
Giải thưởng KOVA dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất 

sắc và có công trình nghiên cứu khoa học được đánh giá cao 

(Lý Huỳnh Liên Hương, Công nghệ Sinh học tiên tiến khoá 32) 

Vào ngày 14/11/2010 lễ trao giải thưởng KOVA lần thứ 8 – năm 2010 đã được tổ chức trọng thể 

tại Hội trường Khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao (Yên Trung - Thạch Thất - Hà Nội). Buổi lễ có sự góp 

mặt đông đảo các nhà khoa học, đại biểu trong và ngoài nước, các cơ quan thông tấn báo chí Trung 

ương và địa phương. Nhà giáo nhân dân (NGND) - GS. TS Đặng Hữu - Nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN, 

trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã đến tham dự với tư cách là cố vấn danh dự của Ủy ban 

giải thưởng KOVA. Sau phần phát biểu của PGS. TS Nguyễn Thị Hòe - Chủ tịch Ủy ban giải thưởng 

KOVA là phần trao giải thưởng, lần lượt 57 gương mặt tiêu biểu, trong đó có 8 cá nhân, tập thể nghiên 

cứu khoa học, tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội; 9 sinh viên học tập đạt kết quả xuất sắc, có 

công trình nghiên cứu khoa học được đánh giá cao và 40 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học 

giỏi trong cả nước đã được ông Bùi Tiến Dũng - Trưởng ban Ngân sách Quốc Hội, trưởng ban Tổ chức 

giải thưởng KOVA xướng danh tại buổi lễ trao giải thưởng. 

 

        Lễ trao tặng giải thưởng KOVA năm 2010 (L. H. Liên Hương thứ 3 từ bên trái sang) 



Đến với giải thưởng năm nay, trường Đại học Cần Thơ có sự góp mặt của 6 sinh viên; Trong đó 

có 1 sinh viên nhận giải thưởng dành cho sinh viên học tập đạt điểm xuất sắc, có công trình nghiên cứu 

khoa học (Lý Huỳnh Liên Hương, Công nghệ Sinh học tiên tiến khoá 32) và 5 sinh viên nhận học bổng 

dành cho sinh viên vượt khó học giỏi. 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... Giải thưởng KOVA là một nguồn động lực lớn để các sinh viên 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 cho lợi ích chung của cộng đồng. 

       Sinh viên L. H. Liên Hương chụp hình lưu niệm với NGND - GS. TS Đặng Hữu  

 


