung cho xã hội, cho đất nước Việt Nam.
Bài và ảnh : Nguyễn Vũ Hoàng Sơn – lớp CNSH K32

